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Sammendrag 

Oppgaven undersøker ambiguitet i Gabrielle Roys roman La Rivière sans repos (1970) og 

diskuterer hvordan en slik ambiguitet, som her representerer det uklare og flertydige til 

forskjell fra dobbelttydige, kan leses som en motstand mot gjennomgående stereotypier i 

fremstillingen av inuittkulturen i kanadisk litteratur. I Roys roman er denne ambiguiteten 

først og fremst virksom i forholdet mellom tradisjon og modernitet og mellom lokalitet og 

globalitet. Disse forholdene problematiseres som polariserte motsetninger, og skildringen av 

inuittkulturen kompliseres fordi den ikke lenger tar utgangspunkt i stabile kontrastpar. 

Romanens ambiguitet bryter med tilbakevendende stereotypier i skildringene av 

inuittkulturen, der denne kulturens autentisitet og identitet knyttes til en fortidig og stabil 

tradisjon, mens forandring og påvirkning fremstilles som en nedbrytning av denne 

tradisjonen. I La Rivière sans repos blir derimot forandring avgjørende i skildringen ved at 

modernitet og globalitet fremstilles som flertydige og ambiguøse erfaringer. For 

hovedpersonen Elsa innebærer de tap, ved at de fjerner henne fra det tradisjonelle 

fellesskapet, men også mulighet, ved at det moderne og globale bringer med seg flere 

identitetsmarkører som kan løsrive forestillingene rundt inuittkulturens identitet og 

særegenhet fra stereotype motsetningspar. Kompleksiteten i forholdet mellom tradisjon og 

modernitet og mellom lokalitet og globalitet, sammen med hovedpersonen Elsas ambiguøse 

erfaringer av disse forbindelsene, gjør skildringen dynamisk og mangesidig. I kraft av en slik 

problematiserende ambiguitet kan La Rivière sans repos leses som en motstand mot 

ideologiske, dikotomiske stereotypier i fremstillingen av inuittkulturen. 
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Innledning 

 

Jeg vil i denne oppgaven undersøke hvordan Gabrielle Roys roman La Rivière sans repos 

(1970) kan leses som en motstand mot stereotype fremstillinger av inuittkulturen i den 

kanadiske litteraturen og hvordan denne motstanden er knyttet til ambiguitet. 

Romanens problematiserende og nyanserende kvaliteter som fjerner den fra å være en 

dikotomisk og stereotyp fremstilling, er en sentral tematikk i oppgaven. For å understreke 

romanens flertydighet synes jeg det er nødvendig å la diskusjonen kretse om et begrep som er 

mest mulig dekkende og representativt for denne flertydigheten. Jeg har valgt begrepet 

“ambiguitet”, som kan oversettes med ”tvetydighet” og “uklarhet” (Aschehoug og 

Gyldendals Store Norske Ordbok 2005:16). Etter min mening er dette mer dekkende enn 

“ambivalens” som til tross for etymologiske og semantiske likheter, fortrinnsvis viser til en 

“dobbeltsidighet” og har karakter av “to motsatte tendenser” (Aschehoug og Gyldendals 

Store Norske Ordbok 2005:16).1 I engelske og franske ordbøker påpekes det riktignok at 

“ambivalens” ikke nødvendigvis må referere til to motsatte tendenser: “Caractère de ce qui 

se présente sous deux aspects cumulatifs, sans qu’il y ait nécessairement opposition.” (Le 

Nouveau Petit Robert 2002:77-78). Min oppfatning, etter konsultasjon av flere norske, 

engelske og franske ordbøker, er likevel at “ambivalens” har sterkere konnotasjoner til det 

                                                 

1 Ordet “ambiguitet” kommer fra det latinske verbet “ambigere” som betyr å “drive til to sider og å “vakle” (Aschehoug og 
Gyldendals Store Norske Ordbok 2005:16). Begge ordene er imidlertid avledet fra det latinske ordet “ambo” som kan 
oversettes med “tous les deux” (Le Nouveau Petit Robert 2002:77). 



doble og kontrastfylte enn “ambiguitet”. Førstnevnte kan risikere å undergrave 

kompleksiteten jeg mener romanen formidler og valget falt dermed på sistnevnte begrep, 

grunnet dets konnotasjoner til det uklare og flertydige. 

De stereotype fremstillingene av inuittkulturen har sitt grunnlag i fastlåste 

motsetninger der inuittkulturens identitet og autentisitet identifiseres utelukkende med det 

tradisjonelle og fortidige, mens det moderne fortrinnsvis representerer en nedbrytning av 

denne kulturens levedyktighet. Roys roman avviker fra disse tilbakevendende stereotypiene 

ved å la skildringen kretse rundt det ambiguøse og flertydige. Jeg utforsker denne 

ambiguiteten i forholdene mellom tradisjon og modernitet og mellom lokalitet og globalitet, 

og drøfter hvordan hovedpersonen Elsa erfarer disse forholdene som sammensatte og 

kompliserte størrelser. Fremfor alt blir dette tydelig i hennes erfaring av det moderne og 

globale som både tap og mulighet: Forandringene fremstilles ikke bare som ødeleggende for 

Elsa og for inuittkulturen, men også som mulighetsskapende. 

Med sin ambiguitet kompliserer og utfordrer altså La Rivière sans repos de 

stereotype, ideologiske fremstillingene som er gjennomgående for de litterære skildringene 

av inuittkulturen. For å gå grundigere inn på disse stereotypiene, har jeg foruten 

primærteksten valgt tre andre kanadiske skjønnlitterære verk som sekundærlitteratur i 

oppgaven: Yves Thériaults Agaguk (1958), James Houstons The White Dawn (1971) og 

Harold Horwoods White Eskimo (1973). De tre romanene tematiserer alle den kanadiske 

inuittkulturen og diskusjonen av disse tekstene vil utgjøre en bakgrunn for arbeidet med La 

Rivière sans repos. Jeg vil gi en kort presentasjon av disse romanene i oppgavens andre 

kapittel. Siden jeg trekker veksler på svært variert sekundærlitteratur fra ulike disipliner i 

min lesning av Roys roman (antropologiske, sosiologiske og politiske arbeider så vel som 

litteraturvitenskapelige verk), har jeg valgt å ikke gjøre rede for teorier og teoretikere i et 

samlet kapittel. I stedet vil disse introduseres der det er relevant for oppgaven. På denne 

måten vil jeg fremheve en dialogisk tilnærming til de sekundære tekstene så vel som til 

primærteksten og samtidig betone den mangesidigheten jeg vektlegger i Roys roman. 

I og med at det er skrevet forholdsvis lite om La Rivière sans repos, har det ikke vært 

en overveldende tradisjon å sette seg inn i. Romanen har fått lite oppmerksomhet innenfor 

akademia, spesielt i sammenligning med det som er skrevet om Roys øvrige verker og da 

særlig om debutromanen Bonheur d’occasion (1945). Jeg forholder meg til de viktigste 

arbeidene om La Rivière sans repos, som tross ulike fokus, alle vektlegger kontraster og 

polariserte motsetninger mellom den hvite og den inuittiske kulturen som en gjennomgående 
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tematisk og motivisk struktur i romanen. De samme arbeidene overser imidlertid hvordan 

disse kontrastene og motsetningene problematiseres og gjøres dynamiske og oppløselige i 

romanen. Dermed unngår de å se romanen som en mulig motstand mot det stereotype bildet 

av inuittkulturen som tar utgangspunkt i dikotomiske polariteter. I stedet konkluderer de med 

å se Elsas veksling mellom disse kontrastene som et mislykket forsøk på å leve i 

overenskomst med de to kulturene. Etter min mening er dette en forenkling ettersom 

ambiguiteten i romanen kompliserer slike polariserte, entydige slutninger. I undersøkelsen av 

denne ambiguiteten har jeg derfor valgt å støtte meg på generelle sekundære tekster som 

kretser rundt ambiguitet, bevegelse og dynamikk. Marshall Bermans og Zygmunt Baumans 

diskusjon av moderniteten som en flytende erfaring og Anthony Giddens’ påstand om 

tradisjonen som en uren størrelse er eksempler på dette. Det samme er Ann Fienup-Riordans 

og Louis-Jacques Dorais’ antropologiske arbeider om inuittkulturen. Begge er opptatt av å 

motarbeide tendensene til å definere inuittbefolkningens autentisitet og identitet ut ifra 

forestillingen om en statisk og uforanderlig tradisjon. Et siste eksempel er John Tomlinsons 

syn på globaliseringsprosessen som en muliggjørende kraft. Også disse tankene om det 

globale, som blir betydningsfulle i oppgavens siste kapittel, kretser rundt det flertydige. 

Siden jeg er opptatt av romanens mulighet til å problematisere stereotype 

forestillinger om inuittkulturen, har jeg måttet gå utenfor det litterære feltet for å undersøke 

hva disse stereotypiene består i og hvor og hvordan de opptrer. Jeg legger stor vekt på 

romanens (og romanenes) referensielle funksjon og arbeider ikke med La Rivière sans repos 

utelukkende som et estetisk objekt, men like mye med dens politiske, sosiologiske og 

ideologiske verdier. En slik tilnærming til romanen fordrer et utvidet litteraturbegrep. 

Debatten om hva som er og bør være faget allmenn litteraturvitenskaps forskningsobjekt er 

altfor omfattende til å bli fullverdig behandlet her, men jeg vil likevel presentere noen 

sentrale synspunkter som kan kaste lys over min og oppgavens posisjon. Charles Bernheimer 

er opptatt av den økte tverrfagligheten mellom allmenn litteraturvitenskap (comparative 

literature) og kulturstudier (cultural studies). Han ser denne dynamikken som en 

motstandskraft mot en angst som har preget faget etter dekonstruksjonen og som har sådd 

tvil om litteraturvitenskapens oppgave og forskningsobjekt: “The very identity of literature 



as an object of study is no longer clear.” (Bernheimer 1995:2).2 Sent på 1970-tallet så man et 

skifte innenfor den allmenne litteraturvitenskapen. Fra en dyptpløyende skepsis til språkets 

meningsbærende evne i den isolerte teksten rettet vitenskapen sin oppmerksomhet mot 

litteraturens relasjoner til psykologiske, sosiologiske eller historiske kontekster. Bernheimer 

ser denne bevegelsen som et forsøk på å gjenopprette mening, og et tydeligere 

forskningsobjekt, i den allmenne litteraturvitenskapen. I dag bærer faget preg av denne 

tilnærmingen og har posisjonert seg tett inntil kulturstudiene, noe som har sammenheng med 

de nye, globaliserte og multikulturelle rammene for faget. Ifølge Bernheimer er det viktig å 

anerkjenne disse mangfoldige kontekstene som avgjørende for arbeidet med teksten: Nye 

strømninger og forbindelser må ikke stenges ute. I stedet er det nødvendig å gå i dialog med 

dem. Litteraturen og den tilknyttede vitenskapen er diskurser som må være åpne i sin 

omgang med andre fagdisipliner, uten at faget vil miste særpreg og gyldighet av den grunn: 

“To claim, as we do, that literature is one discursive practice among many is not attack 

literature’s specificity but to historicize it.” (Bernheimer 1995:15). Allmenn 

litteraturvitenskap har fortsatt litteraturen som sitt forskningsobjekt, men objektet er utvidet 

fra å være en introvert, avgrenset størrelse til å utgjøre en ekstrovert diskurs. 

Allmenn litteraturvitenskap som en diskursiv og åpen disiplin som “sprenger etablerte 

faggrenser” (Lothe m. fl. 1999:135), vekker likevel en tvil om fagets utsikter og rettigheter 

ved at forskningsobjektet gjøres såpass omfattende og upresist. Atle Kittang er bekymret for 

at det utvidede forskningsobjektet og den økte tverrfagligheten kan bidra til en oppløsning av 

selve faget: 

Verket som kunnskapsobjekt vart erstatta med ei meir generell tekstteoretisk 
oppfatning av fagets gjenstand. Dersom det er slik at ein vitskapleg disiplin 
først og sist er definert ved sitt kunnskapsobjekt, ville ikkje ein oppløysing av 
denne gjenstanden lett kunne føre til at sjølve disiplinen også tar til å misse sin 
identitet? (Kittang 2001:12) 

Det tverrfaglige aspektet og fokuset på konteksten kan fjerne vitenskapen fra det Kittang ser 

som dens egentlige forskningsobjekt, nemlig teksten eller verket: “Spørsmålene om 

relasjonane mellom tekst og kontekst blir reist på ein slik måte at ideen om verket som 

sjølvstendig symbolstruktur trugar med å forsvinne.” (Kittang 2001:12). Det neste 

                                                 

2 I Litteraturvitenskapelig leksikon (1997) omtales cultural studies som et “[…] samlebegrep for akademisk studium 
kjennetegnet ved en kombinasjon av ulike kunnskapsområder, problemstillinger og metoder som holdes sammen ved at de 
alle kan bidra til forståelsen av et lands, en gruppes eller en tidsepokes kultur.” (Lothe m. fl. 1999:135). 
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spørsmålet blir da: Hva er det som kjennetegner og konstituerer et verk? Mens Kittangs 

verkbegrep avgrenser seg til det fiktive, stiller Arne Melberg spørsmål til denne 

avgrensingen. Han kompliserer blant annet grensene mellom det fiktive og det 

dokumentariske ved å vise til biografiske tekster. For Melberg er Kittangs verkbegrep for 

smalt. Han er i stedet opptatt av litteraturen som mulighet og virksomhet: “Litteraturen är 

inte bara ‘skön’, den återfinns inte bara i de verk vi finner i Bibliotek eller på Pensum och 

den består inte nödvändigtvis av resultat. Kanske man istället kunde se litteraturen som en 

möjlighet och som en sorts försöksverksamhet […].” (Melberg 2002:112). Denne oppgaven 

opererer med et litteraturbegrep som ligger tett opp til det kontekstuelle og tverrfaglige jeg 

tok opp ved hjelp av Bernheimer, og tar utgangspunkt i litteraturen som interaktiv diskurs og 

som en “försöksverksamhet”. En slik tilnærming til litteraturen er særlig aktuell i forhold til 

La Rivière sans repos fordi den tillater en litteraturvitenskapelig undersøkelse av teksten med 

andre innfallsvinkler enn bare det skjønnlitterære. 

Oppgaven er delt inn i fire kapitler og kan sies å være todelt: Der de to første 

kapitlene først og fremst er presentasjons- og etableringskapitler, består de to siste kapitlene 

av et mer tekstnært arbeid med La Rivière sans repos. I første kapittel gjør jeg raskt rede for 

den litterære, historiske konteksten som romanen ble skrevet og utgitt i, før jeg kortfattet 

presenterer romanen. Et grundigere handlingsreferat er skrevet som appendiks og plassert 

bak i oppgaven. Videre kommer jeg i første kapittel inn på de viktigste kritikerarbeidene om 

romanen og gjør rede for bruken av et par gjennomgående begreper i oppgaven. 

Oppgavens andre kapittel går gjennom noen av de tilbakevendende stereotypiene som 

preger forestillingene om inuittfolket. Her drøfter jeg myter om urbefolkning generelt, men 

ser også hvordan de nordlige områdene opptrer som imaginære størrelser og tillegges 

symbolsk verdi. Jeg er spesielt opptatt av hvordan disse forestillingene blir markører for 

inuittfolkets identitet og autentisitet. For å eksemplifisere de stereotype fremstillingene i den 

kanadiske litteraturen, diskuterer jeg de tre romanene jeg introduserte tidligere. Her tar jeg 

for meg det dokumentariske og antropologiske aspektet ved de tre romanene, kommenterer 

den mannlige mytiske inuitthelten og hans rolle som bevarer av tradisjonen og ser hvilken 

betydning dette har for opprettholdelsen av stereotypier i skildringen av inuittkulturen. 

Diskusjonen av stereotypier som jeg belyser ved hjelp av de tre skildringene blir 

opptakten til oppgavens andre del, der jeg undersøker hvordan ambiguiteten i La Rivière 

sans repos kan problematisere og dermed yte motstand mot slike stereotype fremstillinger. I 

tredje kapittel har jeg dette som utgangspunkt for å se på forholdet mellom tradisjon og 



modernitet, og jeg presenterer disse størrelsene som flytende og foranderlige ved å henvise til 

teoretikerne Anthony Giddens, Zygmunt Bauman og Marshall Berman før jeg ser hvordan 

hovedpersonen Elsas ambiguøse relasjoner til det tradisjonelle og moderne kan tolkes i 

kontrast til den mytiske inuitthelten, hvis identitet er tettere knyttet til tradisjonen. Både 

romanen og oppgaven er for øvrig opptatt av modernitet som erfaring, uten at dette har noe 

med modernismen som litterær retning å gjøre. La Rivière sans repos er en realistisk roman 

som tematiserer det moderne som en historisk, sosial, kulturell, kollektiv og individuell 

erfaring, hovedsaklig gjennom skildringen av Elsa. Det moderne kommer altså ikke til 

uttrykk i formgivningen av romanen, som for eksempel gjennom en fragmentert og elliptisk 

narrasjon. I forordet til antologien Litteratur og modernitet (1990) beskriver Peter Madsen og 

Helge Rønning noen av den modernistiske tradisjonens trekk, men sitatet er like gjeldende 

for tematikken i Roys realistiske roman: 

En av de mest framtredende motsetninger i store deler av den modernistiske 
tradisjonens historieforståelse kan formuleres som motsetningen mellom 
tradisjonelle og moderne samfunn […]. Tidligere samkvemsformer ble brutt 
ned (og samtidig gjort til gjenstand for nostalgisk idealisering). På samme 
måte begynte de former for selvforståelse som tidligere kunne tjene til 
livsorientering, å vakle. (Madsen og Rønning 1990:37) 

Moderniteten som erfaring, slik den kommer til syne i La Rivière sans repos er representert i 

mange av de forandringene som betones i dette sitatet: romanens hovedperson befinner seg i 

“motsetningen mellom tradisjonelle og moderne samfunn” der “[t]idligere samkvemsformer” 

brytes ned og der “former for selvforståelse” begynner “å vakle”. Slik det poengteres i 

forordet er disse erfaringene ikke bare sammenfallende med modernismen som epoke eller 

stil: “Det er imidlertid viktig å holde fast ved at disse konfliktene ikke kan tidfestes til en 

bestemt kortere periode.” (Madsen og Rønning 1990:37). I oppgavens tredje kapittel 

diskuterer jeg altså moderniteten som erfaring, både dens nedbrytende karakter, men også 

dens mulighetsskapende egenskaper for protagonisten. 

Denne mulighetsskapende kraften blir et hovedpoeng i oppgavens fjerde og 

avsluttende kapittel der jeg viderefører diskusjonen av ambiguitet som et aspekt ved 

romanen, denne gangen i forholdet mellom Elsas lokale tilknytning og 

globaliseringsprosessen hun, og inuittkulturen i sin helhet, erfarer. Slik jeg tar for meg Elsas 

mulige frigjøring fra tradisjonen i andre kapittel er jeg her opptatt av hvordan det globale i 

romanen kan bidra til en lignende frigjøring og ser dette i lys av John Tomlinsons syn på 

globaliseringen som muliggjører, ikke ødelegger, av kulturell identitet. Modernitet og 
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globalisering er sammenvevde prosesser i romanen og de er ambiguøse ved at de på samme 

tid betyr tap og mulighet for Elsa. Det samtidige i tap og mulighet knytter jeg til 

marginalisering og mental nomadisme hos hovedpersonen før jeg ser hvordan romanens 

narrative nivå inkarnerer den ambiguiteten som er til stede tematisk. Avslutningsvis drøfter 

jeg kort hvordan det ambiguøse kan forstås i sammenheng med stereotypier i oppfatningen 

om litteraturen som sådan. En fremstilling som utelukkende kretser om polariserte 

motsetninger kan virke innskrenkende fordi den ofte ekskluderer kompliserende nyanser. 

Ambiguiteten i La Rivière sans repos kan leses som en motstand mot slike reduserende 

stereotypier ved at identitetsmarkørene som inuittbefolkningen skildres og vurderes ut ifra, 

blir flere og kompliserte. 

Valg av betegnelse: “eskimo” eller “inuitt”? 

I arbeidet med oppgaven har jeg måttet ta stilling til hvordan jeg skulle omtale den kanadiske 

urbefolkningen som er beskrevet i Roys romaner og i de øvrige verkene jeg har arbeidet med. 

I tekstene jeg har arbeidet med har jeg støtt på bruk av både “inuitt”3 og “eskimo”, det 

sistnevnte begrepet særlig i eldre tekster. Gjeldende praksis på den tiden Roy, Thériault, 

Houston og Horwood skrev og utga sine romaner var å bruke “eskimo”4. Det samme gjelder 

for deler av sekundærlitteraturen jeg har konsultert. Roxanne Rimstead belyser i en sluttnote 

hvordan det ble tatt et oppgjør med den offentlige bruken av “eskimo” sent på 1970-tallet: 

The practice of using “Inuit” instead of the popular misnomer “Eskimo” (raw 
meat eaters) became official in 1977 after it was adopted as the first Inuit 
Circumpolar Conference held in Alaska that year. It was part of the strategy for 
a pan-Inuit movement to create unity among the people formerly known as 
Eskimo from Canada, Alaska, Greenland, Russia, and other areas in the Arctic 
[…]. (Rimstead 2007:125) 

Bruken av “eskimo” er ikke lenger så utbredt, men at betydningen av “eskimo” skulle være 

“raw meat eaters” hevdes fortsatt som et faktum, både blant folk flest og innenfor visse 

forskningsmiljøer. Antropologen Ann Fienup-Riordan mener derimot at “eskimo” har en helt 

                                                 

3 “Inuitt” og “inuitter” er begge flertallsformer av det inuittiske ordet “inuk” som betyr “menneske” eller “person” 
(Aschehoug og Gyldendals store norske ordbok 2005:350) 
4 Engelsk “Eskimo” og fransk “Esquimau”. 
5 Det har ikke lyktes meg å få fatt i den fysiske utgaven av Rimsteads artikkel. Jeg refererer derfor til den publiserte utgaven 
på internett. Sidehenvisningene refererer da til utskriftsversjonen av nettartikkelen. Fullstendig informasjon er gitt i 
bibliografien. 



annen opprinnelse og betydning enn det Rimstead fremlegger. Interessant nok innebærer ikke 

denne betydningen det nedlatende aspektet man var så ivrig etter å fjerne seg fra i 1977: 

For nearly a century, both anthropological and popular sources, including the 
Oxford English and Webster’s New World dictionaries, maintained that the 
name Eskimo derived from a proto-Algonquian root translating as “eaters of 
raw flesh”. In fact the name originated in a Montagnais form meaning 
“snowshoe-netter”. (Fienup-Riordan 1990:5) 

Fienup-Riordans poeng er aktuelt fordi det fjerner det negative ved betydningen av “eskimo”. 

Men selv om betydningen ikke er så ideologisk betent som man først trodde, gjør dette liten 

forskjell så lenge det fortsatt finnes en allmenn oppfatning om at betydningen “raw meat 

eaters” er korrekt. Et eksempel fra en nyere, norsk ordbok kan verifisere at denne 

redegjørelsen fortsatt er i omløp. I Aschehoug og Gyldendals Store Norske Ordbok står 

“eskimo” med følgende betydning: “fr., eg. et indiansk ord med bet. ‘de som eter rått kjøtt’.” 

(Aschehoug og Gyldendals Store Norske Ordbok 2005:176).6 

Skiftet til “inuitt” er imidlertid ikke mindre problematisk ettersom betegnelsen ikke er 

ansett som dekkende nok til å fungere som samlebetegnelse for inuittbefolkningene i de ulike 

arktiske områdene, slik Fienup-Riordan påpeker: “This shift has proved satisfactory in the 

eastern Arctic. In western Alaska, however, the use of the term Inuit has created as many 

problems as it has solved, and the name has never taken root.” (Fienup-Riordan 1990:5). I 

artikkelen “Oral Influences in contemporary Inuit literature” (1987) presiserer Robin 

McGrath betegnelsens omfang i en sluttnote: “‘Eskimo’ is generally regarded as an 

international term referring to the aboriginal people of northern Canada, Greenland, Alaska, 

and Siberia; ‘Inuit’ is used to refer specifically to Canadian Eskimos.” (McGrath 1987:171). 

I lys av disse undersøkelsene blir valget av betegnelsen “inuitt” i oppgaven forholdsvis 

enkelt. Den er minst problematisk i forhold til byttet av det offisielle navnet i 1977 og med 

tanke på at inuittbefolkningen som er beskrevet i Roys roman og i de tre øvrige 

skjønnlitterære verkene holder til i den østlige delen av Arktis. I denne oppgaven vil jeg altså 

være konsekvent i bruken av betegnelsen “inuitt”. 

                                                 

6 Betydningen er fjernet fra senere utgaver av Kunnskapsforlagets blå ordbøker, men står fortsatt på Kunnskapsforlagets 
nettbaserte ordboktjeneste, <www.ordnett.no>. 
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1. La Rivière sans repos av Gabrielle Roy 

1.1 Historisk og litterær bakgrunn 

Gabrielle Roy (1909–1983) er en av de mest kjente skikkelsene innenfor fransk-kanadisk 

litteratur, både i og utenfor Canada. Hun ble født i Saint-Boniface, Manitoba der hun arbeidet 

som lærerinne før hun senere ble journalist i Montréal. Her begynte hun sin karriere som 

forfatter og i løpet av fire tiår ga hun ut et stort antall romaner og novellesamlinger. Hun 

skrev flere reportasjer i sitt arbeid som journalist og hennes selvbiografi ble utgitt posthumt i 

1984. I 1945 kom debutromanen Bonheur d’occasion som brakte henne internasjonal 

anerkjennelse og ikke minst en betydningsfull plass i den fransk-kanadiske litteraturen.7 

Romanen henter sin handling fra et fransktalende arbeiderklassestrøk i Montréal under andre 

verdenskrig og innledet en mer urban, sosialrealistisk vending innenfor den fransk-kanadiske 

litteraturen: “La parution de Bonheur d’occasion, en 1945, fut un événement dans notre 

historie littéraire; avec cette contribution de Madame Roy, le roman canadien-français 

s’orientait vers l’étude de mœurs urbaines.” (Baillargeon 1960:431).8 Hittil hadde 

litteraturen særlig vært preget av “le roman de la terre” som beskrev de rurale samfunnene i 

Canada. Genren var ofte svært idealiserende i sin portrettering av det provinsielle livet og la 

stor vekt på konservative verdier, som patriarkalske familiestrukturer og lydighet overfor den 

katolske kirke. Bonheur d’occasion kom ut i en tid da den urbane tilværelsen ble en realitet 

for flere og flere canadiere, og dens sosialrealisme brøt med idealiseringen av de 

tradisjonelle, litterære verdiene som kjennetegnet den rurale romanen. Roys debutroman traff 

dermed en nerve i sin samtid som skulle bli avgjørende for den fransk-kanadiske litteraturen, 

og mentaliteten, i tiden fremover. 

                                                 

7 I 1947 mottok hun den franske litteraturprisen “Prix Femina” for denne romanen. Samme år mottok hun en av Canadas 
mest prestisjetunge priser, “Governor General’s Literary Award for Fiction”, og i 1948 fikk hun “Royal Society of Canada’s 
Lorne Peace Medal”, begge for den engelske oversettelsen The Tin Flute (1947). Romanen kom ut på norsk i 1950 med 
tittelen Blikkfløyten, oversatt av Caro Olden. Med unntak av novellen “Rømlingene”, som er hentet fra Rue Deschambault 
(1955) og oversatt av Ingebjørg Nesheim, er disse tekstene de eneste jeg har funnet av norske oversettelser. “Rømlingene” 
er utgitt i antologien Canada forteller. Kanadiske noveller (1985), redigert av Gordon Hølmebakk. 
8 Roger Lemelins roman Au pied de la pente douce (1944) som henter sin handling fra Québec, skildrer også det urbane 
arbeiderlivet. Det var imidlertid Roys roman som fikk størst gjennomslag. 



Gabrielle Roys roman La Rivière sans repos kom ut i 1970. Det sosiale engasjementet hun 

ble kjent for med sin debutroman er også til stede her. Her er handlingen lagt til Ungava, helt 

nord i Québec-provinsen, og romanen skildrer livet til de inuittiske og hvite innbyggerne i 

den lille bosettingen Fort-Chimo. Romanen er ikke blant de mest kjente eller anerkjente av 

Roys verker, og det tok tid før La Rivière sans repos fikk oppmerksomhet hos publikum og 

kritikere. Først i 1972, da romanen ble utgitt ved det franske forlaget Flammarion, begynte 

romanen å få nevneverdig omtale og publisitet. 

Utgivelsen av La Rivière sans repos sammenfalt med en gryende bevissthet om en 

nasjonal identitet i den kanadiske litteraturen, spesielt i det fransk-kanadiske miljøet. I 

Canada på 1960- og 1970-tallet vokste det frem en litteratur som tematiserte og etterlyste en 

kanadisk identitet som skulle være løsrevet og frigjort fra den europeiske bakgrunnen, fra 

den britiske så vel som fra den franske. Med en tiltaende interesse for det typisk kanadiske, 

økte også oppmerksomheten om hvilke farer som truet denne identiteten. Samtidig økte den 

kulturelle innflytelsen fra den mektige naboen USA, og proporsjonalt med den merkbare 

påvirkningen vokste motviljen mot amerikaniseringen av den kanadiske kulturen. Dette 

manifesterte seg i en kritisk holdning til det moderniserte, industrialiserte samfunnet og det 

materielle og økonomiske fremskrittet som ble forbundet med den voksende supermakten i 

sør. I tematiseringen av det typisk kanadiske hentet en stor del av den kanadiske litteraturen 

sin handling fra tiden da de første nybyggerne slo seg ned. I noen tilfeller fordypet forfatterne 

seg i den kanadiske urbefolkningen og lot deres tilknytning til naturen og til det opprinnelige 

danne et ideal som den nasjonale identiteten skulle springe ut ifra. 

I Québec-provinsen er bevisstheten om en nasjonal identitet fremfor alt knyttet til “La 

Révolution tranquille” på 1960-tallet, en samfunnsendring som innebar en altomfattende 

modernisering, både av de konkrete samfunnsstrukturene og av den kollektive fransk-

kanadiske mentaliteten. Roys Bonheur d’occasion, som en av de aller første representantene 

for den sosialrealistiske vendingen i den fransk-kanadiske litteraturen, er for øvrig regnet 

som et avgjørende verk i opptakten til en slik gjennomgripende omforming av Québec-

provinsen. Tiden rundt 1960 og fremover ble en svært sentral periode for provinsens 

selvstendighetsbevegelse, der ønsket om en fransk-kanadisk identitet, frigjort fra 

engelskspråklig dominans, var essensielt. Den engelsk-kanadiske majoriteten ble ansett som 

en mulig trussel mot den marginaliserte fransk-kanadiske kulturen og det franske språket, en 
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problematikk som fortsatt er fremtredende.9 Generelt sett utviklet det fransk-kanadiske 

samfunnet seg mot en betydelig liberalisering ved å frigjøre seg fra en reaksjonær, katolsk 

kirke som hadde hatt en særdeles sterk innflytelse og beveget seg mot store ideologiske 

endringer som skulle bli merkbare på alle nivåer i samfunnet. 

1.2 Presentasjon av romanen 

Foruten tittelromanen består La Rivière sans repos av tre noveller, Trois nouvelles 

esquimaudes, som tjener som forløpere for den mer inngående og individualiserte historien 

om Elsa Kumachuk.10 Selv om disse er med på å etablere mye av den gjennomgående 

tematikken i tittelromanen, vil jeg ikke inkludere de tre novellene i denne oppgaven, men 

kun benytte meg av romanen som primærtekst. Grunnen til dette er at romanen er mer 

dyptgående og derfor mest aktuell og interessant for problemstillingene jeg tar opp. 

Romanen handler altså om Elsa Kumachuk, en ung inuittisk kvinne som er bosatt i 

det nye Fort-Chimo, nord i Québec-provinsen. Vi følger henne fra sent på 1940-tallet til 

1970-årene. Det nye Fort-Chimo er en moderne bosetting der det meste av virksomheten er 

tilknyttet en amerikansk flyvåpenbase og det kanadiske handelsselskapet Hudson’s Bay 

Company. Hit er de fleste av inuittene kommet fra den tidligere bosettingen, det gamle Fort-

Chimo, som ligger forlatt og nedslitt på den andre siden av elven Koksoak med bare noen få 

innbyggere igjen. For de moderne inuittene i den nye bosettingen er det lite som minner om 

den nomadiske jeger- og fiskerkulturen som tradisjonelt forbindes med inuittfolket. Slik 

Roxanne Rimstead påpeker i artikkelen “Used People: La Rivière sans repos as Postcolonial 

Poverty Narrative” (2007), har det moderne fremskrittet ført til store forandringer: “Inuit 

lives are swallowed by progress: it destabilizes their family structures, their eating habits, 

their homes, and their human relations. (Rimstead 2007:2). Dette innebærer en radikalt 

annerledes livsførsel for inuittene: “The Inuit have moved from an indigenous culture of 

sharing, use value, and nomadism to the market culture of accumulation, exchange value, 

and wage labour. (Rimstead 2007:3). 

                                                 

9 Provinsen har i dag selvstyrestatus, men tilhører den kanadiske føderasjonen. Cirka 80 % av provinsens innbyggere er 
fransktalende (québécois). I 1980 og 1995 ble det avholdt folkeavstemning om fortsatt tilhørighet til Canada, begge ganger 
med positivt flertall. 
10 De tre novellene er titulert “Les Satellites”, “Le Téléphone” og “Le Fauteuil Roulant”. Den engelske oversettelsen 
Windflower (1970) ved Joyce Marshall innbefatter imidlertid ikke disse. 



Romanen er delt i tre deler og i den første delen utspiller handlingen seg i det nye Fort-

Chimo. Tidlig i romanen blir Elsa voldtatt av en amerikansk soldat fra flyvåpenbasen. Ni 

måneder senere føder hun sønnen Jimmy, som hun oppdrar alene mens hun bor sammen med 

foreldrene Archibald og Winnie. Jimmy blir det store omdreiningspunktet i Elsas liv og dette 

manifesterer seg i en intensiv tilnærming til den moderne, hvite kulturen, spesielt gjennom et 

økt forbruk. For å kunne opprettholde forbruket, tar Elsa seg arbeid. Arbeidet resulterer i 

betraktelig mindre tid med sønnen, og det vekkes en erkjennelse i henne av det materielle 

fremskrittets pris. Frykten for å miste Jimmy fører til avgjørelsen om å dra vekk fra den 

moderne bosettingen, over elven til det gamle Fort-Chimo der Elsa selv vokste opp. 

Tiden Elsa og Jimmy tilbringer i det gamle Fort-Chimo utgjør romanens andre del. 

Her lever de sammen med Elsas onkel Ian, som har valgt ikke å følge med over elven til den 

moderniserte bosettingen. Etter hvert som tiden går, blir Elsa og Jimmy akseptert av Ian og 

sammen fører de tre nå en tradisjonell jeger- og fiskertilværelse. Dette idylliske og isolerte 

livet forstyrres når politimesteren Beaulieu kommer og gir beskjed om at Jimmy snart har 

nådd skolealder. Han vil bli hentet med makt hvis Elsa ikke bringer ham tilbake til det nye 

Fort-Chimo innen en viss tid. I håp om å unnslippe myndighetene bestemmer Ian og Elsa seg 

for å flykte nordover mot Baffin Island. Under reisen blir Jimmy svært syk, og for å redde 

livet hans må Elsa og Ian vende tilbake til det nye Fort-Chimo og få ham på sykehus. Jimmy 

kommer seg raskt og sammen med Elsa blir han værende i den nye bosettingen, mens Ian 

vender alene tilbake til det gamle Fort-Chimo. 

I romanens tredje del er Elsas og Jimmys liv preget av en intensivert tilnærming til det 

moderne, hvite levesettet. Den moderne levemåten fjerner Elsa og Jimmy lenger og lenger 

fra den tradisjonelle inuittilværelsen de førte i det gamle Fort-Chimo, og samtidig lenger og 

lenger fra hverandre. Jimmy, som mestis, føler ingen tilhørighet til bosettingen og rømmer til 

slutt sørover med et av flyene fra den amerikanske flyvåpenbasen. Elsa er alene igjen. En dag 

får innbyggerne i det nye Fort-Chimo en hilsen fra Jimmy via en flyradio. Denne 

henvendelsen er det siste livstegnet Elsa får fra sønnen, og etter hvert blekner håpet om at 

han en dag skal komme tilbake. Ved romanens slutt har Elsa distansert seg fra de andre i 

bosettingen, hun har forlatt huset og antatt en nomadisk skikkelse, kontinuerlig i bevegelse 

der hun vandrer langs elven Koksoaks bredder. 

Romanen er fortalt av en tredjepersonsforteller som hovedsakelig fremstår som 

distansert og utenforstående overfor det samfunnet han eller hun skildrer. Et gjennomgående 

narrativt virkemiddel som kan eksemplifisere dette, og som flere kritikere trekker frem, er 
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fortellerens kommentarer og spørsmål til handlingen og tematikken i romanen. Disse er ofte 

rettet mot en implisitt leser eller tilhører: 

À les voir venir par la grève, sous le ciel lumineux, l’enfant les mains nouées 
paresseusement au cou de sa mère, elle dans l’attrait de sa timide beauté 
sauvage, l’on aurait pu se demander: Est-ce donc là une image de la réalité? Ne 
serait-ce pas plutôt une fiction? (Roy 1995:128) 

Betraktningene av inuittfolket preges i stor grad av en utenforstående fortellerposisjon og 

spørsmålene legger vekt på en nærhet til en implisitt leser eller tilhører. Distansen avtar 

imidlertid når fortelleren går nærmere inn på de ulike personene og deres indre liv. Bruk av 

fri indirekte diskurs gjør at fortellerens og romanpersonenes (spesielt Elsas) perspektiv ofte 

smelter sammen, som når Elsa forestiller seg moren Winnie i minnegudstjenesten hennes: 

Elsa continuait à la voir, toujours à la même place, et cependant toujours en 
route, seule et chétive dans l’immensité rase et silencieuse du pays esquimau. 
Puis, tous d’un coup, son regard s’aiguisa, elle se pencha un peu en avant 
comme pour mieux saisir quelque intuitive image la touchant au plus vif. 
(Roy 1995:205) 

Perspektivet forflytter seg fra Elsa til fortelleren gjennom spørsmål, slik jeg nevnte ovenfor: 

“Lui en venait-il enfin de l’avenir, et se voyait-elle relayant un jour Winnie dans cette 

interminable et toujours solitaire procession des générations?” (Roy 1995:205). Skiftningene 

viser hvordan narrasjonen veksler mellom nærhet og distanse i fremstillingen av Elsa: i 

overganger mellom fri indirekte diskurs, der Elsas og fortellerens perspektiv synes å være 

sammenfallende, og en mer distansert narrativ stemme som fjerner seg fra romanpersonene 

gjennom kommentarer og spørsmål. Disse vekslingene i avstand er ofte vanskelige å skjelne: 

Alors justement le révérend Hugh Paterson termina l’éloge funèbre de Winnie 
en la disant à présent en paix éternellement. 

Ces mots en eux-mêmes étaient-ils devenus incompréhensibles à Elsa? 
Ou bien trop singuliers, appliqués à la pauvre Winnie qui avait passé sa vie 
sur les chemins – ou du moins ce qui en tenait lieu par ici? 
 (Roy 1995:205, min kursivering) 

I dette tilfellet er det uklart hvorvidt spørsmålene representerer pastorens eller fortellerens 

perspektiv. De kompliserer narrasjonen ved å tildekke og forvirre utsigelsespunktet og 

skaper en usikkerhet omkring fortellerens posisjon i teksten. 

Rimstead påpeker hvordan flere, ulike perspektiver får plass i narrasjonen: “The 

narrator focalizes through several different characters to juxtapose various standpoints 

toward the region, many of them tied to the land.” (Rimstead 2007:5). Rosemary Chapman er 



en annen som trekker frem dette i sin diskusjon av romanen. I artikkelen “Writing of/from 

the Fourth World: Gabrielle Roy and Ungava” (2003) roser hun den narrative stemmen for 

aldri å snakke på vegne av eller utelukkende om inuittene, men derimot la ulike perspektiver 

komme til syne: “So the reader does not simply receive images of the inscrutable, objectified 

Other. Shifts in focus allow for others judgments to be described or voiced […].” (Chapman 

2003:54). Likevel konstaterer hun at fortellerens utenforstående posisjon inngir narrasjonen 

med en autoritet som er overordnet disse ulike perspektivene: “But the source of narrative 

authority reasserts itself as that of an outsider, moving beyond the different focalizations. 

This might happen through the occasional explanation for the White reader, or through 

judgment or omniscience […].” (Chapman 2003:54). Slik Chapman hevder, beholder 

fortelleren sin autoritet gjennom hele romanen nettopp i kraft av disse kommentarene, selv 

om flere perspektiver får komme til orde og til tross for den forvirringen i fortellerposisjon 

jeg nevnte ovenfor. Dessuten er troen på fortellerens mulighet til å formidle og troen på 

fortellingen tydelig i romanen, både gjennom fortellerens henvendelser til den implisitte 

leseren/tilhøreren og i innledningen der historien om Elsa legges frem som et vitnesbyrd: 

“Ainsi en témoigne, telle qu’on raconte là-bas, l’histoire d’Elsa, fille d’Archibald et de 

Winnie Kumachuk.” (Roy 1995:94, min kursivering). Bruken av verbet “témoigner” i 

kombinasjon med gjengivelsen av romanpersonenes egennavn og slektskap gir fortelleren 

vitnets troverdighet og nærvær. Dette betoner en tradisjonell, muntlig fortellesituasjon der 

tilhøreren er implisitt, på samme måte som med fortellerens henvendelser. Rimstead fastslår 

hvordan åpningen av romanen etablerer en muntlighet i overleveringen: “The tale is 

presented as a locally situated and cross-generational testimony that demands a moral 

reckoning with the past. To this end, the opening of the novel mimics local truth claims to 

stage the text as oral testimony [...].” (Rimstead 2007:4). Det muntlige vitnesbyrdet 

understrekes spesielt med bruken av det upersonlige pronomenet “on”11. På samme tid inngir 

“on” en avstand som problematiserer fortelleren som vitne. Fortelleren selv gir seg aldri til 

kjenne, og det forblir uklart om “on” refererer til ett eller flere vitnesbyrd. 

Avpersonifiseringen av fortellerinstansen, av vitnet eller vitnene, bidrar til å undergrave 

autoriteten som forbindes med et vitnesbyrd og sannheten som er forventet av det. 

I The Play of Language and Spectacle (1985) diskuterer Ellen R. Babby hvordan 

formidling og fortellerrolle kompliseres i et tematisk spill mellom virkelighet og fiksjon i 

                                                 

11 Det franske pronomenet “on” kan oversettes til det norske “man”, “vi”, “en”, “de” eller det mer hverdagslige “folk”. 
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romanen. Hun er blant annet opptatt av hvordan fortellerens status som vitne distanserer 

fortelleren fra selve fortellingen, slik jeg poengterte ved bruken av det upersonlige 

pronomenet “on”: 

Thus, the narrator is simultaneously accentuating the authenticity of his story 
(through the use of proper names, filial heritage, and rhetoric of truth) and 
stressing the indiscernible distance from its original source. This play with the 
‘real’, here seen on the level of narration, will affect every level of the novel. 
(Babby 1985:32) 

Det upersonlige pronomenet destabiliserer som sagt den autoriteten og autentisiteten som 

vitneposisjonen konnoterer, men den konstruerte, muntlige forteller- og tilhørersituasjon kan 

tolkes som et grep som uttrykker en tillit til fortellingen og fortelleren. Samtidig 

problematiseres denne muligheten i romanen ved å tematisere vanskelighetene ved 

gjengivelse og representasjon underveis i romanen. Et eksempel er når Elsa skal fortelle 

Jimmy om faren, og nesten automatisk skaper en fiktiv versjon av dette i stedet for å fortelle 

sannheten: “Elle en arriva à narrer la rencontre avec le jeune soldat au cæur battant. Elle 

saisit l’avide regard inquiet de Jimmy et sans trop s’en rendre compte se prit dès lors à 

inventer […].” (Roy 1995:213). Spillet mellom det virkelige og fiktive som Babby drøfter, 

sammen med tematiseringen av fortellingens muligheter og begrensninger, vitner om en 

bevissthet i romanen som peker mot det narrative nivået, noe jeg tar opp senere i oppgaven. 

Sted, handling og personer i La Rivière sans repos (både i de tre novellene og i 

romanen) er inspirert av en reportasjereise Roy foretok i juli 1961 da hun tilbrakte en uke i 

det nye Fort-Chimo.12 Under denne reisen skrev hun reportasjen “Voyage en Ungava” som 

ble trykket posthumt i 2000. Reportasjearbeidet skildrer menneskene Roy kom i kontakt med 

under oppholdet og er en personlig refleksjon rundt inuittkulturen. Det er inntrykkene fra 

denne reisen som ble utspringet for romanutgivelsen i 1970. Ifølge Chapman utgjør romanen 

et forsøk på å individualisere inuittene Roy beskriver i reportasjen: “And in La Rivière sans 

repos [sic.] Roy revisits the scenes of “Voyage en Ungava”, as if attempting to approach that 

subjectivity which the original encounter and this earlier writing project precluded. 

(Chapman 2003:53). I forordet til La Rivière sans repos reflekterer forfatteren over reisen til 

Ungava som et faktisk utgangspunkt for de fiktive hendelsene i romanen: 

                                                 

12 Det nye Fort-Chimo går i dag under det inuittiske navnet Kuujjuaq. 



Les éléments vrais de ces histoires puisés dans les souvenirs d’un voyage 
accompli il y a quelques années en Ungava sont nombreux, mais ont été 
utilisés seulement comme points de départ d’une trame fictive. Toute 
ressemblance avec des personnes ou de circonstances réelles serait donc 
fortuite et non voulue par l’auteur. (Roy 1995:7) 

Selv om reisen til Ungava, eller mer spesifikt minnene om denne reisen, her blir nevnt som 

en viktig bakgrunn for romanen, presiserer forfatteren fortellingen som fiktiv. Roy er altså 

ikke ute etter å skrive et antropologisk verk der inuittkulturen gjøres rede for med 

utgangspunkt i dokumentarisk informasjon innhentet under reisen i 1961. I stedet legger hun 

vekt på den personlige erindringen (“les souvenirs”) som en drivkraft bak romanen. Det er 

likevel flere kritikere, deriblant Chapman og Marc Gagné13, som har diskutert likheter og 

forskjeller mellom reportasjen og den skjønnlitterære teksten. Reportasjearbeidet vil ikke 

utgjøre et stort poeng i denne oppgaven, men Gagné peker på ett element i romanen som 

avviker fra det faktiske i reportasjen og som er aktuelt for min problemstilling. Han bemerker 

at flere av endringene som er gjort i romanen fører til en mer kontrastert polarisering i 

skildringen av inuittsamfunnet. Et eksempel på dette går på den geografiske plasseringen av 

de to bosettingene, det gamle og det nye Fort-Chimo. I Roys roman plasseres det gamle og 

det nye Fort-Chimo rett overfor hverandre, på hver sin side av elven: “Il n’était pas loin, du 

moins dans la distance, tout juste en face, sur la rive opposée de la Koksoak qui prenait ici, il 

est vrai, les proportions d’un large et turbulent estuaire. / Cette eau traversée, on était dans un 

autre monde déjà.” (Roy 1995:141). Gagné bemerker hvordan denne fortettede plasseringen 

av bosettingene i romanen forsterker de to bosettingene som motsetninger: 

En réalité, le vieux Fort-Chimo, non seulement ne fait pas face au nouveau 
Fort-Chimo, mais se trouve à six milles plus au nord. Les méandres et les îles 
qui séparent les deux points les rendent totalement invisibles l’un de l’autre. 
En les rapprochant pour les placer en vis-à-vis sur les deux rives de la 
Koksoak, Gabrielle Roy accentue l’opposition fondamentale de ces images. 
(Gagné 1976:385-386) 

Tilretteleggingen av fakta i etableringen av det fiktive er selvsagt ikke banebrytende i seg 

selv, men er interessant for min påstand om Roys roman som en problematisering av 

konstruerte motsetninger. Den fiktive plasseringen av de to bosettingene forsterker jo nettopp 

en slik polarisering som jeg mener romanen prøver å unngå. Jeg kommer tilbake til dette i 

                                                 

13 Gagnés artikkel, “La rivière sans repos de Gabrielle Roy: Étude mythocritique incluant Voyage En Ungava (extraits) par 
Gabrielle Roy ” (1976), regnes som det første omfattende akademiske arbeidet med romanen. 
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tredje kapittel der jeg drøfter modernitet og tradisjon i La Rivière sans repos. Der vil jeg se 

nærmere på kontrastene mellom de to bosettingene som bare tilsynelatende fordi begge er 

fremstilt som heterogene og ambiguøse steder, merket av kontakt med andre kulturer. 

Chapman gjør rede for de ulike formene for kulturkontakt som har preget 

virkelighetens gamle og nye Fort-Chimo og hvordan dette har forandret bosettingene. Den 

første kontakten på 1400-tallet var sesongbetont og med fokus på handel, mens misjonærene 

begynte sin virksomhet mot slutten av 1700-tallet. I 1670 fikk Hudson’s Bay Company 

rettighetene over Labrador-territoriet og dermed myndighet over all handel. Den tidligere 

misjonærstasjonen Fort-Chimo ble etablert som en handelspost av kompaniet i 1830, men 

misjonærene som drev selvstendige handelsposter begrenset kompaniets enerett over 

området frem til 1860. Chapman påpeker hvordan myndighetenes innblanding, og med dette 

en omfattende forandring i området, ble merkbar for den kanadiske inuittbefolkningen først 

på 1940-tallet, som er den samme perioden for romanhandlingens startpunkt: 

However, since the Inuit were not included under the provisions of the Indian 
Act until 1939, before World War II, they remained beyond the reach of 
government bureaucracy. […] In 1942 the United States army established an 
armed forces base on the western bank of the river Koksoak. Gradually the 
majority of the local Inuit left their original village and re-established their 
village near the US base. The old village (Old Chimo) was largely abandoned. 
(Chapman 2003:47) 

Det nye Fort-Chimo ble nå knyttet til en strategisk, amerikansk militær flyvåpenbase og 

dermed modernisert slik den er presentert i La Rivière sans repos. De ulike formene for 

kontakt, enten de er basert på militære interesser, handelsvirksomhet eller misjonæraktivitet, 

blir en historisk korrekt kontekst for den fiktive historien om Elsa og hennes erfaring med 

det moderniserte samfunnet, men uten at dette fremstår som avgjørende i Roys forord. 

Roys roman tar opp en rekke temaer, noen mer eksplisitt enn andre. De tematiske 

hovedlinjene i La Rivière sans repos omhandler de forandringene inuittkulturen utsettes for 

som følge av den forsterkede kulturkontakten jeg viste til over. Forandringene gir utslag i 

forskjellene som preger hverdagen til den hvite og den inuittiske befolkningen. Ifølge Gagné 

kretser romanens tematikk først og fremst rundt forsøket på å forene disse motsetningene: 

“Le thème fondamental de la rivière [sic.] consiste en la quête d’un paradis terrestre articulée 

sur l’opposition primitivisme-progrès et la tentative de synthèse de ces éléments.” (Gagné 

1976:385). Det syntetiske eller dialektiske er noe Gagné tar opp flere steder i artikkelen sin 

og han konkluderer med at romanen ender i umuligheten av en slik syntese. Det gamle og det 



nye fremstår som uforenelige størrelser og “l’aspiration vers une unité neuve” (Gagné 

1976:387), synes utenkelig. Romanen gir tidvis uttrykk for en lignende tanke om en lignende 

umulighet. Slik bestefar Thaddeus hevder i romanen, er livet preget av kontraster: “C’est 

toute l’historie de l’homme au fond, conclut Thaddeus, que ce choix trop difficile entre la vie 

au grand large, fière et indomptable, ou avec les autres, dans la cage.” (Roy 1995:144). 

Tradisjonen, “la vie au grand large”, og det moderne, “dans la cage”, fremstår her som to 

eksistensielle ytterpunkter som befolkningen må forholde seg til og velge mellom. 

Det kompromissløse livet som romanen reflekterer over, antar mytiske og universelle 

trekk i Gagnés arbeid med romanen.14 Han legger stor vekt på hvordan mestisen Jimmy 

fremstår som en mytisk skikkelse og hvordan han symboliserer en identitets- og 

tilhørighetsproblematikk. Kritikere som leser romanen innenfor en postkolonial ramme, 

deriblant Chapman og Rimstead, er også opptatt av en eksistensialistisk tematikk, men har et 

sterkere fokus på inuittfolket innenfor en kolonial, sosialrealistisk kontekst enn på mytisk 

symbolikk: “Earlier readings focused on the mythic dimension of the text, its characters, and 

its humanist discourse of abandonment and aging. These readings tended to stress the 

universal aspects of the narrative.” (Rimstead 2007:2). I de postkoloniale undersøkelsene blir 

den lokale og historiske konteksten i romanen utslagsgivende. Henvisningene til den kalde 

krigen, Korea- og Vietnam-krigen, samt amerikaniseringen av bosettingen, blir referanser i 

tematiseringen over rase og utnyttelse av inuittfolket: “Contemporary readings tend to favour 

an analysis of interracial relations that focus on racial difference, hybridity, and 

miscegenation.” (Rimstead 2007:3). Selv om disse arbeidene i konsentrerer seg mer om det 

hybride og overskridende, er de likevel opptatt av romanen som en betraktning om livet 

mellom kontraster og motsetninger. Som en tydelig hybrid er Jimmy også vesentlig i tekstene 

med postkolonialt fokus. Når jeg i denne oppgaven nesten utelukkende fokuserer på Elsa, er 

det ikke fordi jeg mener Jimmy spiller en ubetydelig rolle i romanen. Problematiseringen av 

dikotomier og det ambiguøse aspektet er imidlertid mest avgjørende og interessant i 

forbindelse med Elsa, fordi hennes komplekse forhold til den inuittiske og hvite kulturen i 

større grad er vektlagt i romanen. 

                                                 

14 En stor del av Gagnés artikkel er viet Jimmy og hans tilknytning til den greske mytologien. Gagné er spesielt opptatt av 
likhetstrekk mellom Jimmy og guden Hermes og den ambivalensen de to skikkelsene har til felles: “L’ambivalence même 
de la figure d’Hermès est significative à cet égard. Il est dieu de la vie, dieu de la mort et dieu du passage entre les deux.” 
(Gagné 1976:104). 
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Babby gjør en strukturalistisk og semiotisk lesning av La Rivière sans repos og er opptatt av 

hvordan romanen kontinuerlig spiller på og problematiserer polaritetene den etablerer 

mellom virkelighet og fiksjon, slik jeg nevnte ved det narrative nivået i romanen. Også hun 

er interessert i motsetningene i Roys roman, men ikke bare mellom tradisjon og modernitet, 

som de fleste andre kritikerne. Hovedsakelig er hun opptatt av hvordan virkelighet og fiksjon 

blir sentrale polariteter i romanen: “The polarities defined here are reality and fiction.” 

(Babby 1985:39). Hun kommenterer hvordan Elsas tilskuerrolle reverseres, og hvordan den 

etter hvert forskyves over i det reelle slik at virkeligheten farges av fiktive elementer, og vice 

versa. Babby tar blant annet for seg scenen i romanens siste del, der Jimmys stemme lyder 

over radioen fra flyet som sirkler over det nye Fort-Chimo. Gagné er opptatt av denne scenen 

som et klimaks i den mytiske fremstillingen av Jimmy og det potensielt parodiske ved Jimmy 

som en frelserskikkelse, slik han også tidligere er introdusert i romanen: “Parmi ces 

naissances, il y en eut une pour éblouir les gens du pays comme l’apparition dans leur ciel 

d’une étoile inconnue.” (Roy 1995:94). Babby leser denne scenen som en bevissthet om 

kommunikasjonen, både muliggjøringen og umuliggjøringen av den. 

De uklare radiobeskjedene fra flyet som sirkler over bosettingen tematiserer hvordan 

kommunikasjon er mulig og umulig på samme tid: Moderne teknologi som fly og radio 

muliggjør kommunikasjon, men bryter den samtidig ned når kommunikasjonsmidlene svikter 

og understreker den fysiske avstanden som preger denne teknologien. Ordene over flyradioen 

forsvinner, meningen blir uklar og fragmenteres: 

Alors, tout d’un coup, il parla de nouveau. Il dit avec une sorte de tendresse un 
peu gouailleuse: « Hello chère… » puis deux ou trois mots se perdirent. 
Quelqu’un crut entendre « chère petite mère… » Un autre entendit plutôt « Je 
te reverrai un de ces jours prochains… » Le Père Eugène pour sa part avait cru 
capter: « Tu auras un jour de mes nouvelles ». (Roy 1995:236) 

Dermed blir beskjedene vage og det teknologiske fremskrittet, som er ment å fremme 

kommunikasjonen, bidrar like mye til å forvrenge og vanskeliggjøre den. Babby er spesielt 

opptatt av de ulike versjonene av hendelsen som formidles videre til Elsa og hvordan disse 

blir fiktive gjengivelser. Hun setter dette i sammenheng med Elsas sammenblanding av 

kinofilmen og voldtekten i begynnelsen av romanen: “Whereas the narrative commences 

with pure fiction (cinema) and is transformed into a realization of that fiction, it terminates 

with the fictionalization of a ‘real’ event.” (Babby 1985:45). Denne sirkulære strukturen i 

narrasjonen understreker ikke bare vanskelighetene med å skille det faktiske og fiktive, slik 

jeg nevnte tidligere. Babby påpeker hvordan dette i tillegg kompliserer fortellingen som 



sådan: “This narrative reversal, fascinating in itself, functions to underscore the complex 

relationship between presentation and representation.” (Babby 1985:45). Slik reflekterer 

romanen over sine egne muligheter og begrensninger, og kompliserer den troen på 

formidlingen jeg tok opp i forbindelse med den muntlige forteller- og tilhørersituasjonen. 

Jeg har nå presentert noen av de gjennomgående temaene i romanen og de viktigste 

kritikerarbeidene tilknyttet disse. De fleste av kritikernes bidrag, enten de har beveget seg 

mot det mytisk-universelle, det postkoloniale, det sosialrealistiske eller det strukturelle og 

narrative, konsentrerer seg om kulturmøtet som utspiller seg i romanen. Her har fokuset 

ligget på motsetningene som preger relasjonene mellom den inuittiske og den hvite kulturen. 

Felles for arbeidene om La Rivière sans repos er vektleggingen av de polariserte kontrastene 

og Elsas ensidige forhold til disse i møtet med ulike verdier og tradisjoner. Kritikerarbeidene 

velger imidlertid å utelate, enten fordi det ikke anses som viktig eller fordi det er blitt 

oversett, hvordan motsetningene i seg selv gjøres dynamiske og flertydige i romanen. Ingen 

av sekundærtekstene nevner hvordan Roys roman kan leses som et forsøk på å destabilisere 

dikotomiene, heller enn å bekrefte og opprettholde dem. Kritikernes omgang med Elsa og 

hennes valg forblir innenfor denne polariserte konteksten, uten at det legges vekt på hvordan 

disse stereotype polaritetene kompliseres av Elsas ambiguøse holdning til endringene i 

samfunnet eller av det ambiguøse som et immanent trekk ved disse forandringene. Dermed 

unnlater kritikerarbeidene å se det flertydige og ambiguøse ved Roys roman, og det er dette 

uutforskede aspektet jeg vil drøfte som en mulig motstand mot stereotypier. 

Jeg vil sette La Rivière sans repos inn i en komparativ sammenheng med generelle 

trekk ved øvrige kanadiske, litterære skildringer av inuittkulturen, eksemplifisert av 

Thériaults, Houstons og Horwoods romaner. Fraværet av et sammenligningsgrunnlag er etter 

min mening mye av årsaken til at ingen av de tidligere arbeidene har fattet interesse for 

romanen som en mulig motstand mot den stereotype litterære portretteringen av inuittfolket. 

Ved å se Roys roman komparativt med de tre romanene og med teoretiske arbeider om 

fremstilling av urbefolkning generelt, har jeg tilegnet meg et overordnet blikk over 

gjennomgående virkemidler som bidrar til stereotypier. Motsetningene i de litterære 

fremstillingene og den selvfølgelighet denne kontrastbruken er møtt med i kritikernes 

arbeider, opprettholder den stereotype polaritetstenkningen om inuittkulturen. Med en slik 

referansebakgrunn vil det være enklere å se hvordan La Rivière sans repos avviker fra rekken 

av stereotype skildringer av inuittkulturen og yter motstand mot dem. 
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2. Stereotype fremstillinger av inuittkulturen 

2.1 Det mytiske nord 

Jeg vil nå se nærmere på hvilke stereotypier som er gjennomgående i fremstillingen av 

inuittkulturen. For å konkretisere stereotypiene som finnes på det litterære feltet har jeg valgt 

tre av de mer kjente “inuittromanene” innenfor kanadisk litteratur: Yves Thériaults Agaguk 

(1958), James Houstons The White Dawn (1971) og Harold Horwood White Eskimo (1973). 

Dette er kjente romaner, både nasjonalt og internasjonalt, som har vært trykt i flere opplag og 

blitt oversatt til flere språk. Fremstillingen av inuittkulturen i disse verkene er altså 

representative for forestillinger om inuittbefolkningen i den tiden da de kom ut, en tid da den 

litterære interessen for urbefolkningen vokste i takt med bevisstheten om en nasjonal 

identitet, slik jeg var inne på i forrige kapittel. Skildringene av inuittkulturen i de tre 

romanene, i tillegg til mer generell sekundærlitteratur, vil i det følgende etablere bakgrunnen 

for arbeidet med La Rivière sans repos i oppgavens to siste kapitler. Siden jeg velger å kun 

forholde meg til romaner, innebærer det at jeg ser bort ifra dramatiske tekster, poesi og 

dessuten ungdomslitteratur (som i dette tilfellet er overraskende omfattende) som på ulike 

måter tematiserer inuittkulturen. Ved å konsentrere meg om romaner, kan jeg undersøke 

hvordan skildringene i Roys roman avviker fra tilbakevendende tendenser, uten å måtte 

forholde meg til genremessige forskjeller. Jeg vil ikke vie hver av de tre romanene like stor 

plass i oppgaven, men trekke frem elementer jeg mener er relevante for den senere 

diskusjonen av La Rivière sans repos. Først vil jeg vil ta for meg oppfatningene av “Nord” 

som et rent imaginært fenomen siden denne forestillingen er avgjørende for ideene om dem 

som lever i det faktiske nord. Dette vil lede til en undersøkelse av det stereotype bildet som 

preger urbefolkning generelt, og inuittene spesielt, før jeg vender tilbake til de tre romanene. 

Det finnes en omfattende forskning, både i og utenfor litteraturvitenskapen, på “Nord” 

som mytisk og imaginær størrelse. I denne oppgaven vil jeg vektlegge hvordan dette fortoner 

seg innenfor en kanadisk kontekst og med utgangspunkt i inuittbefolkningen. Forestillingen 

om “Nord” er ikke nødvendigvis strengt knyttet til reelle geografiske områder. Snarere er 

forestillingen elastisk og bevegelig, noe Jack Warwick understreker: “Geographically it is a 

very elastic concept, because its basis in popular thought is dynamic rather than rigid.” 



(Warwick 1968:46). Warwick har i sin bok The Long Journey (1968) forsøkt å se hvordan 

det imaginære “Nord” kan forstås i forhold til geografiske litterære områder. Han 

konkluderer med en uavhengighet i forholdet mellom forestillingen “Nord” og det 

geografiske nord: “Consequently, it is by no means specious to include works where the 

physical notion of the North is reduced to a small vestige, but where the spirit of this elusive 

North is strong.” (Warwick 1968:6). “Nord” er altså avgjørende som mental størrelse heller 

enn som geografisk realitet, slik det også gjøres tydelig i Encyclopaedia of Literature in 

Canada (2002): 

From at least 1867, Canadians have seen themselves as a northern nation with 
a distinct set of northern values and characteristics. The “true North strong and 
free” […] provides a rallying point for Canadian unity, sovereignty, patriotism, 
and nationalist vision, regardless of what is understood by the term “true 
North”, or where, precisely, North is located. (New 2002:818) 

“Nord” må dermed fortrinnsvis tenkes som en “imaginative background” (New 2002:819) 

for forestillingene om hva som særpreger Canada og blir et betydningsfullt, mentalt 

samlepunkt for det som definerer denne nasjonen og dens innbyggere. 

Allison Mitcham er en annen som ser “Nord” som imaginær størrelse. I The Northern 

Imagination (1983) påpeker hun hvilken rolle og hvilke karaktertrekk “Nord” som imaginært 

landskap tildeles, og hvilke kontraster dette landskapet spilles ut mot: “[T]he ‘South’ 

frequently becomes not only the towns, cities and outposts of civilization in southern Canada 

or even the United States, but by implication all Western civilization.” (Mitcham 1983:17). I 

kontrasteringen med “Sør” får “Nord” en symbolsk funksjon, nemlig som motsetning til den 

vestlige kulturen ved å inkarnere det opprinnelige, rene og ekte, men samtidig det brutale. 

“Sør”, som representant for den vestlige sivilisasjonen, blir på sin side et symbol på den 

korrumperte moderniteten som er fjernet fra det uforfalskete og primitive “Nord”: “The 

North thus represents a vast and pure, though at the same time a terrible and cold, reservoir 

of enchantment, where the disenchanted individual can hope to escape from the false utopia 

in which he feels trapped.” (Mitcham 1983:17). Viktigst her er hvordan det nordlige ifølge 

Mitcham kan utgjøre et befriende tilfluktssted for det tilreisende (fortrinnsvis vestlige) 

individet som prøver å unnslippe og frigjøre seg fra sin egen sivilisasjon der ingenting lenger 

er ekte. Arne Melberg er inne på en lignende frigjøring av individet i sin refleksjon over den 

moderne nomaden som stadig søker seg mot isolasjon og tomhet: “Kanskje den moderne 

nomaden søker seg til ørkenen, goldheten og tomheten for å befri seg fra en sivilisasjon som 

nekter å slippe taket?” (Melberg 2005:38). Melberg diskuterer individets søken mot 
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tomheten som en flukt fra sivilisasjonen og ser denne bevegelsen i forholdet mellom periferi 

og senter. Slik periferien idealiseres og gjøres til norm, skjer det samme med “Nord” som 

blir en ekte, opprinnelig og ukorrumpert sivilisasjon individet streber etter å vende tilbake til: 

På den ene siden fascinasjonen for periferi, marger og alternativer, på den 
andre siden mistanken om at periferien befinner seg i sentrum, at alternativet er 
normen eller burde opphøyes til norm, at ørkenen, steppene og havet rommer 
meningen med livet og dermed den egentlige sivilisasjonen. 
(Melberg 2005:38) 

Ifølge Mitcham har flukten til periferien, idealet eller normen som oftest et skuffende utfall 

for det vestlige individet: “they remain unhappy and dissatisfied because they are too firmly 

caught in the nets of civilization to be able to escape permanently – to fulfil themselves in 

the wilderness […].” (Mitcham 1983:20). Dermed blir “Nord”, som et øde og potensielt 

selvrealiserende landskap for det vestlige individet, like mye en påminnelse om dennes 

nærmest uløselige bånd til det vestlige og dermed distanse og fremmedartethet til den 

opprinnelige, “egentlige sivilisasjonen”. Den mulige selvrealiseringen i den nordlige 

villmarken er likevel en fremtredende tematikk i den kanadiske litteraturen: Mitcham trekker 

frem Margaret Atwoods Surfacing (1972) og Gabrielle Roys La Montagne Secrète (1968) 

som eksempler på kanadiske romaner om det vestlige individets reise til villmarken der 

“Nord” er et fundamentalt, mentalt sted i individets utvikling. Den opprinnelige, uberørte 

naturen virker terapeutisk på det siviliserte individet, som finner villmarken som et alternativ 

til den korrumperende falskheten det erfarer i den moderne, industrialiserte sivilisasjonen: 

Thoreauvian15 echoes dominate: the stress on returning to a simpler way of life 
– particularly to a cabin in the woods, a preoccupation with the symbolic 
significance of the Indian (and by extension the Eskimo too) because of his 
ability to establish a balanced relationship and his natural environment, a 
distrust of the machine and the fear of the general debilitating effect of the 
encroachment of civilization, a poetic and almost religious belief in the 
relationship between the pine, the moose and the man, and an overwhelming 
faith in the therapeutic value of the “barks” and “tonics” of the northern 
wilderness as a cure for the ills of civilization. (Mitcham 1983:11) 

“Nord” som villmark og mulig sted for eksistensiell forløsning, bidrar til en idealiserende 

mytifisering av de nordlige områdene. Slik det fremgår av Mitchams sitat, spiller 

                                                 

15 Mitcham viser her til den amerikanske forfatteren og filosofen Henry David Thoreau (1817–62) som er mest kjent for 
Walden; or, Life in the Woods (1854), et naturfilosofisk verk som reflekterer over den vestlige sivilisasjonen og den 
voksende forbrukskulturen. Verket omhandler Thoreaus eneboertilværelse ved Walden Pond i Concord, Massachusetts og 
representerer et forsøk på å frigjøre seg fra det industrialiserte forbrukersamfunnet. 



urbefolkningen (indianere og inuitter) viktige symbolske roller i disse forestillingene. Jeg 

kommer tilbake til hvilke symbolske verdier inuittene tillegges og hva dette innebærer, men 

vil først se på hvordan forestillingen om “Nord” som villmark og tilfluktsted for det vestlige 

individet også er i stand til å ekskludere inuittbefolkningen fullstendig. Ved å symbolisere et 

imaginært “hjemsted” for det søkende individet og for den nasjonale identiteten, kan det se 

ut til at forestillingen om “Nord” ikke har plass til geografiske realiteter, slik Warwick 

konkluderte. De nordlige områdene som hjemsted for inuittene får liten verdi i og med at 

“Nord” fremfor alt er betydningsfullt som et imaginært alternativ til den falske sivilisasjonen. 

Tilsidesettelsen av inuittbefolkningen i forestillingene om “Nord” er et av emnene i 

Shelagh D. Grants artikkel “Arctic Wilderness and Other Mythologies” (1998). Her 

diskuterer hun blant annet det mytiske “Nord” innenfor en aktuell miljøpolitisk kontekst. 

Ifølge Grant er det problematisk at det settes likhetstegn mellom nord som geografisk 

område og forestillingen om “Nord” som villmark og tilfluktsted. Forvirringen av realitet og 

forestilling fører til at de nordlige områdene i Canada blir underlagt en miljøpolitikk som er 

fordelaktig for bevaringen av området som villmark (forestilling), men lite gunstig for 

befolkningen som faktisk lever der (realitet). Fienup-Riordan påpeker det paradoksale i en 

slik sammenblanding: “They idealize the Eskimo hunter as the original ecologist; then they 

cannot understand why he does not readily adopt their rational plans for the management of 

fish and wildlife based on the concept of resources as scarce and limited rather than infinitely 

renewable.” (Fienup-Riordan 1990:XV). Grant ser den konkrete problematikken rundt de 

nordlige områdene som villmark/hjemsted som en konsekvens av de mytiske forestillingene 

om “Nord”. Mytene, som en essensiell del i bevisstheten om en kanadisk identitet, blir 

vanskelige å godta fordi de ironisk nok ikke gjør plass til en særdeles virkelig befolkning: 

Thus from an Inuit perspective, the Myth of the North cannot play a role in 
defining national identity unless they and other northern Native peoples were 
central to that myth. Even today, they are not. In this sense, the two myths – 
the Arctic Wilderness Myth and the Myth of the North – are interconnected in 
that they have both ignored a vital Inuit presence when appropriating the arctic 
landscape into a southern vision. (Grant 1998:216) 

Som både Mitcham og Grant gjør klart, ignorerer forestillingene om “Nord” det reelle 

området som hjemland for inuittene: “For southerners the Arctic represents ‘otherness’ in the 

                                                 

16 Som i tilfellet med Rimsteads artikkel, har det heller ikke lyktes meg å få fatt i den fysiske utgaven av Grants artikkel. Jeg 
refererer derfor til den publiserte utgaven på internett. Sidehenvisningene refererer da til utskriftsversjonen av 
nettartikkelen. Fullstendig informasjon er gitt i bibliografien. 
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form of an unfamiliar landscape – aesthetically beautiful and awe-inspiring – but this vision 

does not give one the right to appropriate Inuit homeland and preserve it as a place to seek 

refuge and solace.” (Grant 1998:8). Konflikten har med andre ord sin opprinnelse i en 

manglende overensstemmelse mellom forestilling/myte og virkelighet: mellom “Nord” som 

frigjørende villmark og tilfluktsted for det moderne individet på den ene siden, og som et 

reelt geografisk bebodd område på den andre. For Grant er denne selvmotsigende rollen 

uholdbar: “The Arctic cannot be a sustainable homeland and, at the same time, a wilderness 

preserve.” (Grant 1998:8). Selv om Grant diskuterer dette paradokset i lys av den 

miljøpolitiske situasjonen i Arktis, er det relevant for mer generelle forestillinger om “Nord”. 

Ikke minst blir den konkrete, reelle konteksten som Grant er opptatt av, en påminnelse om 

hva de virkelige konsekvensene kan være hvis mytene får stå i fred som beleilige sannheter. 

2.2 Inuitten som et uforanderlig ideal 

Tilbøyeligheten til å se “Nord” som villmark, tilfluktssted og kontrast til den vestlige 

sivilisasjonen er ifølge Grant et europeisk fenomen som kom til Nord-Amerika på 1700- og 

1800-tallet. Forestillingen fikk fotfeste og ble ytterligere idyllisert som en utopisk kontrast til 

det raskt voksende industrisamfunnet. Med utgangspunkt i den mytiske oppfatningen av 

“Nord” som jeg har vært inne på, ser man opptakten til en tilsvarende mystikk i oppfatningen 

av inuittkulturen, hvis den da i det hele tatt har fått plass innenfor forestillingen. Enten 

inuittbefolkningen ekskluderes fullstendig fra disse forestillingene, slik Grant hevder, eller 

den blir en symbolsk forsterkning av det opprinnelige og ekte ved “Nord”, fungerer disse 

mytene som maktstrukturer. I likhet med det geografiske nord, tvinges inuittkulturen inn i 

normative forestillinger om det ville “Nord” som en kontrast til sivilisasjonen. Inuittene blir 

bekreftelser på det opprinnelige og uskyldige og får tildelt en sentral rolle i motsetningen 

mellom natur og kultur, villmark og sivilisasjon. 

Jeg pekte tidligere på idealisering som en tendens i fremstillingen av inuittkulturen. 

Margaret Atwood kommenterer hvordan urbefolkningen ofte har fungert som et fordreid og 

kontrasterende speilbilde av den vestlige kulturen, både som ideal og fryktet fiende: “The 

Indians and Eskimos have rarely been considered in and for themselves; they are usually 

made into projections of something in the white Canadian psyche, a fear or a wish.” (Atwood 

1972:91). Mens indianeren ofte er blitt fremstilt som voldelig og barbarisk, har skildringene 

av inuitten i hovedsak vært idealiserende og harmoniske, slik Fienup-Riordan fastslår: 



If the American Indian came largely to represent the Hobbesian barbarian, 
whose life was brutish, nasty, mean, and short, the Eskimo was more often 
identified with the Rousseauian nonviolent “noble savage,” pure until 
corrupted by civilization. Whereas American Indians were perceived as a 
threat, Eskimos were more often depicted as an original image of ourselves. 
(Fienup-Riordan 1990:164, min kursivering) 

Tanken om the noble savage er sentral her og dette er dessuten tett knyttet til den 

kontrasteringen mellom den primitive villmarken og falske sivilisasjonen jeg nevnte ovenfor. 

Gordon Johnston er opptatt av hvordan idealiseringen av urinnvåneren tillegger symbolske 

verdier som består i en projisering av hvite verdier, slik han hevder i artikkelen “An 

Intolerable Burden of Meaning: Native Peoples in White Fiction” (1987): “A very common 

indicator that projection of white values is taking place is the appearance of the ‘exceptional 

Native’, one supposedly far in advance of his tribe in terms of manners or intelligence or 

sensitivity.” (Johnston 1987:53). The noble savage, eller “the exceptional Native” 

presenterer altså et vestlig ideal om det tapte, urørte og opprinnelige. Johnston peker på at 

faren ved sådanne symbolske konstruksjoner, uavhengig om de tillegger urinnvåneren 

negative eller positive karaktertrekk, er at symbolet i seg selv kan overskride realiteten den 

representerer og etter hvert fremstå som sant: 

And so these symbolic figures which have come to be believed – the rapist, the 
grunting animal, the stoic sufferer, the visionary seer, and all the rest – need to 
be challenged, deconstructed, not because the symbolic values they stand for 
are unimportant, but because the figures themselves have come to be regarded 
as real. (Johnston 1987:51) 

Inuitten fremtrer i mange sammenhenger som en “sann” symbolkonstruksjon, men ikke bare 

som “an original image of ourselves”, slik Fienup-Riordan påpeker. Han blir også et symbol 

på hvordan dette opprinnelige er i ferd med å brytes ned og korrumperes av den vestlige 

sivilisasjonen. Dermed blir inuitten et nostalgisk symbol. 

Inuitten som et projisert symbol på det vestlige individet, før det ble fanget i og 

underlagt sivilisasjonens falskhet, ble særlig merkbart på det industrialiserte 1900-tallet: “In 

sharp contrast to the initial representation of Eskimos as subhuman and animal-like, the 

twentieth century saw the emergence of an image of Eskimos as strong, noble, independent, 

and pure until corrupted by civilization.” (Fienup-Riordan 1990:16). Det er altså nå 

karakteristikken av inuitten som the noble savage blir en gjennomgående tendens og at 

inuittene fremstilles som idealiserte, og nostalgiske, skikkelser. 
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Noen ord om begrepet the noble savage er nødvendig her. Termen forbindes med den økende 

kulturelle interessen for urinnvåneren som et primitivt og romantisk ideal som kom til syne 

på 1700-tallet, men den var også en tendens videre ut på 1900-tallet. Oftest forbindes myten 

med den sveitsisk-franske tenkeren Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Fienup-Riordan 

omtalte myten som “Rousseauian” i sitatet ovenfor, men ifølge Ter Ellingson finnes det 

ingen bevis for en tilknytning mellom myten og Rousseau17. I boken The Myth of the Noble 

Savage (2001) er han opptatt av the noble savage som diskurs og denne diskursens 

tilblivelse. Her undersøker han hvordan det ikke finnes noen direkte henvisninger til begrepet 

the noble savage (le bon sauvage18) i Rousseaus arbeider, og han konkluderer med at 

diskursen ikke på noen måte kan forbindes med ham: 

[T]he term “Noble Savage” was invented in 1609, nearly a century and a half 
before Rousseau, by Marc Lescarbot, a French lawyer-ethnographer, as a 
concept in comparative law. We will see the concept of the Noble Savage 
virtually disappear for more than two hundred years, without reemerging in 
Rousseau or his contemporaries, until it is finally resurrected in 1859 by John 
Crawfurd, soon to become president of the Ethnological Society of London 
[…]. (Ellingson 2001:XV) 

Slik er altså den rådende oppfatningen om myten og dens tilblivelse også mytisk: “So it 

seems clear that we must conclude that Rousseau’s invention of the Noble Savage myth is 

itself a myth.” (Ellingson 2001:4). Ellingsons påstand kan si noe om dagens oppfatninger av 

inuittkulturen fordi den vitner om hvor inngrodde forestillinger og myter kan være. Dette ble 

ikke minst tydelig i første kapittel der jeg diskuterte levedyktigheten til den feilaktige 

betydningen av “eskimo”. Selv om forestillingen om the noble savage ikke lenger er 

dominerende, ser det likevel ut til at det fortsatt råder en normativ forestilling om inuitten, og 

at denne oppfatningen fremfor alt setter likhetstegn mellom tradisjon og identitet. Det er 

overraskende og skremmende at disse forestillingene blir en hengemyr for dagens inuitter, 

ettersom mytene ikke bare resulterer i fordommer og misoppfatninger, men til og med 

viderefører en feilaktig forståelse av den inuittiske kulturen. 

                                                 

17 Også Margaret Atwood knytter the noble savage til Rousseau i Survival (1972). 
18 Ellingson gjør oppmerksom på at det er en meningsforskjell i det engelske begrepet til forskjell fra andre språk: “the 
English “noble savage” contrasts noticeably with bon sauvage, buen salvaje, and gute Wilde, all sharing attributions of 
goodness and wildness but lacking the highly charged polarities of the English term.” (Ellingson 2001:7). Og litt senere: 
“nobility transcends mere goodness; it represents a more exalted state, and significantly, the exaltation implies an innate 
exaltation above other beings and their qualities. Nobility is a construction not only of moral quality but also of a social 
class and social hierarchy.” (Ellingson 2001:8). 



Jeg velger å nærme meg det analoge forholdet som etableres mellom tradisjon og identitet 

ved å trekke frem to antropologiske arbeider av henholdsvis Ann Fienup-Riordan, som jeg 

allerede har henvist til, og Jacques-Louis Dorais. I Eskimo Essays (1990) skriver Fienup-

Riordan om Yup’ik-inuittene i det vestlige Alaska og bruker denne kulturens egenart for å 

vise hvordan forestillingene om inuittkulturen ikke yter den store variasjonen rettferdighet, 

hverken innenfor eller utenfor det litterære feltet. I stedet virker de utbredte forestillingene 

om inuitten ensidige og de henger fast i romantiserende og reduserende bilder: 

The “typical” Eskimo is an igloo-dwelling nomad who survives by capturing 
seals and an occasional polar bear, which he eats raw. During the long, dark 
winter, the smiling Eskimo mother tends her children by the light of a seal-oil 
lamp, while her clever husband repairs his harpoon for the morrow, when he 
will again risk his life to wrench from the frozen Arctic coast a livelihood for 
his happy family. (Fienup-Riordan 1990:1) 

De generelle forestillingene om inuittkulturen har i svært liten grad tatt innover seg 

realitetene om den mangfoldige og sammensatte kulturen, selv om informasjon om de svært 

ulike tradisjonene har vært tilgjengelig i lang tid: “[T]he strength of the original romantic and 

enduring image of Eskimos set in motion by the arctic explorations of the sixteenth century 

remains undiminished. Perhaps no people in the world have simultaneously been so admired 

and so misrepresented as the Eskimos.” (Fienup-Riordan 1990:5). Et av Fienup-Riordans 

viktigste poenger er at de ensidige forestillingene hviler på en motvilje mot å se 

inuittkulturen som dynamisk. Forandring regnes ikke som et trekk ved en autentisk, 

levedyktig inuittkultur, men oppfattes heller som en korrumperende kraft som truer med å 

fjerne inuittkulturen fra dens opprinnelige originalitet og derfor muligheter til å overleve: 

As with the way of life of other indigenous peoples, Westerners viewed 
Eskimo culture as somehow changeless. Although they might allow Eskimos 
to acquire such modern accouterments as rifles, radios, and cigarette lighters, 
these were viewed as corrupting an original purity. 
(Fienup-Riordan 1990:18, min kursivering) 

Selv om inuittkulturen forbindes med det evige og uforanderlige, er ulogisk nok 

tilpasningsdyktighet sett som et særpreg ved den samme kulturen. Det er nettopp evnen til å 

tilpasse seg ytre forandringer som visstnok er delaktig i forsvinningen av den tradisjonelle, 

autentiske inuittkulturen. Ifølge Fienup-Riordan ligger utfordringen i at forestillingene må ta 

inn over seg det faktum at også inuittkulturen er preget av forandring og av en dynamisk 

tilnærming til andre kulturer: “Like other indigenous peoples the world over, they are 

engaged in a complex process of invention, innovation, and encounter.” (Fienup-Riordan 
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1990:231). Når inuittkulturen betraktes som statisk og uforanderlig, bidrar det til et 

stereotypt og snevert syn på hva som kjennetegner denne kulturen. Men som Fienup-Riordan 

minner om, innebærer ikke forandringene i inuittkulturen nødvendigvis en utslettelse av den. 

Tvert imot kan de føre med seg nye, men likefullt inuittiske særtrekk som er med på å 

definere kulturen videre. 

Dette er også poenget til Jacques-Louis Dorais i boken Quaqtaq (1997) der han tar for 

seg inuittsamfunnet med samme navn helt nord i Québec-provinsen. Her diskuterer han 

forholdet mellom modernitet og identitet med utgangspunkt i denne bestemte bosettingen. 

Han er spesielt opptatt av den herskende tanken om at inuitter som lever i moderniserte 

samfunn ikke er autentiske inuitter: Uten den tradisjonelle, nomadiske fangstkulturen er de 

ikke lenger bundet til tradisjonen og mister sin identitet som “ekte” inuitter. Berøvelsen av 

autentisitet og identitet blir startpunkt for Dorais’ undersøkelser og for hans leting etter andre 

identitetsmarkører som kan koble de moderniserte inuittene til inuittkulturen. Språk, religion 

og slekt er markører han trekker frem som de mest vesentlige og som er uten sammenheng 

med det tidligere levesettet. Dorais’ påstand er at moderniseringen av inuittkulturen ikke 

utelukker en inuittisk identitet. Han påpeker at “the survival of identity within modernity” 

(Dorais 1997:46) er fullstendig mulig, men at dette avhenger av at inuittkulturens autentisitet 

frigjøres fra tradisjonen som eneste gyldige identitetsmarkør. 

Endringene som har funnet sted i inuittkulturen har utvilsomt vært både omfattende 

og omveltende, men dette vil ikke si det samme som at moderniseringen må ha slått inn som 

sjokkerfaringer som tvert rev av inuittenes bånd til sin egen kultur og tradisjon. Ifølge Dorais 

har ikke moderniseringen av det inuittiske samfunnet ødelagt den kontinuiteten inuittene 

føler til sin tradisjon og sine forfedre. Den inuittiske identiteten finnes nemlig ikke bare i det 

tradisjonelle og fortidige, men lever også i nåtiden og i de endringene den bringer med seg: 

Inuit feel continuity between their forebears and themselves, even when they 
are living in permanent communities, engaged in wage labour, attending 
school or local government meetings, or keeping records in Qallunaat 
languages. Genuine Inuit identity may thus find itself concomitantly in a 
‘traditional’ as well as a ‘modern’ setting. (Dorais 1997:106) 

Også Fienup-Riordan er opptatt av hvordan endringer ikke med nødvendighet må være brudd 

med det tidligere, men kan utgjøre ledd i en kontinuerlig bevegelse. Hun hevder at det er lite 

hensiktsmessig og ikke minst lite rettferdig å tillegge en kultur egenskaper og anerkjennelse 

på grunnlag av en nostalgisk, utenforstående forestilling om en tradisjon. Forestillingene om 

inuittkulturen har ofte sitt utspring i nostalgiske ønsker som har svært lite med inuittkulturen, 



hverken den tradisjonelle eller moderniserte, å gjøre. De peker først og fremst tilbake mot 

dem som skaper disse feilaktige forestillingene: 

Western observers have simultaneously naturalized Eskimos as paragons of 
simplicity and virtue and historicized them as the victims of Western 
imperialism. […] Non-natives have taken an idealized Western individual, 
dressed that person in polar garb, and then assumed they understood the 
garment’s maker. The result is a presentation of Eskimo society that often tells 
us more about the meaning we seek in our own history than its Eskimo 
counterpart. (Fienup-Riordan 1990:XVI) 

Fienup-Riordan og Dorais konkluderer med at inuittkulturen hverken er forsvunnet eller i 

ferd med å bli forvist av ytre, moderne påvirkninger. Forandringene i samfunnsstrukturene 

har ikke vært et endelig nådestøt for inuittenes kulturelle og personlige erfaring av fortiden, 

heller ikke for deres identitet eller autentisitet: “Economic, technical, and social change thus 

did not really affect personal and cultural continuity between past and present, and this 

despite the undeniable intrusion of modernity into the life of contemporary Inuit.” (Dorais 

1997:103). Dorais hevder avslutningsvis at modernitet og inuittisk identitet ikke er et 

paradoks fordi det ikke er inuittenes tradisjonelle levemåte alene som definerer dem og deres 

tilhørighet til den inuittiske kulturen. Denne identiteten manifesterer seg tydeligst i deres 

samtidige omgang med forandringene og tradisjonen: 

Inuit live and work in fully modernized communities. Their identity is not to 
be found in a mere list of cultural attributes (e.g., igloos, shamans, hunting, 
and fishing). Inuit identity involves the specific way that the Arctic natives 
establish their relationships with people, animals, the land, and the whole 
universe. (Dorais 1997:105-106) 

Forandring og tilegnelse av nye vaner og verdier innlemmes her som mulige elementer i den 

inuittiske kulturen. Dette bidrar forhåpentligvis til å hale inuittene ut av den mytiske og 

stereotype hengemyren og oppfordrer i stedet til en anerkjennelse av inuittkulturen som 

dynamisk og heterogen, ikke som statisk og homogen. Innenfor det antropologiske så vel 

som det litterære feltet ser det ut til at de nostalgiske forestillingene om inuittkulturen baserer 

seg på, er falske antagelser om at kulturens autentisitet og særpreg ikke kan overleve 

forandring og bevegelse. Dette fordrer et sammenfall mellom identitet og tradisjon, noe som 

i stor grad baserer seg på forestillingen om “Nord” som opprinnelig og uforanderlig. Tanken 

om at den inuittiske tradisjonen er stabil og urørlig, legger fundamentet for en myte som 

virker langt mer reduserende enn oppbyggende for den reelle, dynamiske inuittkulturen. 

Denne dynamikken og forandringen får en sentral plass i skildringen av inuittkulturen i La 
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Rivière sans repos og dette vil jeg behandle i de to siste kapitlene. Før dette vil jeg ta for meg 

de tre romanene jeg presenterte i begynnelsen av kapittelet og undersøke hvordan de 

fremmer de samme stereotypiene om uforanderlighet og tradisjon som jeg vært diskutert i 

Fienup-Riordans og Dorais’ arbeider. 

2.3 Inuittkulturen i Thériaults, Houstons og Horwoods romaner 

Jeg har altså valgt ut en fransk-kanadisk roman, Agaguk (1958) av Yves Thériault, og to 

engelsk-kanadiske romaner, The White Dawn (1971) av James Houston og White Eskimo 

(1973) av Harold Horwood, for å eksemplifisere hvordan inuittkulturen fremstilles i den 

kanadiske litteraturen. Disse er representative for en symbolsk fremstilling av inuitten og 

bærer preg av den litterære interessen for urbefolkningen jeg i forrige kapittel diskuterte som 

et ledd i bevisstheten om en nasjonal identitet. Felles for de tre forfatterne er kunnskapene de 

opparbeidet seg om den kanadiske inuittkulturen, blant annet gjennom kortere eller lengre 

opphold blant inuitter, og hvordan de brukte denne kunnskapen i romanskrivingen. Houston 

levde for eksempel 12 år i en inuittisk bosetting og ble kjent for sitt bidrag til en økt nasjonal 

og internasjonal interesse for inuittisk kunsthåndverk. De tre forfatterskapene er dessuten 

merket av en sterk kritikk av det fremskrittrettede, materialistiske samfunnet, en holdning 

som er present i verkene jeg har valgt ut i arbeidet med denne oppgaven. Romanene blir 

oppfattet som virkelighetsnære arbeider som formidler et nært kjennskap til inuittkulturen. 

Dette er en av årsakene til at de er interessante i sammenheng med Roys roman og dens 

skildring av den inuittiske kulturen. 

Jeg vil ikke gå nitid gjennom romanenes handlingsgang ettersom dette ikke er 

avgjørende for oppgavens problemstilling. Kort sagt tematiserer de tre romanene møtet 

mellom inuittkulturen og den vestlige kulturen og tar for seg endringene dette medfører for 

inuittene: Agaguk handler om valgene og utfordringene til en ung inuittisk mann som lever i 

motsetningene mellom vestlige innflytelser og sin egen kultur som korrumperes av disse 

påvirkningene; The White Dawn tar for seg en inuittisk bosetting som løses opp som følge av 

tre hvite hvalfangeres inntreden i miljøet; White Eskimo omhandler Esau Gillingham som 

blir en lederskikkelse for inuittene i Labrador-området og leder dem tilbake til den tidligere 

levemåten ved å yte motstand mot forandringene som er i ferd med å fortære samfunnet 

fullstendig. Jeg har valgt å fokusere på to hovedtrekk ved disse romanene: Først vil jeg se 

nærmere på forholdet mellom fakta og fiksjon som rammer inn tekstene og hvordan dette 



farger fremstillingene med en antropologisk realisme. Deretter vil jeg drøfte valget av en 

mytisk helt for å se hvordan dette bidrar til å knytte inuittenes identitet til tradisjonen og 

hvordan dette igjen opprettholder stereotype fremstillinger av inuittkulturen. Tradisjonen i 

dette tilfellet viser da til inuittenes tradisjonelle nomadiske jeger- og fiskertilværelse som 

også ble diskutert i sammenheng med Dorais’ og Fienup-Riordans arbeider. 

Jeg har så langt lagt frem noen av de mytiske aspektene som preger forestillingene av 

“Nord” og inuittfolket. De tre romanene viderefører slike mytiske forestillinger. De dreier 

seg alle om den tradisjonelle, autentiske inuittkulturens kamp mot ytre forandringer som 

korrumperer det opprinnelige og naturlige. Selv om de tre romanene fremmer en mytisk 

oppfatning av inuittkulturen, er skildringene likevel realistiske. Handlingene i romanene er 

geografisk og historisk situert og hver og en av romanene innledes av et forord som 

understreker det dokumentariske utgangspunktet for fiksjonen. Den franske 

litteraturteoretikeren Gérard Genette er i boken Seuils (1987) opptatt av paratekst som en 

funksjon ved teksten: “Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se 

propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au public.” (Genette 1987:7). 

Paratekst deles videre i peritekst (péritexte), som inngår fysisk i verket, og epitekst (épitexte), 

som ikke inngår i det fysiske verket, men som likevel har betydning for forståelsen og 

mottagelsen av det. Forord er eksempler på paratekst (peritekst), og i tilfellet med de tre 

romanene fungerer de altså som insisteringer på det dokumentariske aspektet ved tekstene de 

innleder. Genette påpeker dette som en funksjon ved forordet: “Le seul mérite qu’un auteur 

puisse s’attribuer par voie de préface, sans doute parce qu’il relève de la conscience plutôt 

que du talent, est celui de véridicité, ou à tout le moins de sincérité, c’est-à-dire d’effort vers 

la véridicité.” (Genette 1987:191). En slik understrekning av det dokumentariske i forordene 

og den historisk-geografiske kontekstualiseringen i romanene, bidrar til å opprettholde 

reduserende myter nettopp fordi tekstene gir seg ut for å være, ikke bare realistiske, men 

sanne. Det mytiske portrettet av den inuittiske helten, den realistiske konteksten og den 

dokumentariske rammen for fiksjonen, medfører en sammenblanding som skaper forvirring 

omkring hva som er mytisk og hva som er reelt. Resultatet kan bli at myten til slutt vil stå i 

stedet for virkeligheten. Forvirringen av forestilling og realitet kan dessuten føre til at 

inuitten som faktisk person må vike for inuitten som symbol, slik jeg viste ovenfor i 

forbindelse med Johnston. 

I forrige kapittel pekte jeg på hvordan forordet til La Rivière sans repos vektla 

fortellingen som en fiksjon der det dokumentariske ble anerkjent som et opprinnelsessted, 
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men likevel spilte en underordnet rolle for romanen. I forordene til de tre romanene er det 

dokumentariske lagt vekt på i mye større grad. James Houston skriver i forordet til The White 

Dawn: “This saga19 is based on true events, related to me during the twelve years I lived in 

the Canadian eastern Arctic, roaming free in search of Eskimo art, and later serving as the 

first civil administrator of West Baffin Island.” (Houston 1983:?20, min kursivering). Her er 

det dokumentariske ved romanen knyttet direkte til forfatterens egne opplevelser. Han 

tillegges status som pålitelig øyenvitne og det faktiske ved hendelsene understøttes av utdrag 

fra en virkelig loggbok, plassert før og etter selve romanteksten. 

Forordet til Agaguk er nok det som har minst fokus på det fiktive aspektet ved 

romanen og som viser størst selvsikkerhet når det gjelder forutsetningene for å formidle den 

virkelige inuittkulturen: “L’action de ce roman se déroule chez les Esquimaux tels qu’ils 

étaient dans les années quarante. Que leur vie soit aujourd’hui modifiée par l’invasion du 

progrès dans l’Arctique est indéniable. L’auteur se réserve d’en faire le sujet d’un prochain 

roman.” (Thériault 1971:1). Forfatterens skråsikkerhet i forhold til fortellingens 

dokumentariske verdi skal garantere skildringens antropologiske og informative verdi, selv 

om det ikke bindes opp til forfatterens egne erfaringer, slik vi så i Houstons forord. 

I motsetning til Thériault og Houston, innlemmer Horwood det fiktive i sitt forord 

selv om også han legger stor vekt på det dokumentariske aspektet: “This book is fiction with 

a backbone of history. The places are real places. […] Gillingham himself was a real man, 

much like the one here described. / The historical background of Labrador is accurate also. 

But the story is fiction.” (Horwood 1978:?). Horwood poengterer hvordan historien er 

fiksjon og insinuerer dermed hvordan alt annet, deriblant skildringene av inuittkulturen, er 

dokumentarisk og historisk. 

I presentasjonen av de tre fiktive tekstene, er altså det dokumentariske grunnlaget et 

viktig moment som forfatterne ønsker å formidle. Min oppfatning er at disse forordene 

presenterer romanene først og fremst som politisk-antropologiske prosjekter og i andre rekke 

som fiktive tekster. Dette prosjektet underbygges gjennom henvisninger til det 

dokumentariske i teksten, gjennom referanser til virkelige hendelser, steder og personer, men 

tydeligst er det formulert i forordene. Ved at forfatterne introduserer sine tekster som delvis 

dokumentariske gir de inntrykk av at de beskriver inuittene “tels qu’ils étaient”, med en 

                                                 

19 Ordet “saga” konnoterer en episk fortelling om sterke helter og store hendelser, trekk som er dominerende i alle de tre 
romanene. 



objektiv autoritet som gjør dem sannere og mer virkelighetsnære enn rent fiktive tekster. 

Forordene inngir dermed romanene med en sannferdighet (“véridicité”) som Genette anser 

som en sentral funksjon ved forordet.21 Den dokumentariske autoriteten som rammer inn de 

tre romanene skaper en illusjon om objektivitet i skildringene av inuittkulturen og denne 

illusjonen bidrar til å skape stereotype fremstillinger og utgir dem for å være antropologiske 

sannheter. En slik gestaltet autoritet kan være en utmerket grobunn for de mytiske 

forestillingene jeg har diskutert tidligere og kan bidra til at de litterære stereotypiene rundt 

inuittkulturen får myndighet og innflytelse, også utenfor litteraturens grenser. 

Forfatterens forord inngir altså fortellingen autoritet og troverdighet. Det samme 

gjelder det narrative nivået i romanene. Fortellerinstansen er avgjørende for det 

dokumentariske i fremstillingene og den opptrer svært ulikt i romanene. I The White Dawn 

får vi gjengitt historien om de tre hvite hvalfangernes opphold i den inuittiske bosettingen av 

en inuittisk jeg-forteller. Det konstrueres en muntlig forteller- og tilhørersituasjon som ikke 

er ulik narrasjonen i La Rivière sans repos: 

Now I wish to tell you what happened on that spring day and of the joyful and 
yet sometimes frightful days that followed. Listen carefully, for I, Avinga, am 
the only one who can tell you of these things. Imagine, I who was always the 
weakest, the poorest, I am the only person left alive from that whole camp. 
(Houston 1983:5, min kursivering) 

Fortellingen er tett knyttet til fortellerens selvopplevde hendelser, og han fremstår som 

enestående ved at han er den siste til å kunne fortelle om disse begivenhetene. I likhet med 

fortellesituasjonen i Roys roman impliseres tilhøreren/leseren, men i The White Dawn er 

dette gjort mer eksplisitt gjennom direkte henvendelser til leseren. Historien får status som 

direkte overlevering og tillegger jeg-fortelleren status som vitne. Samtidig forsterkes teksten 

som antropologisk verk ved at jeg-fortelleren underveis i romanen forklarer inuittkulturen 

for tilhøreren eller leseren: “‘Kalunait’,” said Tugak, using the seldom-spoken word that 

                                                                                                                                                       

20 “?” i sidehenvisningen markerer at siden det siteres fra ikke er paginert. Dette gjelder The White Dawn og White Eskimo. 
21 Mottagelsen og markedsføringen av disse verkene som antropologiske og informative bidrar i stor grad til dette. 
Forfatterens kunnskap og innsikt brukes for å betone romanen som ekte og sann. Eksempler på dette finnes fra omtalene 
som pryder de tre bøkenes omslag, såkalte blurbs, og som har en paratekstuell (peritekstuell) funksjon: 
The White dawn: “Delightful, gracefully written, and damned informative. It proves that fiction can lend itself wonderfully 
to the passing on a lode of anthropological lore.” (San Francisco Examiner), “A powerful story beautifully told…. a novel 
of extraordinary authenticity, a boiling, vivid adventure.” (Craig Fisher, Chicago Sun-Times); White Eskimo: “[A] story 
‘with a backbone of history’ written by a man who knows Labrador intimately.” ; Agaguk: “L’univers fantastique des 
Esquimaux, leurs moeurs [sic.] et leurs rêves, leurs désirs, leurs habitudes de vie quotidienne: Yves Thériault raconte tout 
cela avec une extraordinaire précision et en toute connaissance de cause.” 
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means the people with the heavy eyebrows, strangers from some distant place.” (Houston 

1983:7). Romanens antropologisk-dokumentariske og informative egenskaper understrekes 

dessuten av en rekke illustrasjoner i teksten, tegnet av Houston selv, som viser inuittiske 

redskaper fulgt av korte beskrivelser.22 

Agaguk fortelles i tredjeperson av en mer eller mindre konsekvent autoral forteller 

som aldri gir seg til kjenne. Dette er helt klart en utenforstående forteller som i likhet med 

jeg-fortelleren i The White Dawn kommer med antropologiske kommentarer og forklaringer 

til ord og utrykk: “(Ainsi ils se nomment, de l’un à l’autre, Inuk, l’homme; Inuit, les 

hommes. Il n’y a d’autres hommes qu’eux, les Esquimaux, les Inuit. […])” (Thériault 

1971:38).23 Romanen gjengir også inuittiske ord og uttrykk i direkte tale, men ofte blir 

forklaringene av disse bakt inn i teksten som direkte tale: “– Nuna aodlaklog? s’écria Irook. /  

– Tu as raison. La terre a bougé. C’est toujours ainsi au vent chaud.” (Thériault 1971:20). 

Den direkte talen er med på å undergrave tredjepersonsfortellerens utenforstående posisjon 

og skaper en større umiddelbarhet til romanpersonene. Slik forsterkes inntrykket av en nær 

kunnskap om og kjennskap til inuittkulturen i Agaguk. 

I Horwoods White Eskimo er narrasjonen delt i et diegetisk og et ekstra-diegetisk nivå. 

Jeg-fortellerens narrasjon består hovedsakelig av gjengivelser av ulike jeg-fortelleres 

(fortrinnsvis Ed Hamiltons) skildringer av den sagnomsuste helten Gillingham, der de sitter 

ombord på S.S. Kyle på vei oppover Labrador-kysten: “Little wonder that the talk of our 

group came around to Gillingham, the last wholly independent man, and still the great 

legend of the coast. We had all heard about him.” (Horwood 1978:3, min kursivering). På 

romanens diegetiske nivå finnes det altså en forteller- og tilhørersituasjon lik den som er 

etablert i Houston og Roys tekster. Her er den gjort kollektiv, men ikke anonym som i La 

Rivière sans repos: Fortellerne (“we”) på det diegetiske og ekstra-diegetiske nivået blir alle 

gjort rede for og gir fortellerinstansen en større troverdighet enn det upersonlige og 

unnvikende “on” jeg kommenterte hos Roy. Ifølge Joan Strong bidrar den narrative 

strukturen i White Eskimo til å tematisere fortellerens og fortellingens upålitelighet: 

White Eskimo’s narrative invites the reader to seek cultural difference in actual 
landscape unknown, language untried, and narrative possibilities untold. […] 

                                                 

22 Disse illustrasjonene og utdragene fra en loggbok i Horwoods White Eskimo er andre eksempler på det Genette kaller 
paratekst (peritekst). 
23 De tre romanene gjør rede for inuittiske ord og uttrykk i større eller mindre grad, men det er bare Agaguk og The White 
Dawn som gjengir inuittisk språk i form av direkte tale. 



This is most clearly revealed by Horwood with a narrator’s narrator, Ed 
Hamilton, who tells us his version of the events of the life of Esau Gillingham. 
To do this, he must preface the tale with a warning of the uncertainties 
encoded in its telling through the Inuit teller from whom he first heard the tale 
[…]. (Strong 1997:114) 

Strong hevder at den narrative konstruksjonen tyder på en bevissthet om hvilke forestillinger 

og myter som faktisk skapes ut ifra fortellehandlingen: “Throughout the novel Horwood’s 

various narrators take on the task of mythologizing and discrediting Gillingham – it is key to 

an understanding of the novel that the reader never meets Gillingham directly, but must piece 

him together inconclusively as various narratives are assembled.” (Strong 1997:119). Hun 

har et poeng når hun viser hvordan den komplekse narrasjonen i White Eskimo 

problematiserer muligheten til en objektiv og sann gjengivelse. Selv om dette er en styrke 

ved romanen, synes jeg likevel at denne narrative selvbevisstheten reduseres av forordet til 

forfatteren, som i like stor grad insisterer på det fiktive og realistiske ved Gillingham: “The 

Gillingham in this story is a work of the imagination.” (Horwood 1973:?), og litt senere: 

“Gillingham himself was a real man, much like the one here described.” (Horwood 1973:?). 

Strong kan ha rett i at bildet av Gillingham forblir en mosaikk av positive og negative 

mytologiseringer som leseren selv må sette sammen, mye på grunn av de mange jeg-

fortellerne, men dette narrative grepet overstyres som sagt av forfatterens vektlegging av det 

dokumentariske i forordet. Og selv om skildringene av Gillingham kan leses som en 

komplisering av gjengivelse og fortelling, er det mer besværlig å lese skildringene av 

inuittene og de vestlige i romanen slik, fordi de er autoritære, generaliserende og skråsikre: 

One of the things about Eskimos that seems strange to us is that the people 
they love are left free. […] Eskimos do not have – they have never had – a 
propertied attitude toward their spouses or toward their children. And in this 
sense, at least, I, too, am an Eskimo. (Horwood 1973:88) 

Eksempelet fra White Eskimo viser godt hvordan inuittene kontrasteres med den vestlige 

kulturen (“seems strange to us”) og hvordan dette bestemmer inuittenes symbolske verdi som 

et ideal man ønsker å identifisere seg med (“I, too, am an Eskimo”). Slik mister Strongs 

påstand om narrasjonens bevissthet rundt egne muligheter og hindringer noe av sin kraft. I 

mine øyne fungerer narrasjonen i romanen heller bekreftende på det antropologiske og 

dokumentariske som ble presentert i forordet. Ved å inngi en autoritær nærhet til den 

inuittiske kulturen opprettholder narrasjonen stereotypier om inuittkulturen som sannheter 

som får forsterket sin gyldighet i de tre forfatternes forord. Denne autoriteten blir avgjørende 
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for hvordan stereotype forestillinger blir symbolske sannheter, slik Johnston påpekte, som 

kan bli stedfortredere for den reelle inuittkulturen. En lignende symbolisme er spesielt 

merkbart i den mytiske, mannlige inuitthelten som er nærværende i de tre romanene. 

De tre romanene skildrer inuittsamfunnene som tradisjonelle, det vil si som isolerte 

samfunn der livet har sitt grunnlag i jakt og fiske. Samfunnene fremstår som totalt urørte av 

påvirkning utenfra og romanene tematiserer følgene det får når inuittkulturen kommer i 

kontakt med andre kulturer, nærmere bestemt den vestlige hvite. Den hvite kulturen blir 

synonymt med det moderne, noe jeg vender tilbake til i neste kapittel. I de tre romanene 

opptrer det moderne som truende og ødeleggende i forhold til den tradisjonelle 

inuittkulturen. Jeg har kommentert hvordan inuittene blir forbundet med det naturlige, 

opprinnelige, tradisjonelle, ekte og utopiske. Dette er markører de vurderes ut ifra, også når 

de lever i moderne samfunn. I de tre romanene lever de inuittiske personene i tradisjonelle 

samfunn som erfarer sitt første møte med en annen kultur (som i The White Dawn) eller som 

lever i begrenset kontakt med denne kulturen gjennom handel og misjonærvirksomhet (som i 

Agaguk og White Eskimo).24 Hovedpersonene i romanene tildeles alle roller som sentrale 

aktører i kampen mot de moderne, destruktive kreftene som den vestlige kulturen 

representerer. Med tanke på det dokumentariske aspektet jeg drøftet i forordene, er det 

interessant hvordan disse heltene får mytiske trekk. De blir symbolske beskyttere av den 

inuittiske tradisjonen som stadig trues av utslettelse i kontakten med den moderne kulturen. 

En slik symbolsk beskyttelse kan også bety en bevaring av “Nord” som utopisk ideal, slik 

Mitcham skriver: “Obviously then, according to our novelists, we would do well to learn 

from the North and from the Eskimo – and to learn our lessons well – before we destroy him 

and his environment, and thus perhaps our dreams of a northern utopia.” (Mitcham 1983:21). 

                                                 

24 Fremstillingen av den tradisjonelle inuittkulturen har også vist seg populær blant leserne, spesielt blant dem som ikke 
selv er inuittiske. Dette har sammenheng med distribusjonen av disse inuittiske tekstene. Et eksempel er forfatterskapet til 
den kanadiske forfatteren Markoosie (1942–) som var den første canadiske, inuittiske forfatteren til å utgi en 
engelskspråklig roman, nemlig Harpoon of the Hunter i 1970. Margaret Harry gjør oppmerksom på den merkbare 
forskjellen i interessen som fulgte denne romanen med handling fra det tradisjonelle inuittlivet og romanen Wings of Mercy 
(1972) som omhandler samtidens inuittbefolkning: 

The elimination of the real concerns of native writers by such publishing policies can be observed in the 
faith of Markoosie himself. Harpoon of the Hunter is not his only novel, but it is the only one published 
in book form. A subsequent novel, Wings of Mercy (1972), appeared in five parts in the magazine 
Inuktitut, which has a small circulation and that mainly in the north. It is not accidental that Wings of 
Mercy deals with the contemporary Inuit culture, whereas Harpoon of the Hunter describes a way of life 
that has long since disappeared. (Harry 1985:148) 



Hun konstaterer videre hvordan disse episke heltene representerer et større ideal ved å 

inkarnere gjenopprettelsen eller bevaringen av det tapte og forsvinnende: 

Tayaout25, Agaguk and Gillingham are epic heroes – legendary figures who 
stand out in stark contrast to the usual non-heroes of contemporary western 
fiction. All three work toward achieving an ideal which is at once physical and 
spiritual. Physically, they are all of exceptional strength, with an ability to 
survive in the world’s harshest climate. Spiritually, they are committed to an 
ideal: Tayaout and Gillingham to restoring to the Eskimo the past traditions 
which the white man, whether missionary or trader, has in his meddling 
intrusions into the Arctic almost succeeded in destroying; and Agaguk (and his 
family) to living a solitary Thoreauvian type of existence [...]. 
(Mitcham 1983:19) 

Heltene som Mitcham trekker frem eksemplifiserer den idealiseringen av inuittfolket jeg 

diskuterte tidligere med the noble savage og “the exceptional native”. Heltenes kamp mot de 

ytre kreftene og deres forsøk på å bevare eller gjenopprette den autentiske, inuittiske 

tradisjonen kan leses i lys av den nasjonale bevisstheten jeg presenterte i første kapittel. Ben-

Z. Shek drøfter hvordan flere kritikere leser Agaguk som en allegori over det fransk-

kanadiske samfunnet, der Agaguks motstand mot den hvite sivilisasjonen projiserer det 

begynnende oppgjøret med den konservatismen som preget Québec-regionen før 1960-tallet: 

[T]he book has often been given an allegorical reading by critics, who see 
Thériault exploring the reality of Duplessis’s26 Quebec through the Inuit and 
particularly the isolated micro-society formed by Agaguk, Irook, and Tayaout 
(a reborn Quebec) and through the emphasis on sex (the liberation of a 
repressed society). (Shek 1991:179) 

Slik blir Agaguk en symbolsk bærer av utenforstående verdier som er lite fruktbar for en 

adekvat og såkalt dokumentarisk skildring av inuittkulturen. Romanheltene som mytiske 

forkjempere for det tradisjonelle inuittsamfunnet, stadig krigende mot invasjonen av det 

moderne, går etter min mening på bekostning av portretteringen av deres psykologiske 

nyanser og ifølge Shek er det fremtredende i Thériaults roman hvordan den inuittiske helten 

blir fremstilt som primitiv og eksotisk: 

Treating the conflict between Inuit and white society, Thériault moves into the 
sub-genre of adventure novels with his stress on atavistic violence […]. 

                                                 

25 Tayaout er hovedpersonen i Thériaults roman Tayaout, fils d’Agaguk (1969). 
26 Maurice Le Noblet Duplessis (1890–1959) var statsminister i Québec-regionen i periodene 1936–39 og 1944–59. På 
grunn av sine tradisjonelle, konservative verdier står han som en av de mest omstridte politiske skikkelsene i det fransk-
kanadiske samfunnet før “La Révolution Tranquille”, som jeg nevnte i forrige kapittel. 



 44 

Thériault, who once said that “books are merchandise that one has to sell”, 
clearly banked on the “exoticism” of the milieus of these novels for his 
Quebec/Canadian, and especially international, readers. (Shek 1991:78) 

Hvorvidt denne eksotismen bunner i et ønske om å nå flere lesere, er usikkert og heller ikke 

avgjørende. Viktigere er det hvordan den fremmer et bilde av inuittkulturen som voldelig og 

hvordan den rettferdiggjør Agaguks brutale fremferd som et “naturlig” trekk ved inuittfolket. 

Agaguks vrede og kamp for tradisjonen forsvares fordi den rammer dem som bryter ned den 

autentiske inuittkulturen. Han antar en helterolle ikke ulik den vi kjenner fra eventyr, 

legender, helteepos – og fra den mer moderne actionfilmgenren. Agaguks rolle som 

motstander mot korrupsjonen og moderniseringen av den inuittiske kulturen unnskylder langt 

på vei volden som et naturlig og nødvendig trekk ved denne kulturen. Slik blir Agaguk en 

ensidig skikkelse, en symbolbærer som ikke tillates nyanser. 

Det er interessant å se hvordan Gillingham i White Eskimo som hvit blir tillagt rollen 

som “exceptional native”. Hans styrke kan sees som dobbel, nettopp fordi han er overlegen 

og enestående både i forhold til de hvite og de inuittiske personene i romanen.27 Man skulle 

tro at Gillingham som “white Eskimo” kunne føre til en komplisering og hybridisering av 

rase- og kulturkarakteristikkene i romanen. I stedet opphøyes Gillingham til en mytisk 

fantasmagori. Han er hevet over kulturkonflikten og det er selvsagt her mye av fascinasjonen 

ligger for fortellerne i romanen. Gillingham blir ikke en hybrid skikkelse som kan gjenspeile 

nyanser og ulike egenskaper ved forholdet mellom den inuittiske og den hvite, vestlige 

kulturen. Til det blir han for enestående og eksepsjonell, for endimensjonal og mytisk. 

I Houstons roman er fortelleren forkrøplet og siden han ikke kan jakte eller fiske, er 

han ikke innlemmet i det mannlige livet i den inuittiske bosettingen. Fortelleren kontrasteres 

med ham som ganske raskt viser seg å dominere i historien og som blir et annerledes 

eksempel på en hvit “exceptional native”. En av de tre hvalfangerne utpeker seg og tillegges 

mytiske, nærmest overnaturlige trekk: “I was terrified at the sight of his wolflike blue eyes 

that were pale and unreal, as though they belonged to some spirit of the dead.” (Houston 

1983:16, min kursivering). Inuittene gir ham navnet Kakuktak og han blir en slags “white 

eskimo”, men ikke som beskytter av den tradisjonelle fisker og jegerkulturen slik 

Gillinghams (og Agaguks) rolle besto i. I stedet virker det som om de tre hvalfangernes 

tilstedeværelse bidrar til en langsom, men sikker ødeleggelse av bosettingen. Som følge av 

                                                 

27 Romanen skildrer også møter med indianere, men det er Gillinghams opphold blant inuittene som dominerer fortellingen. 



dette, må hvalfangerne bøte med livet, og den hvite, “exceptional native” dør. Houstons valg 

av forteller er interessant sett i sammenheng med den mytiske helten. For det første får 

leseren gjengitt den mytiske helten som en fremmed sett fra et tilsynelatende inuittisk 

perspektiv. For det andre er jeg-fortelleren som nevnt forkrøplet og uten mulighet til å bidra i 

det mannlige livet.28 Dette medfører en sterk motsetning mellom fortelleren og 

hovedpersonen, samtidig som valget av forteller kan leses som en reversering av roller: For 

mens den eksepsjonelle, hvite helten dør, lever den forkrøplede inuitten videre og antar en 

slags heltestatus i kraft av å være forteller, vitne og overlevende. Dette peker mot 

romanheltens rolle som bevarer av tradisjonen slik den mannlige, mytiske helten er 

kjennetegnet av, selv om dette i Houstons roman fortrinnsvis er knyttet til fortellehandlingen 

og overleveringen av historier om et samfunn som ikke lenger finnes. 

De tre romanene fremmer heltene som beskyttere av tradisjonen og knytter deres 

identitet tett opp til denne tradisjonen som opphøyes til et uforanderlig ideal. Kontakten med 

den moderne, vestlige sivilisasjonen innebærer i de tre romanene en dødbringende 

forandring, symbolisert i tekstene ved at nye produkter blir tilgjengelige (brennevin, te) eller 

ved teknologiske fremskritt (flymaskin, våpen), og tematisert gjennom grunnleggende 

endringer i inuittkulturen som følge av utenforstående myndigheters inngripen. Denne 

forenklingen av kontakten mellom kulturene fører til et stereotypt og kontrastfylt 

motsetningsbilde mellom tradisjon og modernitet i tekstene. Forestillingen om en autentisk 

inuittkultur er altså forbundet med uforanderlighet og stabilitet, mens forandring og ytre 

påvirkninger fjerner kulturen fra det såkalt tradisjonelle, og dermed det autentiske og 

egenartede. Dette er tydelig i de tre romanene der heltenes hovedoppgave er å beskytte den 

statiske tradisjonen og dens rolle som fremtredende identitetsmarkør for inuittkulturen. En 

slik frykt for forandring har forbindelse med inuittkulturens symbolske betydning for den 

kanadiske identitets- og tilhørighetsfølelsen. Å se den moderniserte inuittkulturen som 

autentisk truer også forestillingen om det autentiske og tradisjonelle idealet som en 

dominerende bestanddel av den nordlige, nasjonale identiteten jeg var inne på tidligere i 

kapittelet. Derfor blir det viktig å fremme de stereotype skildringene som sanne og det 

antropologisk-dokumentariske blir av den grunn avgjørende i romanenes forord og narrasjon.  

                                                 

28 Fortellerens handikap gjør at han får et helt spesielt innblikk i kvinnenes verden ettersom han ikke er med mennene ut på 
jakt eller fiske. I så måte kan det sies at White Dawn gjør et forsøk på å ikke konsentrere skildringen om det maskuline, selv 
om gjengivelsene av de kvinnelige personene som oftest er svært endimensjonale. 
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Jeg har diskutert hvordan det polariserte forholdet mellom tradisjonen og det moderne både 

er forenklet og virker forenklende. Dette fremkommer blant annet i den analoge forbindelsen 

som etableres mellom tradisjon og inuittisk identitet. I de to påfølgende kapitlene vil jeg 

undersøke hvordan La Rivière sans repos kan leses som en motstand mot slike 

polariseringer. Vektleggingen av det fiktive i forordet til Roys roman bidrar til å fjerne den 

fra et antropologisk prosjekt, til tross for reportasjereisen som en dokumentarisk bakgrunn 

for teksten. Forestillingen om den inuittiske identiteten og autentisiteten som en fortidig og 

stivnet tilstand, uten evne til å overleve forandring og moderne innflytelse, utfordres i valget 

av en hovedperson som ikke er forbundet med tradisjonen eller kampen for dens overlevelse. 

De ulike formene for kulturkontakt i romanen reflekterer dessuten hvordan tradisjon og 

modernitet ikke kan forstås som fastlåste begreper i en like fastlåst dikotomi, men må sees 

som de mangetydige og sammensatte størrelsene de er. En slik problematiserende ambiguitet 

er gjennomgående i La Rivière sans repos og kan frigjøre inuittene fra reduserende, 

stereotype identitetsmarkører ved å bidra med mer komplekse skildringer av de inuittiske 

romanpersonene som nettopp personer, og ikke som forenklede symbolbærere av 

utenforstående interesser. På denne måten vanskeliggjør romanen de stereotype 

forestillingene om inuittkulturen jeg har lagt frem i dette kapittelet, med eksempler fra de tre 

romanene av Thériault, Houston og Horwood. 

 



3. Tradisjon og modernitet:                                 
“que changer, que garder?” 

“Walking in glacial litter / frost boils and boulder pavements / of an old river delta / where 

angry living water / changes its mind every half century / and takes a new direction […]” 

“Eskimo Graveyard” (1967) 

Al Purdy 

3.1 Tradisjon og modernitet som ambiguøse størrelser 

I dette kapittelet vil jeg undersøke hvordan tradisjon og modernitet som dikotomisk 

begrepspar problematiseres og gjøres ambiguøst i La Rivière sans repos. Romanen 

tematiserer det skiftende og ubestemmelige ved tradisjonen og moderniteten, selv om den 

også spiller på slike motsetninger. Min påstand er at disse størrelsene fremstår som mindre 

faste og stabile i Roys roman enn det som er tilfellet i de tre romanene jeg diskuterte i forrige 

kapittel. I likhet med elven i Al Purdys29 dikt (se epigrafen) som med jevne mellomrom 

skifter sin lei, utgjør det moderne i romanen først og fremst en videreførende endring av det 

tradisjonelle heller enn et absolutt brudd med det fortidige. I og med at det tradisjonelle og 

moderne går i hverandre og skildres som heterogene prosesser i romanen, fremtrer de ikke 

som uforenelige motsetninger. Tradisjon og modernitet er to begreper som ofte settes opp 

mot hverandre, defineres ut i fra hverandre og ender i stereotype dikotomier som er 

tautologiske. Simon During er en av flere som oppfatter en slik dikotomi som ledd i en 

europeisk ekspansjonisme, der moderniteten og Vesten blir identiske størrelser: “Once again 

an equation that came effectively to propel European expansionism is spelled out: the West 

is modern, the modern is the West. By this logic, other societies can enter history, grasp the 

future, only at the price of their destruction.” (During 1991:23). Ved at det settes likhetstegn 

mellom det moderne og Vesten, blir disse et senter som andre kulturer må forholde seg til og 

vurderes ut ifra. Følgelig skapes det en kontrast mellom det tradisjonelle og moderne. 

Handling og tematikk har i Thériaults, Houstons og Horwoods romaner sitt utgangspunkt i 

                                                 

29 Alfred W. Purdy (1918–2000) er ansett for å være en av Canadas viktigste poeter. 
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slike stereotypier, der den inuittiske kulturen blir en motvekt til “the sickness of Western 

society.” (Horwood 1978:88). Tilsvarende dikotomier finnes også i La Rivière sans repos: 

det moderne henger fortrinnsvis sammen med den vestlige (amerikanske) kulturen og settes i 

et motsetningsforhold med den inuittiske kulturen. Konsekvensene av denne påvirkningen 

fremstilles imidlertid ikke ensidig. Dikotomiene blir kun tilsynelatende ved at de oppløses og 

gjøres ambiguøse. Gjennom hele romanen problematiseres og nyanseres de stereotype 

motsetningsparene. Selv om jeg vil konsentrere meg om ambiguitetene i Roys roman, betyr 

ikke dette at romanen er fullstendig fri for generaliseringer. Noen av disse vanskeliggjør til 

og med en absolutt ideologisk plassering av romanen. Rimstead peker på dette i 

sammenheng med den koloniale tematikken i romanen: “Myth, allegory, and social realism 

come together in this transgeneric work: a decidedly materialist bent colours an odd mixture 

of colonial and anti-colonial politics.” (Rimstead 2007:2). På tross av, eller rettere sagt på 

grunn av, inkonsekvensen utgjør romanen et forsøk på en mer kompleks skildring av 

inuittsamfunnet, dets kontakt med andre kulturer og de endringene denne kontakten har 

resultert i. Jeg vil diskutere tradisjon og modernitet i lys av den ambiguiteten jeg oppfatter i 

La Rivière sans repos, før jeg ser nærmere på hvordan dette opptrer i selve romanen. Det 

ambiguøse vil jeg først knytte til Elsa som kvinnelig helt og utdype hva dette har å si for 

hennes tilnærming til tradisjonen og det moderne. Deretter vil jeg med utgangspunkt i de to 

bosettingene, det gamle og nye det Fort-Chimo, se hvordan det tradisjonelle og moderne 

fremstår flertydig i romanen. 

Forrige kapittel kretset rundt den inuittiske romanheltens tilknytning til bevaringen av 

det tradisjonelle. Bevaringsaspektet er et iboende trekk ved tradisjonsbegrepet, noe den 

britiske sosiologen Anthony Giddens påpeker i Runaway World (1999). Der gjøre han rede 

for ordets etymologi og betydning: 

The English word has its origins in the Latin term tradere, which meant to 
transmit, or give something to another for safekeeping. Tradere was originally 
used in the context of Roman law, where it referred to the laws of inheritance. 
Property that passed from one generation to another was supposed to be given 
in trust – the inheritor had obligations to protect and nurture it. 
(Giddens 2002:39) 

Giddens poengterer i Runaway World hvordan tanken om tradisjonen som noe som må 

beskyttes og opprettholdes, peker mot tradisjon som noe konstant og uforanderlig. Dette er 

ifølge Giddens en feilslutning: “It is a myth to think of traditions as impervious to change. 

Traditions evolve over time, but also can be quite suddenly altered or transformed. If I can 



put it this way, they are invented and reinvented.” (Giddens 2002:40). Giddens viser til 

hvordan tradisjoner som er ansett for å ha røtter fra langt tilbake i tid, ofte ikke er mer enn et 

par hundre år gamle. I så måte er tradisjon et moderne fenomen. Og selv om en tradisjon 

skulle ha mange hundre års levedyktighet, betyr ikke dette at den er uforandret og intakt: 

“Yet whatever continuity there is in such doctrines goes along with many changes, even 

revolutionary changes, in how they are interpreted and acted upon. There is no such thing as 

a completely pure tradition.” (Giddens 2002:40-41). Oppfatningen av tradisjonen som uren 

og ambiguøs har ikke bare konsekvenser for tradisjonens vesen i seg selv, noe jeg vil komme 

tilbake til i den senere diskusjonen av Roys roman; den har også følger for begrepsparet 

tradisjon og modernitet. 

Det er en vedvarende debatt om moderniteten som idéhistorisk periode, hvordan den 

best kan tidfestes og hvordan den best kan karakteriseres. De fleste kritikere ser imidlertid 

modernitetens begynnelse i sammenheng med fremveksten av det vestlige industrisamfunnet 

på 1850-tallet. I Det moderne. Et essay om Vestens kultur 1740-2000 (1999) betegner 

sosiologen Dag Østerberg det moderne som et “vestlig kulturmønster i vår tid, et mønster 

som hevdes å være det viktigste eller rådende.” (Østerberg 2001:11), før han konkretiserer 

med tre grunnleggende begreper som utgjør dette kulturmønsteret: “Begrepene om det frie 

individet, fornuften og fremskrittet.” (Østerberg 2001:11). Dette er riktignok ikke begreper 

som nødvendigvis inngår i et avhengighetsforhold til hverandre: “De utgjør en mer eller 

mindre vedvarende konstellasjon – de tre grunnbegrepene danner likesom et ‘stjernebilde’, 

hvor stjernene iblant står nær hverandre, andre ganger fjernere.” (Østerberg 2001:20). Den 

varierende distansen mellom bestanddelene i Østerbergs stjernebilde understreker noe av det 

forrykkende ved moderniteten. Det er også dette som preger denne erfaringen slik den 

kommer til uttrykk i La Rivière sans repos. 

Moderniteten som en tids- og stedsbestemt utviklingsprosess er selvfølgelig aktuell i 

forhold til den historiske konteksten i Roys roman. Viktigere er likevel moderniteten som 

erfaring, slik jeg har vært inne på tidligere. I den anledning har jeg valgt å trekke veksler på 

arbeidet til den amerikanske teoretikeren Marshall Berman og den polsk-britiske sosiologen 

Zygmunt Bauman. Begge insisterer på moderniteten som flytende og foranderlig. De er 

selvsagt ikke alene om dette, men jeg velger å forholde meg til disse to fordi de ser 

moderniteten som en helhetlig erfaring: Både Berman og Bauman er opptatt av den tette 

sammenhengen mellom moderniseringen slik den viser seg i tekniske, økonomiske, “ytre” 

samfunnsendringer (fremskrittet i Østerbergs “stjernebilde”) og erfaringen av det moderne 
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som en mer individuell og indre erkjennelse (det frie individet og fornuften i Østerbergs 

konstellasjon). Bermans bok All That Is Solid Melts Into Air (1982) undersøker forholdet 

mellom den samfunnsmessige moderniseringen og modernismen som kunstuttrykk, men den 

aktualiserer erfaringen av det moderne på et mer overordnet nivå.30 Berman henviser til 

tenkere som Karl Marx og Friedrich Nietzsche for å vise hvordan moderniteten på samme tid 

kan være en oppbyggende og en nedrivende erfaring: “To be modern is to find ourselves in 

an environment that promises us adventure, power, joy, growth, transformation of ourselves 

and the world – and, at the same time, that threatens to destroy everything we have, 

everything we know, everything we are.” (Berman 1991:15). Tanken om det moderne som en 

samtidig lovende, oppbyggende og nedrivende kraft kan minne om den tyske filosofen og 

kunstteoretikeren Walter Benjamins (1892–1940) karakteristikk av fremskrittet og det 

moderne som innbyrdes paradoksalt: “Övervinnandet av begreppet ‘framsteg’ och begreppet 

‘förfallstid’ är endast två sidor av samma sak.” (Benjamin 1990:381). Også for Berman 

kjennetegnes moderniteten av en slik indre selvmotsigelse, konstruktiv og destruktiv på 

samme tid, fortsatt i tråd med Benjamins tanke om at “‘[k]onstruktionen’ förutsätter 

‘destruktionen’.” (Benjamin 1990:394). Berman hevder at forståelsen av modernitetens 

paradoks i dag er bleknet. I sin utlegning om modernitetens tradisjoner og forandringer 

legger han opp til en tredelt historisk gjennomgang, der den første delen spenner fra 

begynnelsen av 1500-tallet til slutten av 1700-tallet: I denne perioden er ikke modernitet at 

bevisst utarbeidet begrep. Deretter følger den andre fasen fra det revolusjonære 1790-tallet 

før verden på 1900-tallet går inn i den moderniteten vi kjenner i dag. Det er denne andre 

perioden Berman er opptatt av fordi den sier noe om modernitetens kjennetegn slik den viser 

seg for oss i dag. Denne fasen spenner over hele 1800-tallet og kjennetegnes av en voldsom 

moderniseringsprosess. Det er nå en bevissthet om det moderne vokser frem. Den hurtige 

utviklingen fører til at mennesket erfarer å leve i to tidsaldre samtidig, både i det tidligere og 

i det moderniserte samfunnet og ser både baksider og fordeler ved den moderne prosessen: 

“Our nineteenth-century thinkers were simultaneously enthusiasts and enemies of modern 

life, wrestling inexhaustibly with its ambiguities and contradictions […].” (Berman 1991:24, 

min kursivering). Det er altså i denne perioden at det vokser frem en innsikt om det 

ambiguøse jeg er opptatt av i denne oppgaven. Bevisstheten om modernitetens ambiguøse 

                                                 

30 Boken er særlig kjent for å bruke litterære verk som ansatser for tolkningen av det moderne og tar blant annet for seg 
Goethes Faust, tekster av Baudelaire og av diverse russiske forfattere. Alle eksemplifiserer grunntanken i teksten om 
moderniteten som en samtidig oppbyggende og nedrivende erfaring. 



vesen forsvinner på 1900-tallet, mye fordi moderniteten nå fragmenteres og ikke lenger 

betraktes som et hele: “[T]he idea of modernity, conceived in numerous fragmentary ways, 

loses much of its vividness, resonance and depth, and loses its capacity to organize and give 

meaning to people’s lives.” (Berman 1991:17). For Berman representerer den andre perioden 

et langt mer nyansert blikk på moderniteten enn det som er rådende, fordi den anerkjente det 

flertydige ved denne erfaringen. I dag preges synet på modernitet av reduserende polariteter, 

oppdelt og isolert i sektorer som industri, vitenskap og kultur i stedet for en oppfatning av 

den moderne erfaringen som helhetlig og altomfattende: 

If we listen closely to twentieth-century writers and thinkers about modernity 
and compare them to those of a century ago, we will find a radical flattening of 
perspective and shrinkage of imaginative range. […] Open visions of modern 
life have been supplanted by closed ones, Both/And by Either/Or. 
(Berman 1991:24) 

Et annet poeng er Bermans forståelse av den moderne erfaringen som global: “There is a 

mode of vital experience – experience of space and time, of the self and others, of life’s 

possibilities and perils – that is shared by men and women all over the world today. I will 

call this body of experience ‘modernity’.” (Berman 1991:15). Innledningsvis diskuterte jeg 

moderniteten som en erfaring overordnet en bestemt kultur eller epoke ved å henvise til 

Madsen og Rønning. Også for Berman er moderniteten en slik grenseoverskridende erfaring, 

men dette vil ikke si det samme som at den er konstant og uforanderlig: 

Modern environments and experiences cut across all boundaries of geography 
and ethnicity, of class and nationality, of religion and ideology: in this sense, 
modernity can be said to unite all mankind. But it is a paradoxical unity, a 
unity of disunity: it pours us all into a maelstrom of perpetual disintegration 
and renewal, of struggle and contradiction, of ambiguity and anguish. To be 
modern is to be part of a universe in which, as Marx said, “all that is solid 
melts into air.”. (Berman 1991:15, min kursivering) 

Moderniteten som en verdensomspennende erfaring er for ambiguøs, paradoksal og flytende 

til at den kan konstituere et enhetlig fellesskap. Dermed preges erfaringen også av en 

ensomhet og lengsel tilbake mot fortiden og tradisjonen: “People who find themselves in the 

midst of this maelstrom are apt to feel that they are the first ones, and maybe the only ones, 

to be going through it; this feeling has engendered numerous nostalgic myths of pre-modern 

Paradise Lost.” (Berman 1991:15). Giddens er enig med Berman i hans syn på moderniteten 

som en fragmentarisk og ensom erfaring. Han ser også moderniteten som en frigjørende 

kraft, men den er paradoksal fordi dette befriende potensialet lett kan undertrykkes: 
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“Modernity, one should not forget, produces difference, exclusion and marginalisation. 

Holding out the possibility of emancipation, modern institutions at the same time create 

mechanisms of suppression, rather than actualisation, of self.” (Giddens 1991:6). 

Moderniteten som marginaliserende og potensielt frigjørende kommer jeg tilbake til i fjerde 

kapittel der jeg ser denne ambiguiteten i sammenheng med globaliseringsprosessen som både 

tap og mulighet for Elsa. 

I likhet med Berman insisterer Bauman på modernitetens flytende karakter, men ser 

dette som mer betegnende for samtidens modernitet. I Liquid Modernity (2000) setter han 

opp et skille mellom fast og flytende modernitet. Den faste moderniteten skulle erstatte en 

tidligere, tradisjonell samfunnsorden med en ny, men like fast, samfunnsorden. Samtidens 

flytende modernitet har derimot ikke dette som sitt prosjekt; i stedet er den overordnet ønsket 

om systematisering og mønstre og virker konstant oppløsende: 

The ‘melting of solids’, the permanent feature of modernity, has therefore 
acquired a new meaning, and above all has been redirected to a new target – 
one of the paramount effects of that redirection being the dissolution of forces 
which could keep the question of order and system on the political agenda. 
(Bauman 2000:6) 

Bauman trekker også linjer mellom den flytende moderniteten og et intensivert 

verdensomspennende marked, og ser det flytende aspektet i en maktpolitisk kontekst. 

Tenkningen hans er rettet mot nåtidens forbrukskultur. Han er skeptisk til det destruktive 

fremskrittet som går på bekostning av fortiden, tradisjonen og historien: “Progress does not 

elevate or enoble history. ‘Progress’ is a declaration of belief that history is of no account and 

of the resolve to leave it out of account.” (Bauman 2000:132). Nedbrytningen av det fortidige 

er selvsagt knyttet til oppløsningen av faste mønstre, slik han peker på i Modernity and 

ambivalence (1991): “If modernity is about the production of order then ambivalence is the 

waste of modernity. Both order and ambivalence are alike products of modern practice; and 

neither has anything except modern practice – continuous, vigilant practice – to sustain it.” 

(Bauman 1991:15). For Bauman kjennetegnes den nåtidige moderniteten av denne flytende 

ambivalensen, som i større grad refererer til det tvetydige enn ambiguiteten, slik jeg påpekte i 

innledningen. Mer avgjørende i dette tilfellet er hvordan Bauman ser moderniteten som noe 

flertydig, om enn mindre eksplisitt enn det Berman gjør. Det ambivalente og flytende ved 

moderniteten understreker den først og fremst som en ustabil og stadig foranderlig erfaring. 

Slik Giddens peker på tradisjon som en uren og foranderlig størrelse, gjør Berman og 

Bauman det samme i diskusjonen av moderniteten som ambiguøs og ambivalent og flytende. 



Hos alle tre kan denne vektleggingen av det heterogene og flertydige leses som et ønske om å 

løse opp dikotomier. Bauman fastslår viktigheten av å unngå dikotomier fordi de virker 

reduserende og ekskluderende og representerer en forkledd maktutøvelse, gjemt i de binære 

motsetningenes tautologi som gir skinn av å være meningsskapende: 

Dichotomy is an exercise in power and at the same time its disguise. Though 
no dichotomy would hold without the power to set apart and cast aside, it 
creates an illusion of symmetry. The sham symmetry of results conceals the 
asymmetry of power that is its cause. […] It is said that only the difference 
between units of the opposition, not the units themselves, is meaningful. Thus 
meaningfulness, it seems, is gestated in the practices of power capable of 
making difference – of separating and keeping apart. (Bauman 1991:14) 

Giddens, Berman og Bauman utfordrer forestillingene om tradisjon og modernitet som 

homogene, motsatte størrelser og gjør det vanskelig å bruke disse som faste forankringer av 

stereotypier. Tradisjon og modernitet som helhetlige erfaringer blir flytende og bevegelige, 

og kompliserer forestillingene som er knyttet til dem. En tilsvarende komplisering er til stede 

i Roys roman, der Elsas identitet ikke skildres med utgangspunkt i tradisjon og modernitet 

som en uoppløselig dikotomi, men som en overlappende og samvirkende kontinuitet. Jeg vil 

først diskutere hvordan dette kommer til syne gjennom valget av en kvinnelig, modernisert 

hovedperson. Deretter vil jeg se på hvordan de to bosettingene, det gamle og det nye Fort-

Chimo, som synes å være sterke representanter for en binær opposisjon mellom tradisjon og 

modernitet, ikke er så polariserte som mange kritikere vil ha det til. 

3.2 Ambiguitet i et kvinnelig perspektiv 

Problematiseringen av det polariserte forholdet mellom modernitet og tradisjon i romanen 

har i mine øyne mye å gjøre med valget av en kvinnelig hovedperson: Elsa som alenemor til 

en mestis bosatt i et moderne samfunn, fjerner henne fra den mer typiske helten som 

forsvarer sin tradisjon i kampen mot modernitetens ødeleggende krefter, slik jeg presenterte i 

forrige kapittel. Tradisjonen er tildelt en helt annen rolle i La Rivière sans repos enn det den 

er i Thériaults, Houstons og Horwoods romaner. I Roys roman er den inuittiske tradisjonen 

ikke isolert, men sammenblandet med de moderne kreftene, og heller ikke tradisjonen i det 

gamle Fort-Chimo er fremstilt som ren og homogen. I motsetning til Thériaults, Houstons og 

Horwoods romaner, henter ikke La Rivière sans repos sin handling fra et tradisjonelt jeger- 

og fiskersamfunn, men fra en modernisert bosetting. Romanen skildrer hvordan samfunnet 
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har endret seg og har grunnlag i Elsas liv og indre bevissthet. Endringene i inuittkulturen 

utspiller seg ikke i dramatiske hendelser, men hovedsakelig i Elsas hverdag: gjennom 

forbruk, bosted, barneoppdragelse og familieforhold. Tilknytningen til det moderne og det 

mislykkede forsøket på å gjenopprette et tradisjonsbundet liv (de må jo vende tilbake fra det 

gamle Fort-Chimo) peker ut Elsa som en anti-helt, fordi hun ikke blir en symbolsk skikkelse 

som lever i eller kjemper for den autentiske inuittkulturen. Dette har sammenheng med det 

kvinnelige perspektivet som konstituerer et helt annet omdreiningspunkt for skildringen av 

inuittkulturen enn det mannlige, mytiske jeg har diskutert tidligere. 

Det kvinnelige perspektivet kommer til uttrykk gjennom Elsa som hovedperson og 

tydeliggjøres i hennes forhold til to viktige kvinneskikkelser i romanen: moren Winnie og 

Elsas arbeidsgiver Elisabeth Beaulieu, politimesterens kone. De to kvinnene er 

representanter for de ulike kulturene Elsa forholder seg til. De fremstår som figurer Elsa 

sammenligner seg med og blir avgjørende for Elsas valg. Likevel er de ambiguøse 

skikkelser: begge er skiftende og selvmotsigende, ikke endimensjonale eksempler på 

henholdsvis tradisjonen og det moderne fremskrittet. Winnie er ambivalent overfor både 

fortiden og fremskrittet, noe jeg kommer tilbake til, mens madame Beaulieu mistrives til 

tross for sin materielle rikdom. Det er paradoksalt hvordan hun for Elsa både blir en grunn til 

å følge fremskrittet og til å forsake det: “La tristesse des Blancs devait être le signe que 

personne n’y échappait. Vaguement le progrès lui en paraissait parfois la cause.” (Roy 

1995:149). Elsa erfarer nå fremskrittet som en truende kraft og det mister sin forlokkende 

egenskap. Ambiguiteten i madame Beaulieu forsterkes ytterligere i en destabilisering av 

maktforholdet mellom de to da Elsa velger å vende tilbake til det gamle Fort-Chimo: 

Comme si madame Beaulieu avait malgré tout jusque-là espéré que ne 
s’accomplirait pas la séparation, elle éclata en durs sanglots. […] Ce violent 
chagrin atteignit Elsa comme elle ne l’avait jamais encore été par le chagrin 
d’aucun Blanc. En même temps, pourtant, elle se trouva soulevée de fierté, car 
pour la première fois de sa vie, en présence d’un Blanc elle se sentait tout 
simplement un être humain auprès d’un autre. (Roy 1995:149) 

Avskjedsscenen undergraver madame Beaulieus maktposisjon i forholdet til Elsa. Hennes 

sorg over å miste Elsa og enda viktigere, Elsas avgjørelse om å forlate det gamle Fort-

Chimo, kompliserer Elsa som den undertrykte og madame Beaulieu som den mektige i 

relasjonen. I likhet med Winnie, fremstilles madame Beaulieu og hennes forhold til Elsa for 

mangesidig til å være en absolutt symbolbærer for en av de to kulturtradisjonene Elsa lever i. 



De mannlige skikkelsene opptrer hovedsakelig som bipersoner i romanen. Dette gjelder også 

til en viss grad for Jimmy, selv om han helt klart er avgjørende både for romanens tematikk 

og handling. Den mytiske mannlige helten jeg drøftet tidligere, er også på plass i La Rivière 

sans repos, men med mindre tyngde enn det vi så i romanene av Thériault, Houston og 

Horwood. Både Ian og Thaddeus er forbundet med tradisjonen og representerer en slags 

bevaring av den: Ian ved å tviholde på den tradisjonelle livsstilen i det gamle Fort-Chimo og 

Thaddeus ved å videreføre den tradisjonelle kunsten gjennom skulpturene sine: “le grand-

père, inlassablement occupé à sculpter dans la stéatite quelque petite figure ou geste 

d’autrefois, comme s’il fallait au moins empêcher que s’en perdît le souvenir […].” (Roy 

1995:98). Selv om både Ian og Thaddeus er synlige i Elsas liv, er de ikke like avgjørende 

som Winnie og madame Beaulieu. De to kvinnene, som begge kan leses som matriarkalske 

skikkelser i sine forhold til Elsa, gestalter ulike identiteter og tilhørighetspunkter som 

understreker det kvinnelige aspektet ved Elsas erfaringer i møtet mellom tradisjon og 

modernitet. Som inkonsistente skikkelser betoner de dessuten det ambiguøse i dette møtet. 

Elsa veksler kontinuerlig mellom de to kulturene og må foreta valg, slik jeg i 

oppgavens første kapittel kommenterte “ce choix trop difficile entre la vie au grand large, 

fière et indomptable, ou avec les autres, dans la cage.” (Roy 1995:144). Mange kritikere, 

deriblant Mitcham, trekker frem denne motsetningen som et tematisk midtpunkt i Roys 

roman: “Thus throughout La rivière sans repos Roy continually juxtaposes two human 

possibilities: The primitive, hard, free and joyful versus the civilized, soft, caged and 

morose.” (Mitcham 1983:79). Jeg er uenig i en slik kontrastering av valgene i romanen. I 

stedet ser jeg hvordan en motstand mot absolutte valg mellom omvendte levesett 

manifesterer seg gjennom hele romanen. Valget mellom “la vie au grand large” eller “dans la 

cage”, slik Thaddeus formulerer det, kompliseres av tradisjon og modernitet som heterogene 

og ambiguøse størrelser. Babby observerer dessuten hvordan Elsa motsetter seg en endelig 

identifikasjon med bare én kultur: “She resists identification with one specific culture as she 

painfully vacillates between seductive white customs and a deeply embedded heritage.” 

(Babby 1985:37). Skikkelsene Winnie og madame Beaulieu, i kombinasjon med Elsas 

komplekse forhold til det tradisjonelle og moderne, binder ambiguiteten til det kvinnelige 

perspektivet i romanen. Elsas erfaringer som kvinne og mor bidrar til å destabilisere 

motsetningsforhold, slik det tematiseres i voldtektsscenen i begynnelsen av romanen og i 

morsrollen som er et betydningsfullt motiv romanen igjennom. 
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Møtet mellom den amerikanske soldaten og Elsa beskrives av de fleste kritikere som en 

allegorisk voldtektsscene, blant andre av Mitcham: “This rape is for Roy symbolic of a more 

general American rape of the North.” (Mitcham 1983:20). Voldtekten av Elsa blir et bilde på 

den vestlige kulturens invasjon og utnyttelse av det inuittiske folket. Rimstead påpeker 

hvordan denne scenen ikke definerer Elsa utelukkende som et offer: “The unreality of the 

moment suggests that both seduction and coercion are at play in a (neo)colonialism that 

sends film images on ahead of armies and businessmen to fill the heads of the indigenous 

people.” (Rimstead 2007:7). Forvirringen mellom forføring og tvang er til stede i scenen og 

gjør den til en ambiguøs opplevelse for Elsa. Dette gjelder ikke bare voldtekten som 

overgrep, men også Elsas reaksjoner både under og etter hendelsen. Narrasjonen bærer preg 

av dette, med en skiftning mellom Elsas og soldatens perspektiv: 

Avec son large visage épanoui, ses pommettes fortement découpées, ses 
jambes plutôt courtes, la jeune fille esquimaude, en dépit de la vivacité fine de 
son regard, avait peu pour plaire au jeune soldat du Sud. Mais bientôt il allait 
faire plus sombre et puis elle avait l’air propre au moins. (Roy 1995:99) 

Fra soldatens nedlatende holdning, gjengitt i fri indirekte diskurs, flyttes blikket til Elsa som 

med en uskyldig nysgjerrighet betrakter soldaten der han står med solbriller og tørkle over 

munnen. Forskjellene mellom de to perspektivene viser hvordan de to opplever hendelsen 

ulikt, men de kompliserer også forholdet mellom tvang og frivillighet ved at leseren ikke 

lenger får innblikk i soldatens tanker. Elsas perspektiv er dessuten vanskelig å forholde seg 

til fordi virkelighet og fiksjon glir over i hverandre, slik Babby skriver om: 

Significantly, Elsa interprets her rape in terms of the cinema. She considers the 
event both as a realization (or metaphoric reproduction) of what she had 
previously seen on the screen, and as a fictive metonymic sequel. Whereas 
prior to this “primal” scene she had clearly distinguished between the fiction of 
the screen and the reality of her daily existence, now the boundary between 
these worlds is blurred – even seriously imperilled. (Babby 1985:34) 

Babby er opptatt av voldtektsscenen som en blanding av det fiktive og det reelle, der Elsa 

tolker hendelsen ut ifra filmen hun har sett rett før møtet med soldaten: “Hors cette panique, 

tout était cependant tel qu’au cinéma, étrange, lointain, à peine vraisemblable.” (Roy 

1995:100). Det fiktive utgangspunktet for Elsas tolkning kontrasteres deretter med 

sammenligningen med hennes egne foreldre, det vil si hennes egen virkelighet: “Il n’était ni 

rude ni brutal, seulement pressé. Même les parents d’Elsa n’allaient pas plus vite. C’est peut-

être pourquoi elle était stupéfaite au point de séparer mal la réalité du buisson de l’histoire 



d’amour vue à l’écran plus tôt dans la soirée et dont ceci pouvait sembler la suite.” (Roy 

1995:100). Elsa tolker voldtekten både som fiktiv og reell, noe som også er åpenbart 

umiddelbart etter selve hendelsen, der soldaten haster vekk fra Elsa. Babby er ikke opptatt av 

dette etterspillet, men det er like fullt et viktig element i forvirringen mellom det fiktive 

(film) og det virkelige (foreldrene). Ut ifra Elsas perspektiv må vi forsøke å tyde de utydelige 

tegnene soldaten gir: “À l’orée des petits arbres, il prit tout juste le temps de dire quelques 

mots à Elsa. Un merci? Un adieu? Elle ne saisit pas les mots escamotés par le mouchoir sur 

la bouche et prononcés trop rapidement avec un accent qu’elle ne connaissait pas.” (Roy 

1995:100-101). Slik hun ikke klarer å fange ordene hans, er hun heller ikke i stand til å tyde 

soldatens bevegelser som hun skjelner i det han er på vei bort: 

Il s’arrêta pourtant avant de prendre le tournant. Mais il était à présent trop loin 
pour qu’elle pût distinguer autre chose qu’une mince silhouette se profilant 
contre l’horizon obscurci. 

Cependant, le coude au corps, il fit alors un geste bref de la main en 
direction d’Elsa. 

Et cela avait tout l’air d’un geste d’amitié. (Roy 1995:101) 

Hverken Elsa eller leseren får med sikkerhet vite hva disse tegnene betyr, noe som 

selvfølgelig henger sammen med fraværet av fortellerens kommentarer. Med Elsas 

perspektiv blir hennes tolkning av soldatens bevegelse som en vennskapelig hilsen uklar, 

uavsluttet og åpen, både for henne selv og for leseren. Som Rimstead trekker frem, 

unnslipper scenen en absolutt forståelse: “It is left for readers to perceive the imbalance of 

power between Elsa’s innocent compliance and the GI’s covert taking pleasure without 

asking.” (Rimstead 2007:7-8). I stedet for å klargjøre hendelsen som forføring eller tvang, lar 

Elsa være å tolke og forstå opplevelsen: “À la fin, cette historie l’embrouillait vraiment 

trop.” (Roy 1995:104). Rimsteads poeng om “imbalance of power” belyser det 

ubestemmelige i balanseforholdet mellom utnyttelse og forføring i denne scenen. Elsas 

ambiguøse opplevelse av voldtekten, i forvirringen mellom det fiktive og det reelle under og 

etter selve hendelsen, problematiserer scenen som entydig allegori på kulturell invasjon og 

kompliserer maktforholdet på samme måte som i avskjedsscenen med madame Beaulieu. 

Voldtekten kan leses som en prolepse til incestscenen mellom Elsa og onkelen senere 

i romanen. Babby anser denne scenen som en fullbyrdelse av romanens struktur og 

tilbakevending til en primitiv fortid: “With the recreation of the ‘primal’ scene, the return to 

primitivism is complete.” (Babby 1985:41). Interessant nok får vi denne gangen hverken 

innblikk i Elsas eller Ians tanker, men må tolke scenen gjennom Jimmy: “Jimmy se réveilla 
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brusquement. Il vit cette ombre aux contorsions inexplicables et jeta un cri de frayeur.” (Roy 

1995:185). Slik Elsa syntes uforstående i møtet med soldaten er det Jimmy som denne 

gangen som må tolke tegnene og det er hans perspektiv scenen må leses ut ifra. 

Sammenligningen mellom de to scenene viser endringer ved Elsa: I den første scenen finnes 

det en ambiguitet som kan forstås som en slags komplisering av maktforholdet, i den andre 

scenen er dette mindre eksplisitt fordi hun underkaster seg Ian og hans patriarkalske autoritet 

og fordi fortelleren ikke gjengir hennes perspektiv. Ian inntar rollen som en mulig farsfigur 

for Jimmy, og Elsas rolle som kvinne og mor forandres og underlegges et mannlig 

familieoverhode som tidligere ikke har vært til stede i den nye bosettingen.31 Dette blir 

merkbart i scenen der Elsa vil dra tilbake til det nye Fort-Chimo: “– C’est toi qui décideras, 

qui mèneras. Viens, nous t’obéirons. C’est toi le chef… / Elle hésita imperceptiblement. / – 

… et le père… […] La large paume d’Ian s’abbattit sur elle, s’attarda en une rude caresse 

impérieuse. / – Et le mari ?” (Roy 1995:184). Som i voldtektsscenen utsettes også Elsa her 

for et overgrep og maktbalansen er dunkel. Det synes som om Elsa nå har en større forståelse 

av det som er i ferd med å skje, og samleiet kan tolkes som en utveksling av makt, en form 

for byttehandel der Elsa kjøper og selger tilbakereisen til den nye bosettingen. Fraværet av 

Elsas perspektiv bidrar interessant nok til å komplisere scenen, på samme måte som 

nærværet av dette perspektivet gjorde det i voldtektsscenen. Med grunnlag i Jimmys 

uforstående og skrekkslagne perspektiv er det igjen opp til leseren å tolke maktbalansen. 

Jeg nevnte i begynnelsen hvordan Elsa ikke er tillagt rollen som bevarer av det 

tradisjonelle og fortidige. Dette er spesielt tydelig i hennes rolle som mor. Morsrollen er et 

tilbakevendende motiv i Roys forfatterskap og i La Rivière sans repos blir den et 

omdreiningspunkt i Elsas erfaring av de to ulike kulturtradisjonene. Det er i stor grad 

gjennom rollen som mor Elsa tar sine valg. Både arbeidet hun utfører for madame Beaulieu 

og tilbakevendingen til det gamle Fort-Chimo er avgjørelser som har sitt grunnlag i Jimmy. 

Fremskrittet blir en besettelse for Elsa og understreker den skjøre grensen mellom utnyttelse 

og forføring. Tingene som forførende og undertrykkende er noe Elsa selv erkjenner: “Mais 

elle dut se rendre compte que le pasteur avait raison de dire que l’on ne peut en cette vie 

avoir tout ce que l’on souhaite et aussi la liberté.” (Roy 1995:117). Det materielle 

fremskrittet virker forførende på Elsa, men resulterer i et radikalt annerledes forhold til 

Jimmy ved at tiden blir en vare: “Hence, progress mediates mothering in negative ways, 

                                                 

31 Denne patriarkalske familiestrukturen forsvinner igjen med en gang Ian, Elsa og Jimmy ankommer det nye Fort-Chimo. 



segmenting time into a commodity.” (Rimstead 2007:9). Tiden blir en målbar størrelse som 

utøver makt over Elsa og hennes tid med Jimmy: “Elsa reprenait courage en consultant 

l’horloge toutes les cinq minutes et en constatant que tout de même l’heure passait et la 

ramènerait enfin à son aimable chez-elle.” (Roy 1995:119). Slik blir morsrollen, og valgene 

Elsa tar i den sammenheng, et effektivt motiv i tematiseringen av fremskrittets positive og 

negative konsekvenser. 

Morsrollen blir også en måte for Elsa å fjerne seg fra tradisjonen og de tidligere 

generasjonene på. Forholdet til fremskrittet er et eksempel på dette. Elsa ønsker å bryte med 

den tilfredsheten som preger moren og de øvrige innbyggerne og etterstreber mulighetene for 

forbedringer og materielt fremskritt: “Sa mère avait beau, elle, demeurer placide; toute sa vie 

apparemment elle s’était contentée de ce qu’elle avait, jamais elle n’avait cherché à 

s’élever.” (Roy 1995:121). Elsa er på sin side henrykt over alt hun får lære i sitt arbeid som 

hushjelp for madame Beaulieu: “Elle se trouvait privilégiée d’avoir l’occasion d’apprendre 

les raffinements de la vie.” (Roy 1995:123). Avstanden til den inuittiske kulturen vokser 

parallelt med Elsas forsøk på å tilegne seg den moderne, hvite kulturen, noe som fremfor alt 

viser seg i forbruket som en del av dette moderne levesettet: “Consumerism, in Elsa’s 

everyday life, mediates her relations with others, her sense of self, and the way she mothers.” 

(Rimstead 2007:2). Lekegrinden som Elsa kjøper til Jimmy eksemplifiserer Rimsteads 

påstand om hvordan Elsas forbruk blir avgjørende i hennes relasjoner til andre: “Jamais 

encore, en aucune familie esquimaude, on n’avait vu pareille atteinte à la liberté.” (Roy 

1995:125). Lekegrinden markerer gapet mellom Elsa og moren og symboliserer hvordan 

Elsas tilnærminger til den hvite kulturen distanserer henne fra inuittkulturen. Hos Elsa 

vokser det frem en selvbevissthet som et resultat av møtet med den hvite kulturen. Hun 

begynner å se seg selv og sitt folk utenfra med en vurderende og dømmende distanse. 

Spesielt forholdet mellom Winnie og Elsa er merket av dette. Elsas imiterende tilnærming til 

den hvite kulturen som forsterkes i oppdragelsen av Jimmy, medfører en voksende følelse av 

avstand og fremmedhet mellom de to kvinnene: 

À s’entendre dire pareilles choses tôt le matin, quand elle aurait donné tout au 
monde pour s’entortiller dans sa couverture et dormir encore un coup, Winnie 
en venait à se demander si c’était bien toujours à sa fille qu’elle avait affaire. 
Or justement il arrivait à Elsa, en examinant sans bonté la pauvre Winnie tout 
édentée, peu soigneuse de sa personne, de se dire que ce ne pouvait être là sa 
mère. (Roy 1995:122) 
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Selvbevisstheten fjerner Elsa fra den fellesskapsfølelsen hun opplever i romanens begynnelse 

og peker både mot familien spesielt og inuittkulturen generelt. Elsas utenforstående blikk blir 

særdeles kraftfullt når Elsa, som for første gang, ser moren med nye øyne: 

Elle vit alors, comme pour la première fois de sa vie, une Esquimaude bouffie 
de sommeil et de trop manger, toujours à fumer ou à rouler quelque bouchée 
entre ses gencives usées, l’être humain auquel elle tenait le moins à 
ressembler, peut-être même sa pire ennemie, en tout cas un obstacle dans la 
marche qu’elle poursuivait vers un but d’ailleurs sans cesse se dérobant. 
(Roy 1995:127) 

Slik føler Elsa seg fremmed overfor det familiefellesskapet hun er en del av i begynnelsen av 

romanen, og selvbevisstheten viser seg i dette tilfellet som en tapserfaring. Det selvbevisste 

kan på den annen side ha et mulighetsskapende og frigjørende potensial, et poeng jeg 

kommer tilbake til i fjerde kapittel i forbindelse med globaliseringsprosessen i romanen. 

Elsa imiterer den hvite kulturen gjennom forbruk, men også gjennom vaner hun 

prøver å videreføre. Et eksempel på dette er de nærmest rituelle badene av Jimmy som 

utspiller seg med de inuittiske kvinnene som nysgjerrige tilskuere: “D’abord Elsa apportait 

du poêle tout à côté une bassine blanche bien récurée. Elle y versait l’eau réchauffée. Elle 

apportait aussi un savon doux et blanc, puis du talc et enfin une brosse à cheveux dont les 

poils semblaient faits eux-mêmes de cheveux fins.” (Roy 1995:114, min kursivering). 

Hentydningene til det hvite i baderitualet understreker handlingen som en etterligning av 

hvite, vestlige vaner og for Elsa har etterligningen særlig sin modell i madame Beaulieu: 

“Quelques mauvaises langues en étaient venues à souligner, avec assez d’à-propos au reste, 

qu’Elsa copiait maintenant tout ce qui, au temps où elle travaillait chez les Beaulieu, la 

faisait rire.” (Roy 1995:115). Elsas imiterende tilnærming kan ifølge Rimstead innebære en 

delaktighet i den koloniale makten ved å reprodusere koloniale verdier i etterligningen: 

“Importantly, however, Roy dramatizes the complicity of the colonized subject, who learns 

to crave progress through mimicry and the training of desire on material wealth.” (Rimstead 

2007:2). Rimstead ser altså mimicry som en opprettholdelse av kolonial makt, men denne 

tilnærmingen kan også bety motstand mot den koloniale makten slik den indiske 

litteraturteoretikeren Homi K. Bhabha argumenterer for. 

I The Location of Culture (1994) presenterer Bhabha mimicry som en litterær 

motstand mot kolonialmakter, en ironisk og ambivalent skrivemåte som etablerer en 

simultan likhet og annerledeshet i forholdet mellom kolonisator og kolonisert: “mimicry 

emerges as one of the most elusive and effective strategies of colonial power and 



knowledge.” (Bhabha 1994:85). Etterligningen betyr ikke bare underkastelse ettersom det 

ambivalente ved mimicry ifølge Bhabha har et kritisk og destabiliserende potensial. I og med 

at den er tvilende og fordreiende i sin etterligning, skiller den seg fra en mimetisk 

fremstilling: “What emerges between mimesis and mimicry is a writing, a mode of 

representation, that marginalizes the monumentality of history, quite simply mocks its power 

to be a model, that power which supposedly makes it imitable. Mimicry repeats rather than 

re-presents.” (Bhabha 1994:87-88). Mimicry spiller altså en litterær dobbeltrolle som 

forstyrrer maktbalansen i det koloniale forholdet: “The menace of mimicry is its double 

vision which in disclosing the ambivalence of colonial discourse also disrupts its authority.” 

(Bhabha 1994:88). Den koloniale skrivemåten motarbeider seg selv og dekonstruerer 

kolonimaktens selverklærte autoritet: 

Mimicry does not merely destroy narcissistic authority through the repetitious 
slippage of difference and desire. It is the process of the fixation of the colonial 
as a form of cross-classificatory, discriminatory knowledge within an 
interdictory discourse, and therefore necessarily raises the question of the 
authorization of colonial representations. (Bhabha 1994:90) 

En tilsvarende fordreining og nedbrytning av autoritet er til stede i La Rivière sans repos ved 

at Elsas etterligning ofte fremstår som komisk: “Elle était en talons fins et portait, mal 

équilibré sur son épaisse chevelure, un des bizarres petits chapeaux dont madame Beaulieu 

lui avait fait cadeau avant son départ, disant ‘Ma pauvre Elsa, veux-tu bien me dire ce que je 

pouvais avoir dans la tête de me faire venir ici tous ces chapeaux?’” (Roy 1995:204). Et 

annet eksempel er hvordan Elsas pikniker virker komplett uforståelig på Winnie: “‘Fallait-il 

être fou, ayant une bonne maison, de la vaisselle, une table, non, mais fallait-il avoir perdu la 

tête, ayant tout ce confort chez soi, pour s’en aller manger par terre en quelque coin 

incommode et solitaire!’” (Roy 1995:132). Eksemplene peker både på det bisarre ved 

etterligningene, men ser også det latterlige i det Elsa ønsker å kopiere og da særlig madame 

Beaulieu. Slik rammer etterligningen Elsa ved at hun blir et offer for det Bhabha definerer 

som “the desire for a reformed, recognizable Other, as a subject of a difference that is almost 

the same, but not quite.” (Bhabha 1994:86). Men mimicry peker samtidig tilbake på og 

latterliggjør de hvite vanene Elsas forsøker å herme.32 

                                                 

32 Det er verdt å klargjøre at Bhabha først og fremst er opptatt av mimicry som en kolonial skrivemåte. Hans ståsted er 
dekonstruksjonistisk og anti-essensialistisk og han er derfor ikke opptatt av litteraturen som uttrykk for en litterær identitet. 
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Voldtektsscenen og morsrollen er eksempler på Elsas ambiguøse og komplekse forhold til 

tradisjonen og til de moderne påvirkningene. De ambiguøse relasjonene til tradisjon og 

modernitet unngår en statisk og endelig identifisering av henne ut ifra disse som en dikotomi. 

Slik reduseres ikke Elsa til en mytisk, symbolsk skikkelse som har i oppgave å forsvare den 

autentiske tradisjonen, og heller ikke til et kolonialt offer for den forførende moderniteten. 

Ofte er det kvinnelige og moderlige knyttet til det naturlige og opprinnelige, men en slik 

entydig identifisering er ikke tilfellet i Roys roman – til det er Elsa altfor omskiftelig i sin 

identitet og tilhørighet. Hennes bevissthet om sitt eget folk og sin egen tradisjon løper 

sammen med erfaringen av modernitetens paradoksale karakter. Destabiliseringen av makt i 

voldtektsscenen og morsrollens ambiguøse forhold til tradisjon og modernitet gir inntrykk av 

at moderniteten ikke bare er en entydig tapserfaring for Elsa. Voldtektsscenen innvikler Elsa 

som bare et kolonialt offer og morsrollen blir et godt eksempel på hvordan tradisjon og 

modernitet er heterogene og ambiguøse størrelser. Jeg vil nå se nærmere på hvordan dette er 

til stede i de to bosettingene som øyensynlig er viktige, binære motsetninger i romanen, og 

hvordan dette igjen kompliserer tradisjonen og det moderne. 

3.3 En tilsynelatende motsetning: det gamle og det nye Fort-Chimo 

Slik jeg poengterte i første kapittel, påpeker Gagné hvordan den litterære plasseringen av det 

gamle og det nye Fort-Chimo forsterker kontrasteringen av de to stedene og det de 

representerer, henholdsvis det tradisjonelle og det moderne. De to bosettingene ligger på hver 

sin side av elven; det nye samfunnet er tilknyttet den amerikanske flybasen og ikke minst 

Hudson’s Bay Company, mens det gamle Fort-Chimo er nesten fullstendig forlatt. Etter hvert 

som romanhandlingen skrider frem, viser dette motsetningsparet seg mer og mer som 

tilsynelatende. Kontrastene mellom stedene løses opp, de blir overlappende og bevegelige, 

ikke ulikt elven som skiller dem, og kompliserer bosettingene og fremstiller dem som 

heterogene miljøer. Jeg ser disse tilsynelatende motsetningene som et bevisst strukturelt og 

tematisk grep som romanen spiller på i problematiseringen av de selvsamme motsetningene. 

Mitcham hevder at det tradisjonelle inuittlivet i romanen er nær ved å forsvinne i det 

nye Fort-Chimo, mye på grunn av inuittenes manglende evner til å kunne leve i et 

kompromiss mellom det nye og det gamle: “They cannot compromise, a factor which is the 

source of their strength, but at the same time the reason for their eventual destruction because 

they inevitably have to cope with a ‘white’ society which is based on compromise.” 



(Mitcham 1983:78). Paula Gilbert Lewis er en annen som påpeker hvordan moderniteten 

utsletter tradisjonen. I The Literary Vision of Gabrielle Roy (1984) drøfter hun hvordan dette 

manifesterer seg i de to kulturene i det nye og det gamle Fort-Chimo: 

In Gabrielle Roy’s fiction, there are two particular small towns that are as 
important as the city, since they represent several of the author’s major 
concerns: tradition versus progress; the conflict or clash between two cultures, 
one primitive and the other modern; and inevitably and tragically, the 
disappearance of the former. (Lewis 1984:174) 

Skal vi tro Mitcham og Lewis er inuittkulturen ikke i stand til å endre seg i takt med ytre 

påvirkninger uten å forfalle fullstendig. Dette minner om tendensen Fienup-Riordan kritiserte 

i forrige kapittel som består i å se inuittkulturen som identisk med stabilitet, og derfor 

uforenelig med og truet av plastisitet og kompromisser. Romanen unngår å understøtte de 

helt klare motsetningene, spesielt gjennom de ulike formene for kontakt som preger både det 

gamle og det nye Fort-Chimo. Kontakten innebærer en historisering av romanen og unngår at 

den forblir en mytisk lignelse. Chapman setter dette i sammenheng med “Nord” som 

stereotypi slik jeg viste i andre kapitttel: “The different layers of contact explicitly construct 

Fort-Chimo in history, avoiding the stereotype of the North as timeless and 

unchanging.”(Chapman 2003:57). Også Gagné, som i sitt arbeid har fokusert på det mytiske 

aspektet ved romanen, presiserer det realistiske i fremstillingen: “La rivière [sic.] n’est ni un 

mythe ni un conte. Gabrielle Roy romancière s’est toujours voulue fidèle à un réalisme total, 

c’est-à-dire matériel et spirituel.” (Gagné 1976:103). Denne realismen henger sammen med 

den historiske kontekstualiseringen som fortrinnsvis er dominert av den kulturelle 

innflytelsen fra USA: inuittene handler amerikanske varer, de ser amerikanske filmer med 

Clark Gable og har engelske ord som “Hello” og “Bye-bye” flettet inn i dagligtalen. 

Det er vanskelig å si seg enig i at inuittene i det nye Fort-Chimo ikke kan leve i 

kompromissene som møtet mellom den tradisjonelle kulturen og det moderne fører med seg. 

Den sterke kontrasteringen opprettholdes ikke i forholdet mellom de to bosettingene 

ettersom disse ikke representerer rene, isolerte kulturer. Elsa, og de andre innbyggerne, lever 

nettopp i en blanding av ulike verdier og vaner. De veksler mellom disse og setter sammen 

en rikt fasettert hverdag. Ikke minst er dette synlig i Elsas indre bilde av familien der det 

tradisjonelle: “le grand-père, inlassablement occupé à sculpter dans la stéatite quelque petite 

figure ou geste d’autrefois, comme s’il fallait au moins empêcher que s’en perdît le souvenir 

[…]” (Roy 1995:98), og det moderne sameksisterer under samme tak: 
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le père, démontant et remontant sans fin le vieux moteur toujours détraqué de 
son bateau de pêche; la mère, si heureuse de vivre dans une vraie maison 
plutôt que sous la tente ou dans l’iglou, qu’elle n’arrêtait pas d’en faire le tour 
des yeux, tout en se donnant de grandes tapes de contentement sur les cuisses. 
(Roy 1995:98) 

Dette samspillet betoner tradisjon og modernitet som overlappende bevegelser, heller enn 

som abrupte brudd. Dette tillater sant nok ikke inuittene en isolert, uberørt videreføring av 

tradisjonen, men det utsletter heller ikke inuittkulturen som sådan, slik Mitcham vil ha det 

til. I stedet utspiller kompromissene seg i stadige valg om hva som skal endres og hva som 

skal videreføres, slik pastoren reflekterer over i minnetalen til Winnie: 

Pour les Blancs, il était déjà difficile, dit-il, de distinguer, dans le cours 
toujours mouvant des choses, ce qui était le progrès, ce qui ne l’était pas. Pour 
eux, les Esquimaux, c’était encore mille fois plus ardu et délicat. La pauvre 
Winnie s’était trouvée prise, comme peu de créatures humaines le sont, dans 
les cruelles cisailles des temps: que changer, que garder? 
(Roy 1995:204, min kursivering) 

I de ustabile og bevegelige holdepunktene, i tvilen om fremskrittet som en forbedrende kraft, 

blir et liv bestående av absolutte valg vanskelig, kanskje umulig. I spørsmålet om forandring 

versus bevaring trer kompromissene frem og livet til de hvite så vel som inuittiske 

innbyggerne blir eksempler på samvirkende og sammensatte overenskomster heller enn 

betingelsesløse, kategoriske levesett. 

Det gamle Fort-Chimo og den tradisjonelle inuittiske kulturen bærer i Roys roman 

preg av en omfattende modernisering etter ulik kontakt med kulturer. Som tidligere 

handelspost er også den gamle bosettingen merket av forskjellige kulturmøter. Kontakten 

med omverdenen har riktignok vært mindre hyppig og omfattende enn i det nye Fort-Chimo, 

men like fullt finnes spor etter kontakt med hvite. Den gamle bosettingen er dermed ingen 

klar motsetning som isolert, tradisjonelt samfunn til det nye Fort-Chimo. Ikke minst blir 

dette åpenbart for Elsa umiddelbart etter hennes ankomst til det gamle Fort-Chimo der hun 

besøker den gamle kirkegården og ser hvordan hvite og inuitter ligger gravlagt side om side: 

Mais le pauvre cimetière, s’il parlait de la cruelle vie d’autrefois, parlait aussi 
comme peu d’endroits au monde fraternel accord. Ici, Esquimaux et Blancs 
reposaient côte à côte, sous les mêmes croix, dans de pareils enclos ceints de 
minces lattes un peu espacées et finement travaillées au couteau en naïves 
dentelles et fleurs de bois. (Roy 1995:157) 

Kirkegården vitner om et slags broderskap, et bilde som samtidig er vemodig og ironisk fordi 

denne “monde fraternel” består av døde mennesker. Uansett ligger det en nyansering av 



fortiden i denne scenen. Kirkegården representerer en brutal idyll i den gamle bosettingen. 

En lignende nyansering finnes i inuittenes ulike erindringer om livet før i tiden. Thaddeus 

minnes for eksempel gleden over de nye varene inuittene ble introdusert for i hans tid, som 

sukker og te. Begge disse varene har sterke assosiasjoner til en utnyttende kolonivirksomhet 

og setter inuittkulturen indirekte i sammenheng med dette. Thaddeus’ erindringer om 

fortiden nærmer seg til tider det idylliserende og derfor ironiske, men de fungerer likevel 

som en nyansering av handelen som ren utnyttelse og det materielle fremskrittet som 

utelukkende negativt for den inuittiske kulturen: 

On dit que la Compagnie nous exploitait, nous grugeait. Ce n’est qu’un son de 
la cloche. En vérité, la Compagnie nous achetait nos fourrures; nous, nous ne 
lui achetions guère plus que l’essentiel. Par exemple, la farine. Il faudrait 
essayer d’imaginer une vie sans cette bénédiction, pour comprendre ce qu’elle 
fut pour nous dès le premier jour. Déjà nous ne pouvions plus nous en passer. 
(Roy 1995:142-143)  

Gleden ved sukkeret får riktignok en emmen bismak, og mer enn antyder Thaddeus sitt noe 

forenklende syn på relasjonen mellom inuittene og handelskompaniet, når Winnie blir 

diagnostisert med sukkersyke. Senere reflekterer Thaddeus over dette avhengighetsforholdet 

mellom Hudson’s Bay Company og inuittene som en felles historie – og fremtid. For 

Thaddeus er det hovedsakelig USAs militære innblanding, i forbindelse med den kalde 

krigen, som har ført til den intensiverte moderniseringen av inuittkulturen: 

L’Amérique y est entrée, on ne sait trop pourquoi, et a établi chez nous un 
poste d’écoute pour écouter on ne sait trop quoi. Alors nos jeunes ont été 
engagés pour travailler aux machines U.S.A. Puis la Baie d’Hudson elle aussi 
a franchi la Koksoak. Que faire? Du moment que la Compagnie déménage ! 
L’historie des Esquimaux et l’histoire de la Compagnie n’en font qu’une, 
conclut le vieillard. Longtemps ce fut la Compagnie qui alla vers les 
Esquimaux. Maintenant c’est peut-être aux Esquimaux de suivre le magasin. 
(Roy 1995:143-44) 

Winnie er også tilfreds med hvordan moderniseringen av det nye Fort-Chimo har forbedret 

den materielle standarden. I likhet med Thaddeus er heller ikke hun interessert i å idyllisere 

det fortidige, som for henne først og fremst er forbundet med tap: 

Parlons-en, grogna-t-elle, de votre belle vie du vieux temps. Vous me faites 
rire! Savez-vous que dans ce si bon vieux temps deux enfants sur trois 
mouraient en bas âge. Moi-même, combien j’en ai perdu, je ne le sais plus au 
juste. Le bon temps, en vérité! Allez-y voir dans le vieux cimetière de l’autre 
côté. Lisez les épitaphes, ce qui en reste! (Roy 1995:144) 
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Winnies erfaringer i det gamle Fort-Chimo gjør det vrient å forstå hvorfor Winnie har så 

vanskelig for å akseptere datterens tilnærming til den hvite moderniteten: “En autant que 

Winnie, d’âme molle, pouvait haïr, elle haïssait ces durs temps révolus. Elle n’arrivait pas à 

comprendre qu’après ce long chemin parcouru pour atteindre un peu plus de douceur et 

d’agrément de vivre, on pût en venir à les mépriser ou à y renoncer.” (Roy 1995:145). Dette 

er en selvmotsigelse hun selv reflekterer over og som understreker det ambiguøse i hennes 

forhold til fortiden og til det moderne fremskrittet: “Elle trouvait aussi bien curieux qu’il lui 

revînt à elle de défendre le progrès qu’elle avait été accusée de méconnaître.” (Roy 

1995:145). Winnie er altså bevisst de ulike sidene ved fremskrittet og ved tradisjonen, og 

denne ambiguiteten understrekes i det tapet Elsa senere vil få til felles med moren: Når 

Jimmy flykter sørover, vil Elsa ironisk nok også miste et barn. Og denne tapserfaringen, som 

Winnie så sterkt forbinder med tidligere tider, vil i stor grad skyldes det samme fremskrittet 

som sannsynligvis kunne reddet mange av de barna Winnie mistet. 

Kirkegården, sammen med Thaddeus’ og Winnies erindringer, gir et blandet bilde av 

fortiden og livet i det gamle Fort-Chimo. Det samme er tilfellet i Elsas egen erindring, som 

for eksempel når hun minnes tilbake i en samtale med madame Beaulieu: “– Il me semble, 

disait-elle, qu’alors on avait souvent froid et faim, dans l’iglou. Mais, quand on n’avait ni 

froid ni faim, alors, il me semble, on riait.” (Roy 1995:148). Elsas erindringer fra livet i det 

gamle Fort-Chimo er vage og fjerne, noe som bidrar til en nostalgisk idealisering: 

Tel qu’elle s’en souvenait, l’herbe là-bas poussait plus haut que sur cette rive-
ci et les arbres y avaient plus de vie. Elle s’aperçut avoir plus de souvenirs 
qu’elle ne croyait du vieux village esquimau de son enfance. Imprécis 
toutefois, ils se levaient du lointain de sa mémoire comme un de ces airs de 
musique obsédants que l’on n’arrive pas à reconnaître. (Roy 1995:141). 

Som musikk stiger disse minnene til overflaten i Elsas indre, uten at hun helt evner å fange 

dem. I forsøket på å huske, idylliserer hun de uklare erindringene om det gamle Fort-Chimo, 

men denne illusjonen brister når Elsa ankommer den reelle bosettingen i romanens andre del: 

L’endroit était d’une sauvagerie à remplir le cœur de détresse. Presque à la 
porte de la cabane, la rivière, large comme un bras de mer, tempétueuse aussi, 
se battait depuis des siècles contre le rivage rocheux qu’elle avait 
profondément entaillé et modelé en formes bizarres. Derrière la hutte, sur un 
mamelon de roc terne, survivait une épinette roussie à laquelle restaient trois 
branches squelettiques toujours occupées à griffer l’air, et sans cesse on 
entendait sa plainte brève. (Roy 1995:159) 



Den ville og buldrende elven sammen med det nakne treet forsterker det gamle Fort-Chimo 

som det usiviliserte, opprinnelige motstykket til den nye bosettingen. Dessuten danner dette 

bildet en dyster kontrast til forestillingene Elsa gjorde seg om det tidligere hjemstedet før 

avreisen. Det uhyggelige portrettet av den gamle bosettingen kan leses som en påminnelse 

om det modernes uunngåelige ruinering av tradisjonen og fortiden, slik jeg var inne på 

tidligere, men det kan også dreie seg om en avidealisering av denne fortiden i likhet med 

Thaddeus’ og Winnies erindringer. 

Jeg har allerede kommentert kirkegården som et eksempel på de ulike formene for 

kulturkontakt i det gamle Fort-Chimo. Et lignende tilfelle kan knyttes til Ian, hvilket er 

påfallende med tanke på hans tilknytning til den tradisjonelle, inuittiske levemåten. Han har 

isolert seg fra det moderne ved å bli igjen i den gamle bosettingen og stiller seg uforstående 

til livet i det nye Fort-Chimo: “Aux yeux de Ian c’était là une concentration insensée de vie 

humaine. Il n’aurait pu y passer une nuit de plus sans risquer l’étouffement.” (Roy 

1995:189). Ians kvelningsfornemmelser kan minne om umuligheten av å leve i 

kompromisser, slik Mitcham pekte på. Samtidig manifesterer denne motviljen seg ikke bare i 

en skepsis til det moderne, den er også preget av en vemodighet knyttet til hvordan det 

moderne fremskrittet tydeliggjør tradisjonens utilstrekkelighet: 

Là où ils avaient toujours échoué, les gens du pays, en dépit de leur patience, 
en dépit de leurs prières, en dépit de leur tendresse, voici que les Blancs 
réussissaient comme en se jouant: la fièvre tombait, l’enfant respirait bien, il se 
réveillait d’un sommeil calme, on voyait ses yeux briller de santé. De la 
pénicilline, c’était ce qu’ « ils » avaient maintenant, en plus du reste, pour 
attraper les hommes libres. (Roy 1995:189-190) 

Heller ikke her idealiseres fortiden, til det er tapene Ian har lidd for mange og graverende: 

“Ian songeait à la mort de sa première femme dans la vingtaine, à la deuxième qu’il avait 

perdue presque aussi jeune, aux enfants qu’il n’avait pas réussi à sauver et les souvenirs de 

sa vie n’arrêtaient pas de lui monter à la gorge.” (Roy 1995:190). Tapet nyanserer ikke bare 

fortiden, den kompliserer også fremskrittet som utelukkende positivt eller negativt for den 

inuittiske befolkningen. Ian har mange fellestrekk med den mytiske helten jeg diskuterte 

tidligere fordi han yter motstand mot det moderne fremskrittet ved å isolere seg. I motsetning 

til den mytiske helten i for eksempel Thériaults, Houstons og Horwoods romaner, er han 

imidlertid langt mer tvilende og ambiguøs i sitt forhold til det moderne, noe han selv 

funderer over i mørket av sine egne tap, og i lyset av Jimmys overlevelse. 
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Den lille hytta til Ian er et godt eksempel på hvordan det gamle Fort-Chimo ikke er et isolert, 

homogent samfunn. Jimmys første møte med boligen understreker dette: “Bizarrement, dans 

ce logis de pauvre, primitif et mal entretenu, se trouvait un fauteuil de crin, à moitié mangé 

par les chiens, dans lequel se tenait habituellement Ian.” (Roy 1995:161). Foruten den 

oppspiste lenestolen som virker fullstendig malplassert i den ellers spartanske hytta, er Ian 

også i besittelse av en rekke engelskspråklige bøker. Elsa fordyper seg i Walter Scotts 

historiske roman Ivanhoe (1819) og Ian blar stadig i Bibelen, selv om han ikke kan lese den. 

Hver søndag ved lyden av klokkene som ringer inn til gudstjeneste på den andre siden av 

elven, setter Ian seg i den maltrakterte lenestolen mens han blar i Bibelen og prøver å følge 

seremonien. Gagné påpeker hvordan disse bøkene, som representerer den vestlige litterære 

kanon, settes inn en ny kontekst i det gamle Fort-Chimo. Romanen Ivanhoe leses høyt i 

fellesskap i den lille hytta og blander sammen ulike litterære tradisjoner: 

Cette lecture d’un ouvrage classique ressemble donc au récit des mythes 
traditionnels, œyvres [sic.] classiques par excellence, d’autant plus que celle 
d’Ivanhoe se fait ici à haute voix, et que les rites et les enseignements propres 
à une initiation sont oraux. Par analogie, la référence précise à l’Ivanhoe de 
Walter Scott s’inscrit donc comme naturellement dans le cadre d’une adhésion 
non encore absolue au primitivisme, dans le cadre d’un primitivisme qui se 
souvient de ses contacts avec certains éléments de civilisation blanche, mais 
qui s’apprête à s’en détourner. (Gagné 1976:197) 

Elsas høytlesning tematiserer ulike former for overlevering ved å blande det muntlige og 

skriftlige sammen, og bekrefter hvordan inuittkulturen fortsetter å eksistere i nye former, slik 

det poengteres i Dorais’ og Fienup-Riordans arbeider. Den inuittiske, muntlige 

overleveringen av romanen Ivanhoe blir metonymisk for hvordan inuittkulturen i sin helhet 

kan, ikke bare overleve, men også utvikle seg i kontakt med andre kulturer. Den synlige 

tilstedeværelsen av kulturkontakt i det gamle Fort-Chimo, særlig representert av bøkene som 

Elsa og Ian leser, bryter ned Ians fremtoning som mytisk helt og bevarer av tradisjonen og 

vitner i stedet om en kompleks holdning til det fortidige og nåtidige og en sammenblanding 

av ulike kulturer. 

En årsak til at det moderne og det tradisjonelle ikke ender som et statisk 

motsetningspar i romanen, er nettopp de ulike formene for kulturkontakt som også finner 

sted i den gamle bosettingen. Det gamle Fort-Chimo har ikke vært et isolert og urørt 

samfunn, men er merket av kontakt med andre kulturer gjennom handel og 

misjonærvirksomhet. Kulturkontakten som preger det nye Fort-Chimo kan sees som en 

forlengelse av den tidligere kontakten, bare sterkere til stede og mer omfattende. Mer enn et 



klart brudd mellom fortid og nåtid, tradisjon og modernitet, tar romanen utgangspunkt i disse 

størrelsene som relative, innbyrdes overlappende og kontinuerlige. Nye og gamle levemåter 

og verdier finnes side om side i den gamle og den nye bosettingen. Ikke minst kan det 

kollektive navnet på de to bosettingene understreke hvordan forandringene av tradisjonen, i 

retning av det moderne, er bevegelige og overlappende. Elsas ubestemmelige rolle i forhold 

til tradisjonen og moderniteten, sammen med problematiseringen av det gamle og det nye 

Fort-Chimo som uoppløselige kontraster, kompliserer skildringen av henne. Når Elsa ikke 

kan knyttes entydig opp mot tradisjonen eller moderniteten, som selv blir uklare og 

ambiguøse størrelser, vakler de stereotype fremstillingene fordi de avhenger av det 

dikotomiske som nettopp gjøres vanskelig og brytes ned i La Rivière sans repos. 

Både tradisjon og modernitet problematiseres i romanen, men det er likevel erfaringen 

av det moderne som er dominerende i Elsas liv. Giddens er opptatt av modernitetens evner til 

å løse opp og svekke tradisjonen som maktform. Dette peker mot min påstand om 

moderniteten som en erfaring av både tap og mulighet: 

As tradition changes its role, however, new dynamics are introduced into our 
lives. […] Where tradition has retreated, we are forced to live in a more open 
and reflective way. Autonomy and freedom can replace the hidden power of 
tradition with more open discussion and dialogue. (Giddens 2002:46) 

Tradisjonen endrer sin rolle i La Rivière sans repos, men på en mindre bruddorientert og 

langt mer innviklet måte enn det mange kritikere av romanen hevder. Tradisjonen og 

moderniteten som bevegelige og urene forekomster, slik Giddens, Berman og Bauman er 

opptatt av, bidrar til at også grensene og overgangene dem imellom blir flytende og utvisker 

rigide kontraster. En slik ambiguitet fører ikke til absolutte definisjoner av tradisjon og 

modernitet eller av Elsas erfaring med disse. I stedet viser skildringene av det gamle og nye 

Fort-Chimo hvordan tradisjon og modernitet er heterogene størrelser som inngår i et 

mangeartet og komplekst forhold. Ambiguiteten i romanen tillater dessuten å se 

moderniteten som mulighet og utvikling, ikke bare som en detronisering av fortiden. 

Mulighetene henger fremfor alt sammen med global påvirkning og det er denne prosessen 

jeg vil ta opp i siste og avsluttende kapittel. Globaliseringen viderefører det ambiguøse jeg 

har drøftet i forholdet mellom tradisjon og modernitet, og understreker hvordan 

forandringene ikke utsletter Elsa og hennes kultur, men i stedet tas opp i denne identiteten 

som en konstruktiv og mulighetsskapende erfaring. 
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4. Mental nomadisme 

4.1 Globalisering 

Jeg vil i dette kapittelet ta for meg hvordan globaliseringen, som en prosess sammenflettet 

med det moderne, påvirker Elsas tilhørighet og identitet som ambiguøse størrelser i forholdet 

mellom tradisjon og modernitet. I forrige kapittel tok jeg for meg hvordan oppløsningen av 

modernitet og tradisjon som absolutte motsetninger kan virke problematiserende og dermed 

frigjørende for Elsa og fremstillingen av henne. På samme måte gir fraværet av en entydig 

identifisering med tradisjonen eller moderniteten muligheter for en nyansert og 

kompliserende portrettering av Elsa. Mens forholdet mellom tradisjon og modernitet i 

romanen var utgangspunktet i forrige kapittel, vil diskusjonen her tematisere forholdet 

mellom det lokale og det globale. Også dette forholdet, og Elsas erfaring av det, har grunnlag 

i en ambiguitet. Dette er knyttet til Elsas marginaliserte, nomadiske erfaring som kan romme 

både tap og mulighet. Jeg vender tilbake til denne ambiguiteten, men vil først gjøre rede for 

noen generelle refleksjoner rundt globaliseringen som erfaring og dens konsekvenser for en 

lokalbasert, kulturell identitet. 

Giddens er opptatt av globaliseringen som en konsekvens av moderniteten, nettopp 

fordi moderniteten har et verdensomspennende nedslagsfelt. I likhet med Berman, ser han 

altså moderniteten som en global erfaring. Giddens påpeker hvordan den organiseringen av 

sosiale strukturer som kjennetegner moderniteten som periode, fikk global innflytelse: 

“‘modernity’ refers to modes of social life or organisation which emerged in Europe from 

about the seventeenth century onwards and which subsequently became more or less 

worldwide in their influence.” (Giddens 1993:1, min kursivering). Globaliseringen er i Roys 

roman fremstilt som et sammensatt og altomfattende fenomen, og Giddens er bevisst 

hvordan det moderne får nedslag i alle deler av samfunnet. I Runaway World (1999) legger 

han spesielt stor vekt på hvordan det globale har blitt avgjørende innenfor de nye 

mulighetene for kommunikasjon som utviklet seg på 1960-tallet: “Globalisation is political, 

technological and cultural, as well as economic. It has been influenced above all by 

developments in systems of communication, dating back only to the late 1960s.” (Giddens 

2002:10). Økonomiske og kulturelle endringer, politisk-militære interesser og nye 



kommunikasjonsmidler er eksempler på kulturkontakt som er representative for hvordan 

inuittsamfunnet i det nordlige Québec i større og større grad har inngått i en global kontekst. 

Og i likhet med den moderne erfaringen har globaliseringen vært en helhetlig og 

gjennomgripende prosess for kollektivet så vel som for individet. Giddens kommenterer 

hvordan globaliseringen ikke bare merkes globalt og overordnet, men hvordan den også har 

innvirkning på et lokalt, individuelt nivå: 

It is wrong to think of globalisation as just concerning the big systems, like the 
world financial order. Globalisation isn’t only about what is “out there”, 
remote and far away from the individual. It is an “in here” phenomenon too, 
influencing intimate and personal aspects of our lives. (Giddens 2002:12) 

Globaliseringen som en lokal og individuell erfaring er tydelig i La Rivière sans repos: 

Proporsjonalt med den opptrappede moderniseringen av det nye Fort-Chimo, erfarer Elsa 

indre forandringer, ikke bare som et resultat av moderniseringen i seg selv, men like mye 

gjennom den globale ekspansjonen som er et trekk ved moderniseringen. Verden har nådd 

den lille bosettingen, som i likhet med Elsa, åpner seg mot verden. Dette møtet er ikke fri for 

maktpolitiske føringer og innenfor et kolonialt perspektiv kan kontakten heller leses som 

oppslukende invasjon av inuittsamfunnet. Dette viderefører diskusjonen i forrige kapittel der 

jeg var opptatt av moderniteten som en trussel mot det tradisjonelle og autentiske: 

globaliseringen kan leses som en lignende trussel mot det lokale og dets betydning for 

identitet og tilhørighet. Synet på globalisering som en hegemonisk trussel mot det lokale og 

partikulære er utbredt. I artikkelen “Globalization and Cultural Identity” (2003) hevder den 

britiske teoretikeren John Tomlinson at flesteparten av de teoretiske arbeidene som 

omhandler globaliseringen, tross nyanseringer og vitenskapelig kompleksitet, er merket av en 

generell pessimisme i oppfatningen av denne prosessen: 

Globalization, so the story goes, has swept like a flood tide through the 
world’s diverse cultures, destroying stable localities, displacing peoples, 
bringing a market-driven, “branded” homogenization of cultural experience, 
thus obliterating the differences between locality-defined cultures which had 
constituted our identities. (Tomlinson 2003:269) 

Tomlinson knytter denne pessimismen til antagelsen om at kulturell identitet før 

globaliseringens tidsalder utelukkende var forankret i det lokale, og at forbindelsen mellom 

geografisk sted og kulturell identitet var stabil, tydelig og dominerende. For Tomlinson er 

antagelsen om en slik solid relasjon mellom lokalitet og kulturell identitet grovt forenklende. 

Det samme gjelder tanken om globaliseringen som en potensiell destruksjon av denne 



 72 

soliditeten. I stedet fremmer han globaliseringens skapende og muliggjørende evner når det 

gjelder kulturell identitet: “But another, quite contradictory, story can be told: that 

globalization, far from destroying it, has been perhaps the most significant force in creating 

and proliferating cultural identity.” (Tomlinson 2003:270). Ifølge Tomlinson er ikke 

globaliseringen først og fremst en homogeniserende, ødeleggende kraft, men en generering 

av kulturell identitet. Ved å bringe med seg identitetsmarkører som overskrider det lokale, 

kan globaliseringen etablere et større identifiseringsgrunnlag og skape bevissthet om dette 

grunnlaget. Slik kan globaliseringen muliggjøre nye former for kulturell identitet og utgjøre 

en slags detronisering av tidligere identitetsmarkører, slik Giddens poengterte hvordan det 

moderne kan ha en avslørende virkning på tradisjonens makt (“the hidden power of 

tradition”). I overskridelsen av det lokale kan globaliseringen, som moderniteten, avsløre og 

problematisere maktstrukturer og her ligger dets muliggjørende potensial. 

I likhet med Giddens knytter Tomlinson globaliseringsprosessen til det moderne. 

Begge ser globaliseringen som en verdensomspennende utbredelse av det moderne. For 

Tomlinson er det den tette sammenhengen mellom det globale og det moderne som er årsak 

til at globaliseringen gjør kulturell identitet mulig. Moderniteten institusjonaliserer kulturell 

identitet, noe som innebærer en abstraksjon fra det lokale og setter den kulturelle identiteten 

inn i en langt mer omfattende, global kontekst: 

Modernity is a complex and much contested idea, but in this context it means, 
above all, the abstraction of social and cultural practices from contexts of local 
particularity, and their institutionalization and regulation across time and 
space […]. But modernity also institutionalizes and regulates cultural 
practices, including those by which we imagine attachment and belonging to a 
place or a community. The mode of such imagination it promotes is what we 
have come to know as “cultural identity” – self and communal definitions 
based around specific, usually politically inflected differentiations: gender, 
sexuality, class, religion, race and ethnicity, nationality. (Tomlinson 2003:272) 

Tomlinson viderefører altså Giddens’ tanke om overskridelse av det lokale som et sentralt 

aspekt ved globaliseringen. For Giddens kjennetegnes globaliseringen av en fortetting og 

sammenbinding av lokaliteter og lokale hendelser som er geografisk fjerne fra hverandre. 

Dette er knyttet til det endrede forholdet mellom tid og rom som kjennetegner det moderne: 

“In the modern era, the level of time-space distanciation is much higher than in any previous 

period, and the relations between local and distant social forms and events become 

correspondingly ‘stretched’.” (Giddens 1993:64). Den medierte kommunikasjonen fører til at 

avstanden mellom det lokale (nære) og det globale (fjerne) minsker drastisk og utvider feltet 



man erfarer innenfor. Måten man erfarer og kommuniserer på, endres tilsvarende fra å være 

lenket til lokalt, fysisk nærvær til å forholde seg til en global, mediert kontekst. Giddens 

oppfatter denne intensiverte relasjonen mellom geografisk distanserte lokaliteter som en 

generell standardisering som utjevner lokale forskjeller og som særlig, men ikke 

nødvendigvis, er knyttet til et vestlig hegemoni og en opptrappende amerikanisering: “Most 

people think of globalisation as simply ‘pulling away’ power or influence from local 

communities and nations into the global arena. And indeed this is one of its consequences.” 

(Giddens 2002:13). Han er seg ikke desto mindre bevisst hvordan globaliseringen tvinger 

lokalitetene til nye måter å opprettholde sin selvstendighet og særegenhet på: “Yet it also has 

an opposite effect. Globalisation not only pulls upwards, but also pushes downwards, 

creating new pressures for local autonomy.” (Giddens 2002:13). Globaliseringen kan 

fremkalle en intensivering av diverse lokale kulturer ved at disse manifesterer seg som 

motstand mot denne prosessen: “Globalisation is the reason for the revival of local cultural 

identities in different parts of the world. […] Local nationalisms spring up as a response to 

globalising tendencies, as the hold of older nation-states weakens.” (Giddens 2002:13, min 

kursivering). Ifølge Giddens genereres derfor kulturell identitet som en motstand mot 

globaliseringen. Dette synspunktet er radikalt annerledes enn Tomlinsons påstand, der 

muliggjøring av kulturell identitet opptrer som en inherent del av globaliseringsprosessen. 

Den globale institusjonaliseringen av det moderne fører som sagt med seg flere 

identitetsmarkører som overskrider den lokale tilhørigheten. Selv om Tomlinson er skeptisk 

til det såkalte stabile forholdet mellom lokalitet og kulturell identitet i før-globaliserte 

samfunn, erkjenner han at de “moderne” identitetsmarkørene, som kjønn og klasse, hadde 

langt mindre betydning da enn det de har i dag. I moderne samfunn strukturerer nemlig ikke-

lokale identitetsmarkører vår eksistensielle erfaring mye tydeligere enn tidligere: 

We “live” our gender, our sexuality, our nationality and so forth as publicly 
institutionalized, discursively organized belongings. […] And in so far as 
globalization distributes the institutional features of modernity across all 
cultures, globalization produces “identity” where none existed – where before 
there were perhaps more particular, more inchoate, less socially policed 
belongings. (Tomlinson 2003:273) 

Et slikt mangfold i identitets- og tilhørighetsmarkørene svekker lokalitetens dominans i 

erfaringen av kulturell identitet: “We may live in places that retain a high degree of 

distinctiveness, but this particularity is no longer – as it may have been in the past – the most 

important determinant of our cultural experience.” (Tomlinson 2003:273). Globaliseringens 
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utvidelse av erfaringsfeltet kan ha et frigjørende aspekt ved å utfordre lokaliteten som eneste 

identitetsmarkør, men kan den ikke også på sett og vis virke innskrenkende? 

Ved å formidle den moderne formen for kulturell identitet kan globaliseringen leses 

som en universaliserende og kulturimperialistisk kraft. Tomlinsons forsøk på å redde 

globaliseringen fra å være et kulturimperialistisk prosjekt er til tider vanskelig å følge. Slik 

jeg forstår det, hviler redningsforsøket på tanken om at det globale, institusjonaliserte og 

abstrakte alltid vil få partikulære uttrykk i det lokale. De overordnede strukturene får 

særegenhet i de ulike nedslagsfeltene og danner grunnlag for nye og kanskje mer intrikate 

former for kulturell identitet. Nettopp derfor ser ikke Tomlinson globaliseringen som en 

hegemonisk, universaliserende prosess. Denne argumentasjonen har sammenheng med 

Tomlinsons syn på identitet som noe relativt og kontekstuelt: “Understanding that what we 

call “identity” may not be a universal, but just one particular, modern, way of socially 

organizing – and indeed regulating – cultural experience takes some of the wind from the 

sails of the argument that globalization inevitably destroys identity.” (Tomlinson 2003:272). 

I og med at identiteten ikke bare kjennetegnes av den moderne abstraksjonen og 

institusjonaliseringen, men får nedslag i lokale, partikulære egenskaper, kan ikke identitet 

betraktes som bare et moderne og vestlig fenomen: 

The social-psychology of attachment to locality is a powerful phenomenon, but 
it is also a complex one, with different possible modes of articulation and 
different consequent implications for people’s sense of self and existential 
well-being. And these differences are all relative to cultural context. The 
assumption that these various attachments can and must be focused through 
the western-modern prism of “identity” is no less short-sighted than the 
corollary assumption that these attachments have remained unchanged across 
time in “traditional” societies. (Tomlinson 2003:272) 

Ifølge Tomlinson er altså kulturell identitet kontekstuell og foranderlig og han ser ikke den 

samme kulturimperialistiske utjevningen og standardiseringen som Giddens kritiserer. For 

Tomlinson er den kulturelle identiteten i stedet et resultat av et dynamisk samspill mellom 

det globale og det lokale. Det samme hevder den britiske sosiologen Mike Featherstone: 

“What does seem clear is that it is not helpful to regard the global and local as dichotomies 

separated in space or time; it would seem that the processes of globalization and localization 

are inextricably bound together in the current phase.” (Featherstone 2003:343). Det globale 

og lokale er sammenvevde prosesser der de globale strukturene opptrer dialogisk og 

interaktivt med de lokale, kulturelle identitetene. 



4.2 Elsa og globaliseringsprosessen 

Globaliseringen som en muliggjører av kulturell identitet, slik Tomlinson argumenterer for, 

er avgjørende i min diskusjon av globaliseringsprosessen i La Rivière sans repos. Som både 

tap og mulighet merkes den på en gang destruktive og konstruktive globaliseringen av en 

ambiguitet som kompliserer dens innflytelse på Elsa og inuittfolket generelt. Etter min 

mening fremtrer globaliseringen i romanen som mulighetsskapende ved å virke 

ekspanderende, og derfor til en viss grad frigjørende for erfaringen av kulturell identitet. 

Elsas referanseramme utvides som følge av globaliseringen: Den intensiverte kunnskapen 

om og kontakten med omverden gjør omdreiningspunktene for erfaringen flere og svekker 

tilknytningen til det lokale og tradisjonsbundne som dominerende identitetsmarkører. I 

skildringen av Elsa formidler den globale konteksten dessuten et mer nyanserende perspektiv 

enn de kontrasterende stereotypiene jeg kritiserte i oppgavens første kapittel. Den globalt 

ekspanderende erfaringsrammen som medfører en økt bevissthet om verden, påvirker også 

inuittfolkets forståelse av seg og sitt land. Dette er tilfellet når Ian, gjennom nyheter utenfra, 

tilegner seg et nytt blikk på sitt eget land: “– Il paraît que nous ne sommes pas du tout 

pauvres. Nos mers glacées, notre sous-sol gelé renferment des trésors, dit notre pasteur, et ça 

ne sera pas long avant qu’on voie arriver des étrangers pour creuser, fouiller, tout mettre sens 

dessus dessous…” (Roy 1995:170). Denne selvbevisstheten kommenterte jeg også tidligere i 

forholdet mellom Elsa og Winnie, da Elsa gjennom sin tilnærming til den moderne, hvite 

kulturen ser sitt folk utenfra og tilegner seg et nytt blikk på seg selv og inuittkulturen. 

Ifølge Giddens består globaliseringen i en fortettet årsakssammenheng mellom lokale 

og globale hendelser: “Globalisation can thus be defined as the intensification of worldwide 

social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped 

by events occurring many miles away and vice versa.” (Giddens 1993:64). En lignende 

kulturkontakt er til stede i La Rivière sans repos og Elsa erfarer selv slike 

årsakssammenhenger: For det første gjennom arbeidet med suvenirproduksjon og for det 

andre gjennom den omfattende og opptrappede kommunikasjonen med verden utenfor. I 

begge tilfeller har globaliseringen ambiguøse konsekvenser. Suvenirproduksjonen 

slavebinder Elsa, og den utstrakte kommunikasjonen er hovedsakelig mislykket. Likevel 

vekker de en selvbevissthet hos Elsa som kan vise seg å være ekspanderende og befriende. 

I romanens tredje del bosetter Elsa og Jimmy seg i den hvite delen av det nye Fort-

Chimo og Elsa begynner å produsere ulike suvenirer som sendes til steder langt utenfor den 
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lille bosettingen: “Au cours des années suivantes sortirent des mains d’Elsa des milliers 

d’objets certainement, et il doit encore en exister de par le monde. […] La Compagnie les lui 

achetait pour les écouler sans peine dans des villes lointaines.” (Roy 1995:195). Litt senere 

får vi dessuten vite at: “Quelqu’un de Fort-Chimo, de retour d’un voyage à Pittsburg, raconta 

y avoir vu, dans la foule, un promeneur revêtu d’un costume cousu par Elsa.” (Roy 

1995:196). Suvenirproduksjonen plasserer Elsa i en global kontekst og gjør henne til en 

forsyner av den type stereotypier jeg diskuterte i oppgavens andre kapittel, noe som er tydelig 

i inuittdukkene som finner veien fra Elsas hender til utallige suvenirbutikker ute i verden: 

Elle les faisait un peu courtaudes, avec des nattes tressées dur, avec des joues 
rebondies et un air heureux, telle qu’elle avait été elle-même au temps où elle 
revenait du cinéma en compagnie de Mary-Jane, Mildred et Lily, et que le ciel 
devant elles prenait la couleur de l’or assourdi. (Roy 1995:195) 

Dukkene blir en slags avbildning av Elsa slik hun var i begynnelsen av romanen, men uten at 

hun føler en nostalgisk tilknytning til fortiden av den grunn: “Non que ce souvenir l’émût 

particuilièrement. Il lui semblait trop loin vraiment, aussi loin déjà que les vieilles montagnes 

rondes à l’horizon, sur lesquelles son regard trouvait le temps, parfois, entre deux coutures, 

de s’arrêter pour un bref moment.” (Roy 1995:195). De tradisjonelle dukkene er ingenting 

annet enn nettopp suvenirer for Elsa, minner om en fjern fortid som ikke lenger er levende 

eller avgjørende: “Il va sans dire qu’elle habillait les poupées à la mode esquimaude. 

‘Autrement quel serait leur attrait?’, Mrs Beard avait-elle essayé de faire comprendre à Elsa 

qui maintenant, pour rien au monde, n’aurait consenti à être vue elle-même habillée de la 

sorte.” (Roy 1995:196). Elsa føler ingen tilknytning til det dukkene formidler og 

produksjonen av dem fører henne ironisk nok lenger vekk fra den tradisjonen suvenirene er 

ment å gjøre nærværende. Dukkeproduksjonen kan leses som en konkret, global distribusjon 

av det stereotype bildet av inuittkulturen som setter likhetstegn mellom tradisjon og 

autentisitet slik jeg presenterte i andre kapittel. Dette blir forsterket i gapet mellom 

stereotypiene og virkeligheten der produksjonen underlegger Elsa fremskrittet: “Mais c’est 

qu’elle avait à présent chez elle un générateur d’électricité et que ce progrès en un sens 

l’asservissait. Ainsi, au-dessus de sa machine à coudre, une ampoule de soixante watts 

éclairait si bien qu’Elsa pouvait maintenant poursuivre sa couture tard dans la soirée.” (Roy 

1995:202). Strømgeneratoren, symaskinen og lyspæren blir eksempler på undertrykkende 

hjelpemidler som understreker hvordan produksjonen og den globale distribusjonen av 



suvenirdukkene går på bekostning av stereotypiene om det lokale, tradisjonelle og 

“autentiske” de er ment å formidle. 

Elsas plass i formidlingen av de stereotype dukkene har likheter med den 

delaktigheten i opprettholdelsen av den koloniale makten som Rimstead kommenterte i 

forbindelse med morsrollen, og som hun dessuten påpeker ved dukkeproduksjonen: “The 

commodification of the Eskimo dolls shows how progress swallows tradition as well as the 

present.” (Rimstead 2007:9). Featherstone er inne på noe av det samme når han drøfter det 

han kaller for “staged authenticity” (Featherstone 2003:354). Gjennom dukkeproduksjonen 

iscenesettes en autentisitet, og iverksettelsen av en denne iscenesettelsen fjerner Elsa fra den 

autentisiteten hun iscenesetter med suvenirdukkene.33 Slik muliggjør dukkeproduksjonen 

ikke særlig annet enn forestillingen om en kulturell identitet som er stereotyp og som i tillegg 

er gjort til vare. Giddens er opptatt av hvordan tradisjonen får verdi som vare: “Tradition that 

is drained of its content, and commercialised, becomes either heritage or kitsch – the trinkets 

bought in the airport store.” (Giddens 2002:44). Tradisjonen som produkt har sitt 

salgspotensial i at den gir skinn av å være autentisk, men den mister sin tilknytning til det 

autentiske fordi den ifølge Giddens er revet løs fra det virkelige liv: “As developed by the 

heritage industry, heritage is tradition repackaged as spectacle. […] But the heritage that is 

thereby protected is severed from the lifeblood of tradition, which is its connection with the 

experience of everyday life.” (Giddens 2002:44). Bruddet mellom tradisjonen, forespeilet 

som vare, og virkeligheten, virksomheten rundt denne varen, har gjenklang i det manglende 

samsvaret mellom Elsas virkelighet og forestillingene hun formidler gjennom dukkene: 

Suvenirene vitner om en stans eller bevegelse bakover, og dermed en forherligelse av den 

fortiden de formidler, mens virkeligheten for inuittene er preget av en bevegelse fremover i 

den kommersialiserte suvenirproduksjonen. 

Ønsket om autentisitet i en globalisert verden kan forstås som nostalgisk og 

paradoksalt. Det vitner om idealiseringen av en tradisjon som er i ferd med å forsvinne, på 

grunn av den samme globaliseringsprosessen som også fører til en økt bevissthet om den 

                                                 

33 Featherstone viser til et eksempel som har andre, svært drastiske følger for den lokale befolkningen. Avviket mellom den 
iscenesatte autentisiteten og konsekvensene den har for det reelle hverdagslivet, som i stor grad består av denne 
iscenesettelsen, er likevel den samme som i Roys roman. I 1977 ble byen Locke i California, som den siste byen i USA 
bebodd av en kinesisk landbruksbefolkning, kjøpt opp av næringsdrivende som fremmet byen og dens innbyggere som en 
turistattraksjon. Her kunne besøkende få oppleve den siste, provinsielle Chinatown i USA. Slik Featherstone hevder, ble 
byen og dens innbyggere en levende museumsgjenstand der livet nå dreide seg om å formidle det autentiske til turister: 
“Here the inhabitants along with the town became museumified, presented as the last living examples of ‘a way of life 
which no longer exists’”. (Featherstone 2003:354) 
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opprinnelige autentisiteten ved disse forsvinnende tradisjonene. En slik ambiguitet minner 

om diskusjonen i andre kapittel om the noble savage som et ideal man vil etterligne og 

forandre. Den repetitive reproduksjonen av nostalgiske, stereotype dukker kan leses som et 

forsøk på å gjøre et svunnet ideal nærværende, samtidig som dukkeproduksjonen har ført til 

at inuittkulturen fjernes fra det selvsamme idealet. I så tilfelle har globaliseringen intet 

frigjørende ved seg. Et annet aspekt ved dukkeproduksjonen kan imidlertid eksemplifisere 

den frigjørende muligheten ved globaliseringsprosessen som jeg pekte på i begynnelsen av 

kapittelet. Ved å se den som en kreativ prosess kan den innebære en selvbevissthet hos Elsa. 

I utformingen av dukkene henter Elsa inspirasjon fra egne erfaringer: “Pour les poupées, 

cependant, elle n’avait eu à écouter que son propre sentiment et sa chaude imagination.” 

(Roy 1995:195). Dukkene som en kreativ bearbeiding av fortiden kan gjøre Elsa bevisst på 

forholdet mellom hennes egen identitetsfølelse og den stereotype identiteten som dukkene 

formidler. I dette ligger det et potensial for en mer kompleks erfaring av egen identitet. 

Gjennom dukkene får Elsa innblikk i hvordan det fortidige formidles ute i verden som en 

dominerende identitetsmarkør ved inuittkulturen (“Autrement quel serait leur attrait?”), og 

blir bevisst hvordan dette avviker fra hennes egen, lokale hverdag. 

Det selvbevisste som uttrykkes i dukkeproduksjonen er også knyttet til den moderne, 

globale og medierte kommunikasjonen i romanen. Det nye Fort-Chimo settes i kontakt med 

verden gjennom flytrafikk, men også gjennom aviser og radio: “Des possessions du temps de 

sa splendeur, elle n’avait plus que son petit appareil de radio, auquel elle restait attachée, 

peut-être parce qu’il était lié au monde d’où était venu le G.I. et vers lequel était reparti 

l’enfant.” (Roy 1995:226). Radioen spiller en viktig rolle i Elsas forestillinger om dem som 

har forlatt henne, og nyheter fra fjerne steder blir bensin på bålet av fantasier om Jimmy som 

hun varmer seg på. Men det er først og fremst Vietnam-krigen som vekker hennes interesse: 

Elle n’aurait donc pour rien sur terre manqué les mauvaises nouvelles de 
l’humanité qui étaient à la source de son plaisant « make-believe ». […] Elle 
laissait le tout déferler sur elle: désastres, conflagrations, comme ils disaient, 
incidents diplomatiques, espionnage, querelles, rencontres au sommet… sans 
être le moindrement affectée, attendant qu’il soit question du Vietnam; alors 
seulement elle prenait feu. (Roy 1995:228) 

Forestillingene om Jimmy i Vietnam blir i Elsas fantasi gjentagelser og videreføringer av 

hennes eget liv. Det er verdt å nevne likhetstrekkene mellom Elsas forestillinger om Vietnam 

og forestillingen om det imaginære “Nord” jeg la frem i andre kapittel: På samme måte som 

“Nord” blir en sentral, imaginær størrelse for det vestlige individet, blir forestillingen om 



“Vietnam” viktig i Elsas fantasier om Jimmy, men også som et punkt å tolke egne erfaringer 

ut ifra. Konkrete, virkelige hendelser og steder (som for eksempel voldtekten og Vietnam-

krigen) blir avgjørende for de fiktive forestillingene om sønnens liv: 

Un jour elle en vint à imaginer que, tout comme son père un soir d’ennui, 
Jimmy avait bien pu lui aussi attirer à l’écart une timide jeune fille. […] Tout 
se répétait sans la vie. Elsa étudiait sa collection de visages de Vietnamiennes. 
Elle finissait par en choisir une lui plaisant particulièrement pour se faire 
accroire que c’était elle que Jimmy un soir avait aimée. (Roy 1995:228) 

Det er likevel ikke forestillingene om Jimmy jeg finner mest bemerkelsesverdig ved Elsas 

interesse for Vietnam-krigen. Hennes fascinasjon retter seg nemlig også mot menneskene 

som lever i Vietnam: “Par la suite elle eut l’occasion d’étudier des visages du Vietnam 

reproduits dans des journaux qui parvinrent à Fort-Chimo.” (Roy 1995:228). Det er kvinnene 

hun er opptatt av og dette er interessant med hensyn til den selvbevisstheten jeg nevnte 

ovenfor: “Elle les trouva ressemblants avec les gens d’ici, surtout les femmes au long regard 

sombre qui appelait de très loin – elles étaient moins rieuses toutefois que celles d’ici.” (Roy 

1995:228, min kursivering). Interessen for de vietnamesiske kvinnene, sammenligningen 

med dem og refleksjonene rundt deres situasjon kan peke tilbake mot Elsa som inuittisk, 

kolonisert kvinne: “Elle finit par se faire une collection de coupures montrant des 

physionomies et des scènes de vie vietnamiennes.” (Roy 1995:228). Sammenligningen har 

dermed et kjønnsaspekt som insinuerer et fellesskap som faktisk er globalt: Ved å 

sammenligne de vietnamesiske kvinnenes situasjon med sin egen utvides Elsas erfaringsfelt 

og referanseramme.34 Det tidligere lokale sammenligningsgrunnlaget, gestaltet av Winnie og 

madame Beaulieu, har nå antatt globale proporsjoner. Featherstone, som jeg nevnte i 

forbindelse med det autentiske påpeker hvordan de nye formene for kommunikasjon kan 

bidra til et slikt globalt fellesskap: “The new communications technology is presented as 

producing a global Gemeinschaft which transcends physical place through bringing together 

disparate groups […]. This means that the locality is no longer the prime referent of our 

experiences.” (Featherstone 2003:351). Riktignok ser Featherstone dette i sammenheng med 

fjernsynet som et eksempel på muligheten for et globalt Gemeinschaft, men radio og aviser 

                                                 

34 Dette kvinnelige fellesskapet er vanskelig å lese som en ensidig kolonialismekritikk, selv om Vietnam-krigen er et sterkt 
eksempel på ødeleggelsen av et land og et folk. Også her er Elsa ambiguøs: “Cependant elle était loin de savoir pour qui 
prendre part dans cette guerre: pour les pauvres G. I. parachutés dans les mystérieuses forêts tropicales, et malheur à eux 
s’ils y étaient pris vivants; ou pour les gens du pays, de visage semblable à ceux d’ici, que l’on arrosait du haut du ciel de ce 
qui brûle, tue, étouffe?” (Roy 1995:228-229). 
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har en tilsvarende virkning i La Rivière sans repos. Dette globale fellesskapet synes 

imidlertid å bryte sammen når radioen ødelegges og etterlater Elsa i stillheten: “Alors que le 

danger de guerre dans le monde croissait, le petit poste de radio d’Elsa se détraqua. Le 

silence, en s’abattant sur elle, la fit se sentir abandonnée, les accablantes nouvelles lui étant 

devenues une sorte de compagnie.” (Roy 1995:231). Den ødelagte radioen kan leses som et 

brudd med verden utenfor, og understreker Elsa følelse av å være forlatt etter Jimmys flukt. 

På samme tid marginaliseres Elsa mer og mer på det lokale planet og befinner seg i 

det Berman kaller modernitetens (og globaliseringens) virvlende malstrøm av global og 

ensom erfaring, slik jeg kommenterte i forrige kapittel. Dukkeproduksjonen og den utstrakte 

kommunikasjonen viser globaliseringens tilstedeværelse i Elsas liv, og i romanen. Dessuten 

understreker eksemplene det ambiguøse ved globaliseringen: Dukkeproduksjonen innebærer 

tap av frihet for Elsa, og hennes forestillinger om Vietnam understreker fraværet og tapet av 

Jimmy. Men på samme tid medbringer disse tilfellene muligheter ved at erfaringene vekker 

en bevissthet hos Elsa som peker ut mot verden og inn mot henne selv. Det er dette som 

tilrettelegger for en mental nomadisme som jeg vil gjøre grundigere rede for om litt, og som 

ikke stopper opp med den ødelagte radioen jeg nevnte ovenfor. Først er det likevel av 

betydning å drøfte globaliseringen som en tapserfaring for Elsa. Globaliseringen som tap 

manifesterer seg i en oppløsning av familien og hjemmet: Jimmy flykter til USA og etterlater 

Elsa. Dette tapet kommer fysisk til uttrykk i forfallet av Elsas hus og til slutt i hennes avkall 

på huset til fordel for en nomadisk tilværelse. 

4.3 Hus og hjem: Elsas marginaliserte posisjon 

Marginalisering og tap som oppløsning av fellesskap og familie understrekes i 

fremstillingene av Elsas familie i romanens begynnelse og slutt. I begynnelsen av romanen 

forestiller Elsa seg familien samlet i hjemmet i det hun er på vei hjem fra kinoforestillingen: 

Le temps de battre des paupières, et elle se recomposait la simple image 
familiale des siens tellement à l’étroit dans la hutte qu’ils donnaient 
l’impression d’être chaudement réunis: le grand-père, inlassablement occupé à 
sculpter dans la stéatite quelque petite figure ou geste d’autrefois, comme s’il 
fallait au moins empêcher que s’en perdît le souvenir; le père, démontant et 
remontant sans fin le vieux moteur toujours détraqué de son bateau de pêche; 
la mère, si heureuse de vivre dans une vraie maison plutôt que sous la tente ou 
dans l’iglou, qu’elle n’arrêtait pas d’en faire le tour des yeux, tout en se 
donnant de grandes tapes de contentement sur les cuisses. (Roy 1995:98) 



Jeg har tidligere sitert fra denne scenen for å vise hvordan det tradisjonelle og moderne 

sameksisterer i det nye Fort-Chimo. Her blir den viktig som en kontrast til det bildet Elsa så 

for seg tidlig i romanen. Der familien tidligere var samlet i hjemmet, er den nå oppløst, og 

Elsa har ikke dette fellesskapet å vende tilbake til. I stedet vandrer hun alene langs 

elvebredden og reflekterer over dette fellesskapets flyktighet og skjørhet: 

Thaddeus était mort, Winnie était morte, Ian, disparu sans qu’on eût jamais su 
s’il avait enfin atteint la terre de Baffin; Archibald et Laurence travaillaient à 
Frobisher Bay et ne donnaient presque jamais plus de nouvelles. Une famille 
humaine, cela se défaisait plus vite en un sens que certaines paires d’oiseaux 
qui traversaient du moins toute leur vie ensemble. (Roy 1995:224) 

Sammenligningen av de to tekstutdragene betoner sammenhengen mellom Elsas 

marginalisering og oppløsningen av familien og hjemmet. Det fysiske forfallet, og til slutt 

forsakelsen, av huset i romanen blir metonymisk for den overordnede tematiseringen av 

Elsas marginalisering og nomadisme. Det samme kan dessuten sies om hjemstedet. I andre 

kapittel viste jeg hvordan det imaginære og geografiske “Nord” kan tjene som et 

selvrealiserende tilfluktssted for det vestlige individet og dermed undergrave de nordlige 

områdene som hjemland for en lokal befolkning. Dette er tydelig i hvordan politimesteren 

Beaulieu betrakter det gamle Fort-Chimo, som jo er det opprinnelige bostedet til inuittene i 

den nye bosetningen, som et sted der sjelen hans får puste, “plus libre tout à coup.” (Roy 

1995:175-76). En lignende prosess er til stede i det nye Fort-Chimo der den amerikanske 

flybasen og Hudson’s Bay Company forsterker bosettingen som et strategisk punkt, men 

svekker det som hjemland for inuittene. Bosettingen blir et sted avgjørende for 

utenforstående interesser, mens den som inuittisk hjemsted trer i bakgrunnen. 

Marginaliseringen av Elsa er interessant i så måte. Den kan seees sammen med hennes 

tilnærming til det moderne, slik Giddens i tredje kapittel var opptatt av. Samtidig kan 

marginaliseringen leses som en motstand mot anneksjonen av hjemstedet: Slik jeg kommer 

tilbake til, skaper Elsa sitt eget rom mot slutten av romanen, og fjerner seg dermed fra det 

nye Fort-Chimo – både som strategisk område og som hjemsted. 

Den amerikanske teoretikeren Edward S. Casey poengterer hvordan hus og hjem kan 

være adskilt: “A home, even if not built, is always somewhere in particular – or, more 

exactly, somewhere in. A house could be anywhere out, that is, out there in mapped and sited 

space.” (Casey 1993:299). Hus og hjem inngår dermed ikke i et gjensidig 

avhengighetsforhold og Tone Selboe, som viderefører Caseys diskusjon, understreker 

hvordan hjemmet inngir livet med mening mens huset ikke nødvendigvis har en denne 



 82 

funksjonen: “hjemmet er et orienteringspunkt, noe som gir tilværelsen retning, mens et hus 

eller et værelse som ikke er hjem, er et retningsløst sted – hvor som helst.” (Selboe 2003:63). 

Etter min mening er Elsas omgang med de ulike husene i romanen preget av forsøket på å 

gjøre dem til hjem eller det Selboe kaller “orienteringspunkt”. I romanens første del er Elsa 

besatt av å forbedre huset. I et forsøk på å distansere seg fra tidligere generasjoner, Winnie 

spesielt, rydder og vasker hun huset til det er like ugjenkjennelig som henne selv: 

Or cette hutte changeait autant qu’Elsa elle-même. Qui donc l’eût reconnue du 
temps où chacun rêvassait de son côté, Elsa la première, laissant tout traîner 
par terre: les tripes, la mangeaille, les costumes, et où, le dimanche matin, on 
en avait pour une grande heure à chercher, entre les guenilles et sous les 
grabats, de quoi se mettre sur le dos pour s’en aller enfin frais et propre vers le 
temple, à la rencontre du Seigneur. Vraiment il n’y aurait bientôt plus personne 
pour reconnaître l’ancienne hutte d’Archibald et de Winnie. (Roy 1995:112) 

Elsas fornyelse av huset består fremfor alt i en etterligning av madame Beaulieus bolig og 

hun ønsker å inngi den lille hytta med den materielle rikdommen som preger Beaulieus store 

hus. Til tross for iherdige forsøk forblir denne etterligningen en fattigslig og nærmest komisk 

kopi. Et eksempel er hvordan de tunge tekstilgardinene som rammer inn de store 

panoramavinduene i Beaulieus hus, blir en rest av blomstermønstret plastikk rundt den ene 

ruten som finnes i Elsas hytte: 

Aidée par le grand-père, Elsa, de deux caisses de bois, jadis contenants de 
saindoux, leur ajoutant des étagères et un bout de plastique en guise de rideau, 
se fabriqua d’excellentes armoires fort commodes pour y ranger son linge et 
celui d’enfant. Il resta assez de plastique à motif fleuri pour encadrer la fenêtre. 
(Roy 1995:112-13) 

Romanen spiller på slike kontraster mellom Elsas og madame Beaulieus svært forskjellige 

hjem. Mens Elsas hjem er lite og mørkt, er Beaulieus hus stort og lyst med store vindusflater 

som stirrer ut mot den fjerne horisonten og som Elsa oppfatter som nærmest truende: 

Elle se mit en route, les yeux fixés sur la maison où elle se rendait, visible de 
fort loin. Elle était des plus frappantes. Livrée en cloisons, portes et fenêtres 
toutes préfabriquées, que l’on avait hissées puis assemblées sur le haut d’un 
mamelon rocheux, elle gardait, avec ses baies panoramiques ouvertes sur tout 
ce vide, comme un air profondément étonné de se voir parvenue en ces lieux. 
Elsa ne se sentait jamais bien grande quand elle levait les yeux sur la haute 
maison venue de la ville lointaine. (Roy 1995:118) 

Ironisk nok er det lite hjemlig over Beaulieus hus. Det beskrives som fremmed og 

malplassert i landskapet og heller ikke for madame Beaulieu er det et hjem. Hun mistrives i 



det store prefabrikkerte huset som er rykket vekk fra det hjemlige lenger sør og deplassert, 

slik Casey påpeker: “Houses are displaceable from their sites and subject to destruction, even 

to literal re-placement, but homes are undetachable from the places to which they belong.” 

(Casey 1993:300). Det uhjemlige huset kontrasteres med igloen som Ian bygger under 

flukten mot Baffin Island: “Bientôt Jimmy eut sous les yeux une petite maison basse au 

sommet arrondi, faisant corps avec le pays.” (Roy 1995:181). Mens Beaulieu erfarer huset 

som et “retningsløst sted”, slik Selboe formulerer det, opplever Jimmy trygghet og tilhørighet 

i den lille igloen: “Le vent prit au dehors. Il criait en faisant le tour de l’iglou isolé dans la 

nuit sans fin. […] Sa plainte intensifiait chez le petit garçon le sentiment d’être au chaud, en 

toute sécurité avec ceux en qui il avait pleine confiance.” (Roy 1995:182). Hjemmet er her 

knyttet til tilhørighet og fellesskap, ikke til det fysiske huset: Igloen er “displaceable”, men 

likevel et hjem og denne hjemlige følelsen vedvarer til tross for igloens forgjengelighet. 

Igloen som et mobilt, og ikke minst ubestandig, hus og hjem forsterker følelsen av det 

hjemlige som tilknyttet noe annet enn det fysiske huset: Igloen er dømt til et evig omløp av 

konstruksjon og dekonstruksjon, men etablerer ikke desto mindre en følelse av tilknytning og 

hjem, hvor enn den settes opp og når enn den faller sammen. 

Skillet mellom hus og hjem er også til stede i scenen der politimesteren Beaulieu 

ankommer det gamle Fort-Chimo: “Peu après arriva Elsa, souriante, qui désigna de la main 

le rocher d’où elle venait de descendre, comme elle aurait fait d’un banc ou d’un coin à 

s’asseoir dans sa maison.” (Roy 1995:176). Elsas hjemlighet er knyttet til det eksteriøre i det 

gamle Fort-Chimo, uten huslige, materielle holdepunkter. Følelsen av hjemlighet trues 

likevel av Beaulieus ankomst og hans krav om at Jimmy må vende tilbake til det nye Fort-

Chimo for å begynne skolegangen sin. Dette igangsetter flukten mot Baffin Island, men 

reisen mislykkes når Jimmy blir syk, og Baffin Island forblir en hildring og et uoppnåelig 

paradis. Det utopiske ved Baffin Island understrekes ved Jimmys feberhete perspektiv: 

Il vit ce mouvement de fuite – tel qu’en cette image du paradis terrestre que lui 
avait un jour montrée sa mère, où l’on voyait Adam et Ève, pliés de honte, 
quitter le jardin. Mais, pour Jimmy, le jardin inconnu auquel on tournait le dos, 
dont on s’éloignait à chaque pas, cruellement fouettés par le vent, que jamais 
peut-être on n’arriverait à retrouver, c’était la terre de Baffin. (Roy 1995:186) 

Scenen alluderer til beretningen om syndefallet og kan leses i sammenheng med den 

foregående incestscenen mellom Elsa og Ian. I mine øyne er den mislykkede flukten 

interessant som et bilde på utestengningen fra Edens hage, nemlig fra det hjemlige og 

opprinnelige. For Jimmy blir dette et hjem han aldri når. Denne hentydningen til hjemløshet 
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kan forstås som en prolepse til den senere flukten mot sør. Slik Elsas reise tilbake til det 

gamle Fort-Chimo kan leses som en tilbakevending til det opprinnelige, kan Jimmys flukt 

sørover representere en lignende bevegelse bakover. Gagné presiserer dette: “Où aller? 

L’aventure dans la toundra avait anéanti tout espoir d’un retour au primitivisme intégral. 

Reste donc l’univers des Blancs auquel seul l’avion peut conduire, monde lointain et 

séduisant, paradis merveilleux d’où Jimmy sait que son père est venu.” (Gagné 1976:191). 

Jimmys flukt kan dermed forstås som en søken etter en mulig tilhørighet, og et mulig hjem, 

som kan finnes i tilbakevendingen til det opprinnelige. På den måten kan “Sør” leses som et 

imaginært sted som kan forløse Jimmy, på samme måte som jeg diskuterte forestillingen om 

“Nord” som et mulig tilfluktsted for det vestlige individet i andre kapittel. 

Moderniseringen av huset når et klimaks i romanens tredje del, men slik Elsas hus 

gradvis ble modernisert i tiden før og umiddelbart etter oppholdet i det gamle Fort-Chimo, 

finnes en omvendt utvikling mot slutten av romanen. I likhet med den forgjengelige igloen 

kretser hjemmets eksistens rundt det familiære fellesskapet. Da Jimmy forlater Elsa, går 

huset, og hjemmet, gradvis i oppløsning: 

Elle cessa presque entièrement de coudre et puis, au bout de quelques mois, à 
court d’argent, pour continuer à se nourrir plus ou moins, elle vendit sa 
machine à coudre. […] Après sa machine à coudre elle laissa aller pour pas 
grand-chose ses belles couvertures de laine et ses rideaux de fenêtre. 
(Roy 1995:223) 

Én etter én selger Elsa eiendelene til hytta står tom og naken tilbake: “La hutte fut presque 

aussi vide que le jour où Elsa était venue en prendre possession et avait commencé à 

travailler sans relâche pour en faire une demeure.” (Roy 1995:223-24). Det finnes ikke lenger 

spor etter arbeidet Elsa la ned i å skape et hjem, og hun har gitt opp det fysiske huset som var 

så viktig for henne i begynnelsen av romanen: “Ainsi, avait-elle l’air de penser, promenant le 

regard sur les murs dépouillés, la vie se passait à créer une maison qui en un instant se 

défaisait.” (Roy 1995:223-24). Til slutt flytter hun til en avsidesliggende, forlatt rønne ved 

elvebredden. Halvhjertet forsøker hun å lappe sammen det falleferdige skuret: “Sur la grève, 

assez loin de tous, elle trouva une cahute délaissée depuis un bon nombre d’années. Elle était 

donc à qui la voulait. Elsa en rafistola tant bien que mal la porte qui ne fermait pas, le toit qui 

prenait l’eau.” (Roy 1995:224). Elsas avkall på det fysiske huset mot slutten av romanen kan 

leses som en brutt forbindelse mellom hus og hjem. Dette er også merkbart tidligere i 

romanen når Elsa en dag kommer tidlig hjem fra arbeid og ser familien samlet slik hun 

tidligere forestilte seg den på vei hjem fra kino i begynnelsen av romanen: “De longtemps 



sans doute Elsa n’avait vu des gens aussi contents de leur sort. Et il n’y avait pas à le nier, 

cela crevait les yeux: tous étaient plus heureux quand elle n’était pas là.” (Roy 1995:126). 

Elsas forsøk på å skape et hjem (hus) gjennom tilnærmingen til det moderne har paradoksalt 

nok fjernet henne fra det fellesskapet som konstituerer hjemmet. 

Gjennom den fysiske oppløsningen av huset og Elsas marginalisering i forhold til 

familien og de øvrige innbyggerne i bosettingen, viser det materielle fremskrittet og 

moderniteten generelt seg som en tapserfaring. Dermed kan globaliseringen som en 

modernitetens budbringer også ha destruktive følger for Elsa ettersom de fjerner henne fra 

hjemmet og fellesskapet. Ikke minst tydeliggjøres dette gjennom den stadige forbedringen av 

hjemmet jeg diskuterte tidligere: “En fait, c’était chez elle si propre et reluisant que presque 

aucun des siens ne se résignait à y rester plus de cinq minutes.” (Roy 1995:198-199). 

Forsøket på å skape et (moderne) hjem blir her årsaken til den økende distansen mellom Elsa 

og inuittkulturen. Særlig slående er scenen der Thaddeus tørker av seg på bena før han går 

inn i Elsas hytte: “Ce petit geste qu’un jour Elsa finit par remarquer réussit mieux que tout à 

lui ouvrir les yeux sur la distance qui s’établissait entre elle et les siens, sans qu’elle l’eût en 

rien voulu.” (Roy 1995:199). Samtidig kan denne marginaliseringen innebære nye 

identitetsmarkører for Elsa. Disse mulighetene manifesterer seg i en mental nomadisme som 

vokser ut ifra det globale og moderne som ambiguøse erfaringer for Elsa. 

4.4 Nomadismens frigjørende muligheter 

Den faktiske oppløsningen av huset når sitt klimaks når Elsa forlater det og begynner å 

vandre opp og ned langs elvebredden. Hun betegnes nå som en hvileløs skikkelse, sjelden 

hjemme og stadig i bevegelse: “Aux yeux des siens pourtant peu portés à rester eux-mêmes 

au logis, elle passait pour une incorrigible nomade; presque jamais on ne la trouvait chez 

elle.” (Roy 1995:240, min kursivering). Forfallet av huset og til sist avkallet på det forsterker 

tapet Elsa har lidd: av sønnen, av familien og av tilknytningen til det opprinnelige som hun 

ikke kan vende tilbake til. Slik kan den fysiske oppløsningen av huset representere en 

nedbrytning av det hjemlige, ved at Elsa er blitt en ensom skikkelse uten tilknytning til et 

fellesskap. Jeg skal kommentere denne tapserfaringen nærmere, men jeg vil også peke på 

muligheter i Elsas erfaring som nomadisk og marginalisert. Hennes isolerte og vandrende 

fremtoning kan leses som etableringen av et eget rom der en søken etter identitet og 

tilhørighet, frigjort fra identitetsmarkører som er bundet til det tradisjonelle og lokale, kan 
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begynne. Elsa blir en mental nomade, en type nomadisme også Casey er opptatt av: “Even 

though most journeys involve actual movement between places, one may journey while 

remaining in a single place. […] Nor does one need the desert to be nomadic in this manner, 

for there are urban nomads, nomads of the sea, nomads of the mind.” (Casey 1993:306, min 

kursivering). Det er disse mentale reisene som frembringer den globale bevisstheten som blir 

potensielt frigjørende for Elsa. 

Det er helt klart en fysisk nomadisme til stede i La Rivière sans repos: Elsa beveger 

seg mellom det gamle og det nye Fort-Chimo, men forflytter seg også innenfor de to stedene. 

Selv om den fysiske deplasseringen er sentral i romanen, er nomadismen like betydningsfull 

som en psykisk, eksistensiell erfaring for Elsa. Hun er bevisst det nomadiske og reflekterer 

over sitt folks nomadisme, som når hun selv skal reversere den opprinnelige deplasseringen 

ved å reise tilbake til den gamle bosettingen: “Repartant pour gravir un autre repli des 

mornes rochers, elle sembla avoir pris le pas des femmes de sa race, naguère, quand elles 

étaient presque toujours en marche.” (Roy 1995:158). Jeg knytter denne mentale 

nomadismen i stor grad til globaliseringsprosessen i romanen, som ifølge Tomlinson også er 

en ikke-fysisk erfaring: “Though increased physical mobility is an important cultural aspect 

of global modernity as a whole […], it is fair to say that for most people most of the time the 

impact of globalization is felt not in travel but in staying at home.” (Tomlinson 1999:150). 

For Elsa innebærer globaliseringen en ekspansjon av erfaringsfeltet, men hennes fysiske 

bevegelser avgrenser seg til et bestemt geografisk område i likhet med Winnie som selv var 

en stedfast nomade: “toujours à la même place, et cependant toujours en route […].” (Roy 

1995:205). Elsa som stedfast nomade markerer ambiguiteten ved hennes marginaliserte 

posisjon. Som fysisk erfaring kan den leses som et tap (marginalisering), men som psykisk 

erfaring kan den leses som mulighet og utvikling fordi disse bevegelsene innebærer 

flertydighet og nyansering. Samtidig er ikke denne nomadismen bare en videreføring av den 

inuittiske tradisjonen. Melberg trekker frem nomadismens betydning i den moderne 

reiselitteraturen: “Nomader nyter en høy anseelse i den moderne reiselitteraturen. Det burde 

ikke overraske noen, siden nomader synes å symbolisere, uttrykke og gestalte den 

rastløsheten og vandringslysten som også ofte hjemsøker moderne reisende.” (Melberg 

2005:37). Det nomadiske er altså representativt også for den moderne tilværelsen, ikke bare 

som et levesett bundet til en bestemt tid eller gruppe. Slik blir nomadismen som sådan 

ambiguøs ved å være en bevegelse som på samme tid har retning mot et tradisjonelt, lokalt 

levesett og mot en moderne, global erfaring. 



Rimstead ser Winnie og Elsas kontinuerlige bevegelser som en overlevelsesstrategi for de 

inuittiske kvinnene i romanen. Problematikken mellom de to ulike kulturene kan leses ikke 

bare som en håpløs stillstand, men som en transitt-posisjon, der kvinnenes bevegelser blir en 

måte å overleve de gjennomgripende forandringene på: 

The women at the centre of this novel are not merely caught tragically and 
helplessly at an impasse between cultures and generations, nor merely used up 
by a system that extracts their sexual services and their domestic work, they 
are also set in restless motion to show how Inuit women survive these cultural 
moments. (Rimstead 2007:12) 

Et konkret eksempel på fysisk bevegelse som overlevelse er inuittenes forflytning fra det 

gamle til det nye Fort-Chimo. Bevegelse som overlevelse finnes også i romanen som en 

mental størrelse. Mens den fysiske bevegelsen foregår innenfor en avgrenset lokalitet, kan 

hennes mentale bevegelser eller nomadisme sees innenfor en global ramme. Denne stedfaste 

reisen, som er lokal og global på samme tid, kan etter min mening leses som et nytt 

utgangspunkt for Elsa, nettopp fordi hun som marginalisert nomade kan legge grunnlag for 

en ny forståelseshorisont, der markørene for hennes identitet og tilknytning antar nye former. 

Rimstead er opptatt av hvordan mulighetene består i å skape et eget erfaringsrom: 

Yet homelessness and dislocation do have a radical potential in the novel as an 
outlaw space. The in-between space is partially of Elsa’s own making: 
somewhere between the refusal to be carried away by progress and the 
impossibility of returning to the traditional culture. Within it, Elsa enacts a 
form of bricolage, a declaration of difference, not simply a static space of 
impasse. (Rimstead 2007:11) 

Ifølge Rimstead preges dette “outlaw space” av hjemløshet og dislokasjon, som innebærer 

muligheter for nye identitetsmarkører enn de som utelukkende er knyttet til lokalitet og 

tradisjon. I dette marginaliserte rommet kan Elsa gestalte en “declaration of difference”: 

On the beach beside the great river, she cuts a different figure from the 
unbalanced woman on ill-fitting heels. Hers is the mythic figure of the outlaw, 
the witch, the obstinate, Aboriginal woman who, though wounded by progress, 
at times steps in and out of its path to create her own space. 
(Rimstead 2007:11) 

Som jeg pekte på i forrige kapittel, binder Rimstead denne forskjellen opp til hvordan Elsa 

oppgir etterligning eller mimicry som motstands- og overlevelsesstrategi til fordel for de 

mulighetene som kan oppstå i dette nye rommet: “Yet in the new space at the end of her 

journey, usually interpreted tragically as an impasse, Elsa has rejected mimicry as a strategy 
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of surviving colonization.” (Rimstead 2007:11). Rimstead påpeker hvordan Elsa oppgir en 

etterlignende strategi i forhold til den hvite kulturen, men gjør samtidig oppmerksom på 

hvordan Elsa ender som en slags etterligning av Winnie: “The final scene shows Elsa now 

become Winnie, a mythic aged woman walking the beach, bent over, cackling, smoking, 

blowing upon a plant as soft as the hair of a child and letting of the migratory seeds.” 

(Rimstead 2007:12). Mot slutten av romanen tegnes et portrett av Elsa som gir sterke 

assosiasjoner til moren: “Dans ses robes sans plus de couleur, aux pieds des bottes 

dépareillées, grise comme la terre, ne regardant plus le monde que d’un œil, l’autre clos dans 

la fumée de cigarette, elle ressemblait de plus en plus à sa défunte mère.” (Roy 1995:232). 

Likheten mellom Elsa og moren gjendriver Rimsteads påstand om Elsas forsakelse av en 

etterlignende tilnærming. Elsas likhet med Winnie kan derimot tolkes som en 

opprettholdelse av en slik hermende prosess. Dermed kan Elsas bevegelse, som både 

Rimstead og jeg ser som potensielt mulighetsskapende og frigjørende, stanse i en evig 

gjentagende bevegelse som stadig sirkler i de samme mønstrene uten rom for forandring: 

The doubling of mother and daughter, in addition to tracing a cosmic cycle of 
mythic time, underscores what their everyday lives have in common: they both 
attempt across generations to meet their children’s expectations when those 
very expectations have been transformed by colonial contact and capital. 
(Rimstead 2007:2) 

Sett i sammenheng med den globale, mentale nomadismen som preger Elsa kan hennes 

etterligning av Winnie imidlertid leses som en utvidende og fornyende videreføring, og ikke 

bare en gjentagelse, av morens tilværelse fordi Elsas mentale nomadisme i større grad har 

referansepunkter i både det tradisjonelle og det moderne, det lokale og det globale. Den 

globale bevisstheten som kjennetegner Elsa plasserer henne innenfor en større 

forståelseshorisont. Ved å ha kjennskap til andre innehar hun denne selvbevisstheten jeg har 

drøftet tidligere. Dessuten innebærer denne utvidelsen en mer omfangsrik erfaringskontekst. 

Der Winnie først og fremst ser seg selv i forhold til tradisjonen eller det moderne, viser Elsas 

ambiguitet i sin omgang med disse hvordan hun ikke bare blir en repetisjon av Winnie. Slik 

Chapman konluderer, overskrides Elsas repetitive bevegelser av romanens åpne avslutning: 

“The very uncertainty and openness of the ending takes us beyond the circularity of Elsa’s 

story to imagine other forms of contact, which might combine Inuit and White, Metis and 

Vietnamese.” (Chapman 2003:57). Elsas mentale nomadisme peker utover det lokale, 

rommer flere peilemerker og gir et flerperspektivistisk sammenligningsgrunnlag. Dermed 

kan den ha ekspanderende og frigjørende følger for Elsas identitetsdannelse. 



Den mentale nomadismen vitner om en ekspansjon fra det lokale og det globale i erfaringen 

av den kulturelle identiteten og dette frigjør Elsa fra stereotype identitetsmarkører som preger 

den mytiske inuitthelten i andre litterære skildringer. Disse stereotypiene har sitt grunnlag i 

stabile motsetninger som ikke tillater forandring og flertydighet. En slik fasthet er ikke 

tilfellet i skildringen av Elsa: Elsa er ikke enten motstand eller ettergivelse overfor det 

moderne og globaliserte og hun er heller ikke enten bevarer av eller avstandtakende i forhold 

til tradisjonen. Hennes ambiguøse skikkelse er sammenlignbar med elven Koksoaks karakter 

av å være flytende og hvileløs. Elven, “la rivière sans repos”, er et tilbakevendende symbol i 

romanen, og dens rastløse sildring kommer til syne allerede i romantittelen. Den kan leses 

som et symbol på en kontinuerlig forandring i verden. Elven skiller det gamle og det nye 

Fort-Chimo fra hverandre samtidig som den også forener motsetningene ved disse, slik 

Gagné bemerker: “Cette eau contient en puissance toutes les antinomies qui successivement 

regissent le roman. C’est pourquoi la Koksoak est l’image centrale de l’œuvre […].” (Gagné 

1976:102). Elven blir dermed like mye et symbol på det oppløselige, foranderlige og 

bevegelige forholdet mellom de to stedene og kulturene som en grense mellom to uforenelige 

motsetninger. I likhet med elvens bevegelser yter Elsa motstand mot en endelig identifisering 

med bare en av de tilstedeværende kulturene: “She resists identification with one specific 

culture as she painfully vacillates between seductive white customs and a deeply embedded 

heritage” (Babby 1985:37). Den mentale nomadismen understreker Elsas ambiguøse og 

foranderlige forhold til det tradisjonelle og det moderne, det lokale og det globale, og av den 

grunn unngår skildringen av henne å ta utgangspunkt i det dikotomiske og stereotype. 

Rimstead avslutter sin artikkel med å se Elsas overlevelse som en form for motstand: 

“The myth suggests that survival itself can be, after all, a fine means of resistance.” 

(Rimstead 2007:12). Denne motstanden gjelder ikke bare for den konkrete koloniale 

situasjonen som Rimstead viser til. Jeg vil hevde at Elsas mentale nomadisme like mye 

motsetter seg reduserende, stereotype motsetningspar. Motstanden marginaliserer henne i det 

lokale, men dette har et frigjørende potensial fordi det knytter henne tettere til det globale 

med mangfoldige identitetsmarkører og forbindelsespunkter. Den marginaliserte posisjonen 

medfører en kontakt med verden utenfor, noe den siste scenen i romanen kan leses i lys av: 

Puis elle se penchait pour ramasser des riens: un galet au reflet bleuté; un œuf 
d’oiseau; ou de ces filaments de plante, fins, blonds et soyeux comme des 
cheveux d’enfant, qui sont faits pour porter au loin des graines voyageuses. 

Elle les détachait brin à brin et soufflait dessus, son visage abîmé tout 
souriant de les voir monter et se répandre dans le soir. 
(Roy 1995:240, min kursivering) 
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Disse “graines voyageuses” som Elsa blåser ut i kvelden kan leses som et uttrykk for den 

mentale nomadismen jeg har diskutert. Frøene kan forstås som en bevissthet i Elsa og i 

romanen om hvordan kontakt og erfaring i verden ikke er konstant eller avsondret, men hele 

tiden merket av forandring og bevegelse i tradisjon og modernitet, lokalitet og globalitet og 

fortid, nåtid og fremtid. Slik er ikke Elsas ensomme, marginaliserte skikkelse ved 

elvebredden bare en lokal bortvending fra verden, den er også en global tilnærming til den: 

Elsa har vendt ryggen til verden samtidig som hun står ansikt til ansikt med den. 

4.5 Tematisk og narrativ ambiguitet 

Marginaliseringen og nomadismen, som konsekvenser av de globale og moderne 

forandringene det inuittiske samfunnet opplever, kan således leses som en ambiguøs erfaring 

for Elsa ved å være både tap og mulighet på én gang. Denne ambiguiteten, slik den er 

tematisert i romanen, kan sees i sammenheng med det narrative nivået i og med at 

narrasjonen bærer preg av den samme mangesidigheten som kjennetegner Elsa. 

Jeg har tidligere kommentert hvordan det narrative nivået etablerer en muntlig, 

tradisjonell og vitnebasert fortellesituasjon i begynnelsen av romanen. Jeg pekte også på 

hvordan narrasjonen har en dialogisk tilnærming til en implisitt leser eller tilhører, slik 

Babby bemerker: “Subtle dialogue, anticipating and counteracting the reactions of the 

narratee, evidences the narrator’s fulfilment of the ‘communicative’ function […].” (Babby 

1985:31). Forbindelsen mellom forteller og leser/tilhører i narrasjonen understreker en tillit 

til fortellingen og en tro på fortellerens muligheter til å formidle. Dette gir fortelleren i La 

Rivière sans repos likhetstrekk med det Walter Benjamin skriver om den tradisjonelle 

fortelleren. I sin tekst “Fortelleren” (1936) opererer Benjamin med et skille mellom den 

tradisjonelle og den moderne fortelleren. Mulighetene for erfaring er ødelagt i det moderne 

og lar seg ikke formidle; det er ikke lenger mulig å fortelle på samme måte det var før. 

Benjamin bruker den første verdenskrigen som et historisk startpunkt for en forstumming 

som preger den moderne fortelleren: “Under [den første] verdenskrigen begynte en prosess 

som siden ikke har stanset, å bli åpenbar. Så man kanskje ikke at menneskene kom tause fra 

felten da krigen var slutt? Ikke rikere, men fattigere på meddelbar erfaring.” (Benjamin 

1991:179-180). Sjokkopplevelsene fra den første verdenskrigen har fratatt det moderne 

mennesket evnen til å fortelle og formidle erfaring: “Det er som om en umistelig evne, det 

sikreste av alt, tas fra oss: evnen til å utveksle erfaringer.” (Benjamin 1991:179). Roys roman 



tematiserer det moderne, både som en kollektiv og individuell erfaring. Det moderne, som på 

mange måter kan leses som en slags sjokkartet opplevelse for det inuittiske samfunnet, fører 

imidlertid ikke til en forstumming av fortelleren i La Rivière sans repos. Den konstruerte 

dialogen mellom forteller og den implisitte leser/tilhører understreker dette og gir inntrykk av 

muligheten for kontakt og utveksling. Muligheten for en slik utveksling, og ikke minst 

betydningen av den, vektlegges også i fortellehandlingene innenfor selve fiksjonen. Elsa får 

høre om “gamle dager” av sine foreldre og videreforteller sin egen barndom til Jimmy. 

Fortellingen og meddelelsen av den synes å virke beroligende og forenende, ikke bare for 

tilhøreren Jimmy, men også for fortelleren Elsa: 

Si insolent et capricieux qu’il se fût montré au cours de la journée, il s’apaisait 
au moment où sa mère le mettait au lit et allait reprendre un récit poursuivi de 
jour en jour. […] Elle redevenait alors elle-même simple et confiante en lui 
narrant ces vieilles histoires du temps de sa propre enfance.  
(Roy 1995:199-200) 

Her artikuleres fortellingen og fortellehandlingen som et bindeledd mellom generasjonene 

gjennom “evnen til å utveksle erfaringer”, slik Benjamin uttrykker det, og støtter opp om den 

narrative situasjonen som etableres i romanens begynnelse. Fortellehandlingen formidler en 

følelse av tilhørighet mellom Elsa og Jimmy, der de føler seg knyttet til hverandre, til 

fortiden og i forlengelsen av dette til inuttkulturen. 

Overlevering er også tematisert i flyscenen senere i romanen, men her mislykkes 

kommunikasjonen mellom Elsa og Jimmy, slik jeg diskuterte i første kapittel. De 

fragmenterte frasene som lyder over flyradioen betoner vanskelighetene ved utveksling av 

erfaring og kan minne om den moderne fortelleren i Benjamins tekst som har mistet denne 

evnen. Innbyggernes erindringer av denne hendelsen forsterker det problematiske ved 

overlevering ved at de blander sammen det fiktive og det reelle. Etter hvert som tiden går blir 

hendelsens tilknytning til det virkelige svakere og glir over i det fiktive og imaginære: 

D’autres mois puis enfin des années ayant passé, et personne n’en parlant plus 
beaucoup, cette histoire finit par prendre dans les esprits la résonnance d’une 
de ces soirées de cinéma de naguère, où, en revenant par les crépuscules tissés 
d’or, Elsa, Mary-Jane, Mildred et Lily, toutes encore surexcitées, continuaient 
à chercher si les images d’amour qu’elles avaient vues étaient tirées du réel ou 
seulement de l’imagination. (Roy 1995:239) 

Babby gjør oppmerksom på hvordan det imaginære ved flyscenen mot slutten av romanen er 

sammenlignbart med det fiktive i romanens begynnelse, slik det fremgår av sitatet ovenfor. 

Hun understreker problematiseringen av forholdet mellom virkelighet og fiksjon som et 
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viktig motiv og en tydelig tematikk i romanen: “At both featured narrative loci, the 

beginning and the end, the relationship between reality and fiction is questioned.” (Babby 

1985:45). Dette forholdet er riktignok ikke tematisert på samme måte i romanens begynnelse 

og slutt: “Whereas the narrative commences with pure fiction (cinema) and is transformed 

into a realization of that fiction, it terminates with the fictionalization of a ‘real’ event.” 

(Babby 1985:45). Omgjøringen av fiksjon til virkelighet, og vice versa, på romanens 

tematiske nivå, bidrar til å komplisere forholdet mellom det virkelige og fiktive. Dette kan 

igjen peke mot en bevissthet om det narrative nivået og hvordan sammenblandingen av 

fiksjon og virkelighet preger fortellingen og fortellehandlingen. Et mer eksplisitt eksempel er 

Elsas brevskrivning i det gamle Fort-Chimo: 

Par la suite, le fait d’avoir du papier et des crayons incita Elsa à écrire des 
lettres. On lui avait montré comment, naguère, à l’école […] « Supposez, disait 
la maîtresse, que vous connaissez quelqu’un de cher au loin, ou que vous-
même êtes au loin et désirez faire part de vos nouvelles à cette personne… » 
Jamais Elsa n’avait pu supposer rien de pareil, et pourtant c’était un fait: elle 
avait maintenant des gens à qui écrire. (Roy 1995:170) 

Elsas anstrengelser med skriftlig formidling kan leses som en metakommentar til romanen 

spesielt og fortelling generelt: “L’ésprit aussi était étrangement fatigué. Suivre ses pensées 

comme on suit la course des nuages, ou encore, indéfiniment, le fil de l’eau, était une chose: 

courir après, les traquer, les enfermer en des mots, en était une autre.” (Roy 1995:171). 

Gjennom en slik erkjennelse tematiserer romanen seg selv som fortelling, fremstilling og 

narrasjon og tar opp de mulighetene og problemene som er knyttet til dette. 

Selv om romanen tematiserer vanskeligheter ved fortelling og formidling, får ikke 

denne bevisstheten et så voldsomt gjennomslag på det narrative nivået at det fragmenteres og 

gjøres elliptisk. Derimot er narrasjonen kontinuerlig og sammenhengende, holdt sammen av 

en overordnet fortellerstemme som til tross for en flerperspektivistisk tilnærming til 

historien, hovedsakelig beholder sin autoritet romanen igjennom. Disse narrative trekkene 

drøftet jeg i første kapittel i lys av distanse og nærhet mellom fortelleren og romanpersonene 

(Elsa), og mellom fortelleren og den implisitte leseren/tilhøreren. Her påpekte jeg hvordan 

den autoritære, kommenterende fortellerinstansen plasserer romanen i en realistisk tradisjon. 

Interessant nok har ikke den realistiske narrasjonen den samme funksjonen i Roys roman 

som det jegkonkluderte med i forbindelse med Thériaults, Houstons og Horwoods romaner. I 

de tre tilfellene forsterket den realistiske narrasjonen det antropologisk-dokumentariske 

aspektet som forordene til de tre romanene insisterte på. I disse verkene er altså narrasjonen 



delaktig i at det virkelige og fiktive forvirres. Det mytiske og symbolske overstyrer 

virkeligheten og skaper stereotypier rundt den inuittiske kulturen. Heller ikke i Roys roman 

domineres den realistiske narrasjonen av en formal selvrefleksitivitet om fortelling som 

sådan, men det finnes like fullt elementer på det narrative nivået som setter disse 

problemstillingene i omløp. I likhet med romanens tematiske nivå, bærer narrasjonen preg av 

en gjennomgående ambiguitet. Slik jeg har diskutert tradisjon og modernitet, lokalitet og 

globalitet som ambiguøse forhold, og disses betydning som både tap og mulighet for Elsa, 

kan også det narrative nivået leses i en denne sammenhengen. På samme måte som Elsa er 

ambiguøs og foranderlig i romanen, viser fortelleren en tilsvarende veksling mellom troen på 

en mulig utveksling av erfaring, og en tvil til den samme evnen. 

Den muntlige, tradisjonelle og vitnebaserte fortellesituasjonen i begynnelsen av 

romanen etablerer en nærhet til den implisitte leseren/tilhøreren og uttrykker altså en tro på 

fortellingens mulighet til å formidle og utveksle erfaring. Denne situasjonen opprettholdes 

ikke gjennom hele romanen. I stedet gir romanen flere steder uttrykk for en tvil om 

fortellingens evne til en slik utveksling, slik jeg allerede har gitt tematiske eksempler på. Det 

er i denne samtidige troen på og tvilen til fortellingens muligheter, som kan sees i lys av 

Benjamins ulike fortellere, og med en realistisk og modernistisk litterær tilnærming at 

narrasjonen fremstår som ambiguøs. Mens den underforståtte dialogen i romanen etablerer 

en nærhet mellom forteller og leser/tilhører, kan dette forholdet sies å befeste en distanse 

mellom fortelleren og romanpersonene, spesielt Elsa. Denne narrative distansen kolliderer 

imidlertid med tilbakevendende litterære grep som manifesterer en nærhet mellom fortelleren 

og Elsa. Virkemidler som flerperspektivisme og fri indirekte diskurs undergraver dermed den 

avstanden som fortelleren, som objektivt vitne, inntar i romanens begynnelse. Slik kan det se 

ut til at narrasjonen problematiserer sitt eget utgangspunkt. Ved å fjerne seg fra en autoritær 

og tilsynelatende sann narrasjon, til en mer tvilende og selvreflekterende fortellerstemme, og 

gjennom nedbrytningen av fortellerens vitneposisjon og dermed fortellingens status som ekte 

og dokumentarisk, reflekterer narrasjonen over dens egen evne til å formidle og gjengi. Her 

skiller det narrative nivået i La Rivière sans repos seg fra de tre romanene jeg diskuterte 

tidligere, der narrasjonen i stedet opprettholder den dokumentariske autentisiteten som ble 

vektlagt i tekstenes forord. 

Anerkjennelsen av en avstand mellom det narrative nivået og romanpersonene og 

hendelsene, kan drøftes i lys av en språkproblematikk i Roys roman som er tilstede tematisk 

og narrativt. Chapman er opptatt av hvordan engelske ord og fraser i den franskspråklige 
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romanen gjør leseren oppmerksom på de språkmessige forandringene inuittkulturen utsettes 

for: “[…] Roy’s use of English in the French text explicitly draws attention to the role of 

language in the acculturation of the indigenous peoples and highlights the status of La 

Rivière sans repos [sic.] as a (minority) Second World account of the North.” (Chapman 

2003:57). Selv om det hovedsakelig er forskjellen mellom fransk og engelsk som betones i 

Roys roman, finnes det en passasje som påpeker hvordan også det franske språket er et 

fremmed språk for inuittene. I scenen der Elsas lillebror leser lekser på fransk, blir det tydelig 

hvordan ordene han lærer ikke har referensialitet til inuittenes virkelighet: “On l’entendait se 

répéter à voix haute des bribes des étranges leçons apprises à l’école, comme par exemple: 

Le chat ronronne. Or de chat, ici, personne n’en avait jamais vu.” (Roy 1995:102-103). Selv 

om en slik manglende referensialitet ikke får voldsomme utslag i narrasjonen (romanen 

inkluderer for eksempel ikke inuittiske ord som i større grad kunne utpekt fransk som et 

fremmed språk), understreker den en erkjennelse av en mulig uoverensstemmelse mellom 

språk og virkelighet. I forlengelsen av dette kan scenen leses i sammenheng med en 

problematisering av fortelling og formidling og dennes utilstrekkelighet i forhold til det som 

fortelles. Til tross for den anerkjennelsen av avstand mellom fortelleren og romanpersonene 

jeg nevnte ovenfor og til tross for fortellingens utilstrekkelighet, inngir narrasjonen også en 

nærhet i det samme forholdet. Gjennom flerperspektivisme og fri indirekte diskurs som i 

romanen gir inntrykk av et sammenfall av fortellerens og romanpersonenes perspektiv, 

uttrykker narrasjonen en tro på fortellingen og utvekslingen av erfaring. Det samme kan sies 

for den muntlige fortellesituasjonen i romanens begynnelse. Det er i denne samtidige 

bevisstheten om fortellingens utilstrekkelighet og forsøket på å likevel gjennomføre den, at 

narrasjonen fremtrer som ambiguøs. 

Romanens ulike narrative virkemidler, som forbindes med både en muntlig 

fortellesituasjon og romangenren (flerperspektivisme og fri indirekte diskurs), kan forstås 

som en genrebevissthet. Den muntlige fortellesituasjonen kan for eksempel leses som en 

motstand mot romanen som en isolert genre, slik Benjamin beskriver den: “Romanforfatteren 

har isolert seg. Romanens fødested er det ensomme individ, som ikke lenger er i stand til å 

uttrykke seg ved å gi eksempler på hva som opptar ham mest, som ikke selv får råd og som 

ingen råd kan gi.” (Benjamin 1991:182-183). Tidligere nevnte jeg Elsas høytlesning fra 

Ivanhoe som et eksempel på en overskridelse av grenser mellom det muntlige fellesskapet og 

den isolerte romanen. Dette kan understreke en tro på romangenrens mulighet til nærhet og 



erfaringsutveksling på samme måte som i en muntlig overlevering, der fortelleren har 

tilstedeværelse i fortellingen som levner spor i den: 

Fortellingen, som i lengre tid har sitt tilhold i håndverksmiljøet – det rurale, 
det maritime, det urbane –, er selv på en måte en håndverksmessig form for 
meddelelse. Den legger ikke an på å overlevere sakens rene “an sich”, som 
informasjon eller som rapport. Den senker saken ned i den berettendes liv, for 
siden å hente den fram igjen. Slik finnes fortellerens spor i fortellingen, slik 
sporene etter pottemakerens hånd finnes på leirskålen.” (Benjamin 1991:186). 

Dette innebærer imidlertid ikke en forherligelse av den muntlige overleveringen som fullendt 

og idealisert. Romanens narrasjon problematiserer jo denne ved å veksle mellom ulike 

formidlingsprosesser, og mellom en tydelig nærværende til en mer unnvikende forteller. 

Erfaringen av modernitet, slik den opptrer i Roys roman, påvirker dermed ikke narrasjonen 

eller formen i retning av en mer modernistisk, fragmentarisk og tvilende estetikk. I stedet 

fremstilles den tematiske ambiguiteten med en tilsvarende flertydighet som er bevisst 

problematikken rundt gjengivelse, men som ikke lar dette få en dominerende posisjon. Dette 

kan leses som en motstand mot den forstummingen av den moderne fortelleren jeg diskuterte 

hos Benjamin. Som sagt er troen på formidling og tillit til fortellingen nærværende i 

romanen, til tross for erkjennelsen av begrensningene. I dette ligger det en tro på at 

erfaringen av det moderne kan fremstilles kontinuerlig og helhetlig, ikke bare elliptisk og 

fragmentert. Det moderne kan altså la seg formidle som en realistisk, individualisert 

fortelling og ikke bare som enten mytisk, symbolsk lignelse eller gjennom et mer 

modernistisk, selvkritisk formuttrykk. Romanen gir uttrykk for en bevissthet om genrens og 

narrasjonens utilstrekkelighet overfor det som fortelles (tap), men fremhever også disses 

evner til å formidle (mulighet). Vekslingen mellom en tilsynelatende tradisjonell, muntlig 

fremstillingsform og en narrasjon som er merket av trekk typiske for romangenren, gir 

inntrykk av at narrasjonen selv ikke sitter fast i polariserte og stabile fremstillingsformer, 

men i stedet sammenblander virkemidler fra ulike formidlingsprosesser og ivaretar den 

tematiske ambiguiteten. 

Jeg har vist hvordan det ambiguøse finnes i La Rivière sans repos, både tematisk og 

narrativt. Særlig har jeg vært opptatt av hvordan denne ambiguiteten kan tolkes som en 

motstand. Som en mulig motstand mot stereotypier i den litterære fremstillingen av 

inuittkulturen, er det ambiguøse i romanen også interessant i sammenheng med stereotype 

oppfatninger om hva som som definerer eller utgjør litteraturen i seg selv. Den tematiske 

flertydigheten og de stadige skiftningene i narrasjonen bidrar til å utfordre konvensjoner som 
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preger den litterære fremstillingen av inuitttkulturen. I stedet for en autoritær, dokumentarisk 

ramme for fortellingen er tilnærmingen i Roys roman kjennetegnet av en mer prøvende og 

selvbevisst innstilling uten at dette bryter ned narrasjon eller form. Ambiguitet som motstand 

er aktuelt i lys av den italienske litteraturteoretikeren Franco Morettis diskusjon av form og 

innhold i artikkelen “Conjectures on World Literature” (2000). Morettis tekst er først og 

fremst skrevet som en korrigering av begrepet “verdenslitteratur”, med det formål å avsløre 

hvordan dette begrepet er forstått og behandlet ut ifra en vestlig forestilling om litteratur. 

Han ønsker å sette opp et system av variasjoner og deler litteraturen i tre, interagerende 

bestanddeler som viser hvordan det lokale og det globale virker sammen: “For me, it’s more 

of a triangle: foreign form, local material – and local form. Simplyfying somewhat: foreign 

plot, local characters and then local narrative voice […].” (Moretti 2004:158). Morettis 

triangelformede oppsett, bestående av vestlig form, lokalt stoff og lokal fortellestemme, er et 

forsøk på å komplisere litteraturbegrepet ved å vise hvordan vestlig form og lokalt stoff 

opptrer dialogisk i litteraturen. Dette oppsettet kan på den annen side innebære en forenkling, 

ikke bare av begrepet “verdenslitteratur”, men også av forståelsen av litteratur generelt. 

Ambiguiteten i Roys roman kan leses som en vanskeliggjøring av et slikt triangel som 

Morettis fordi det tematiske, narrative og formelle utgjør komplekse bestanddeler som 

vanskelig lar seg presse inn i en reduserende modell. I stedet representerer romanen en mer 

kaotisk sammenblanding av det globale og det lokale (“foreign” og “local”), både på det 

tematiske og på det narrative nivået. 

Narrasjonen veksler som jeg har nevnt tidligere mellom typiske trekk for 

romangenren og en muntlig forteller- og tilhørersituasjon. Dermed peker romanens narrative 

nivå både mot en global form (særlig forbundet med den vestlige litteraturtradisjonen) og en 

lokal, muntlig overlevering. På det tematiske nivået er Elsa som alenemor et eksempel på en 

tilsvarende sammensatthet. Rimstead påpeker hvordan dette er en vestlig konstruksjon og lite 

sannsynlig i en inuittisk kontekst: “Although the novel portrays the single mother in a largely 

selfimposed isolation from her community, in traditional Inuit social communities, even after 

contact, extended family parenting, if not informal adoption, were common solutions to 

teenage pregnancy […].” (Rimstead 2007:10-11). Dette kan uttrykke en manglende 

kunnskap om inuittkulturen hos Roy, men i lys av det ambiguøse som gjennomsyrer romanen 

fungerer rollen som inuittisk alenemor produktivt heller enn som en innskrenkende 

misoppfatning, fordi den tillater Elsa flersidighet og kompleksitet. Sammenblandingen i det 

narrative og skildringen av Elsa som både tradisjonell og moderne (inuittisk alenemor) 



problematiserer Morettis oppsett. Den triangelformede modellen kan dermed sies å utsette 

litteraturen for eksakt det samme som Moretti prøver å redde den fra. Det ryddige oppsettet 

blir en universalisering av litteraturen og kan dermed virke stereotyp og undertrykkende, 

blant annet fordi dette henviser til det vestlige, slik den amerikanske teoretikeren Charles 

Larson er opptatt av: 

For the most part, the term ‘universal’ has been grossly misused when it has 
been applied to non-Western literature, because it has so often been used in a 
way that ignores the multiplicity of cultural experiences. Usually, when we try 
to force the concept of universality on someone who is not Western, I think we 
are implying that our own culture should be the standard of measurement. 
(Larson 1995:63-64) 

I kraft av sin ambiguitet kan La Rivière sans repos forstås som en motstand, ikke bare mot 

stereotypier i litterære skildringer, men også mot stereotype og reduserende oppfatninger om 

litteraturen, om dens kjennetegn og dens virke. Romanen anerkjenner den diversiteten som 

preger inuittkulturen såvel som den litterære skildringen: begge fremstår i Roys verk som 

prøvende, bevegelige og foranderlige. I så måte er ambiguitet et effektivt virkemiddel for å 

uttrykke en bevissthet om og anerkjennelse av dette ustabile og forrykkende. Den litterære 

skildringen og litteraturen for øvrig lar seg vanskelig fange i absolutte kategorier, i likhet 

med den allmenne litteraturvitenskapen som jeg i oppgavens innledning diskuterte som en 

tentativ og dynamisk diskurse. La Rivière sans repos fremstår i stedet som en kompleks, 

mangesidig og forsøkende fremstilling som bryter ned innskrenkende forståelser av den 

inuittiske kulturen og av den litterære skildringen som sådan. Slik kan ambiguitet som 

litterært virkemiddel inneha et frigjørende og mulighetsskapende aspekt fordi det yter 

motstand mot og overskrider stereotypier i litteraturen som rammer ikke bare dens gjenstand, 

men også dens vesen. 
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Sammenfatning 

Ambiguiteten i Gabrielle Roys La Rivière sans repos kan leses som en mulig motstand mot 

de stereotypiene som dominerer mange litterære fremstillinger av den inuittiske kulturen, i 

denne oppgaven eksemplifisert med Yves Thériaults Agaguk, James Houstons The White 

Dawn og Harold Horwoods White Eskimo. I disse tre kanadiske romanene er det tydelig 

hvordan den mannlige, mytiske helten erfarer og aksentuerer de polariserte motsetningene 

mellom det tradisjonelle og det moderne. Helten får en avgjørende funksjon i å opprettholde 

og bevare tradisjonen ved å bekjempe forandringer og innflytelser utenfra og denne 

tradisjonen, og kampen for den, blir dominerende identitetsmarkører som pålegges helten – 

og inuittkulturen. Identifikasjonen mellom inuittkulturen og en uforanderlig tradisjon er 

tendenser også utenfor det litterære feltet. Stereotypiene i de tre romanene får en helt egen 

gjennomslagskraft som ekte og sanne fordi forordene som innleder tekstene gir dem en 

antropologisk-dokumentarisk autoritet som blir avgjørende for hvordan de leses. Dette 

prosjektet opprettholdes på det narrative nivået som etablerer en nærhet i forholdet mellom 

forteller og hendelsene det berettes om. 

Roys roman gjentar ikke disse stereotypiene, men utfordrer dem i stedet. 

Ambiguiteten i romanen problematiserer polariserte motsetninger og uttrykker en bevissthet 

om det nyanserte og kompliserte ved inuittkulturen og de forandringene den gjennomgår. 

Mer enn et nostalgisk ideal, blir hovedpersonen Elsa representativ for hvordan endringene 

har ulike konsekvenser for inuittkulturen. Som kvinnelig helt utgjør hun en motvekt til den 

mannlige inuitthelten. Hennes flertydige forhold til tradisjonen og det moderne gjør at hun 

ikke fremstår som en entydig, mytisk skikkelse som utelukkende kan identifiseres enten med 

den inuittiske tradisjonen eller med det moderne fremskrittet. I stedet uttrykker Elsa et 

komplekst forhold til tradisjonen og det moderne. Denne kompleksiteten har dessuten 

sammenheng med romanens problematisering av tradisjon og modernitet, lokalitet og 

globalitet som dikotomiske motsetninger. Det ambiguøse bidrar dermed til at skildringen av 

inuittkulturen kompliseres fordi den ikke tar utgangspunkt i stabile kontrastpar. I stedet 

bryter romanen med tilbakevendende stereotypier som knytter inuittkulturens autentisitet og 

identitet til en stabil tradisjon, mens forandring og bevegelse umuliggjør denne identiteten og 

autentisiteten. I La Rivière sans repos blir derimot forandring avgjørende i skildringen ved at 

modernitet og globalitet fremstilles som flertydige erfaringer. For Elsa innebærer de både 



tap, ved at de fjerner henne fra det tradisjonelle fellesskapet, men også mulighet, ved at det 

moderne og globale bringer med seg nye identitetsmarkører som kan løsrive inuittkulturens 

identitet fra stereotype motsetninger. Slik kan det moderne og globaliseringsprosessen ha 

mulighetsskapende egenskaper for Elsa. Det ambiguøse i forholdet mellom tradisjon og 

modernitet og mellom lokalitet og globalitet, sammen med Elsas flertydige erfaringer av 

disse forholdene, gjør skildringen dynamisk og nyansert. Ved å løse skildringen fra 

reduserende motsetninger, kan La Rivière sans repos leses som en motstand mot stereotypier 

i fremstillingen av inuittkulturen. 

En skildring som tar utgangspunkt i flertydighet, nyanser og ambiguitet anerkjenner 

kompleksiteten ved de emnene den tematiserer. Dessuten peker en slik bevissthet tilbake på 

fremstillingen som sådan, dens muligheter og begrensninger. En sådan erkjennelse er til 

stede i La Rivière sans repos, både på det tematiske og på det narrative nivået. Dette 

resulterer imidlertid ikke i en nedrivning av narrasjonen, som for eksempel ved en 

fragmentarisk og elliptisk fortellerstemme. I stedet er narrasjonen ambiguøs ved at den på en 

og samme tid gir uttrykk for en tro på muligheten for formidling og reflekterer over 

vanskeligheter ved formidling. Slik jeg diskuterte det tematiske nivået, dreier også det 

narrative seg rundt det ambiguøse ved å reflektere over fortelling og formidling som både tap 

og mulighet. Ambiguiteten på romanens tematiske nivå tas altså opp i romanens narrasjon og 

understreker hvordan Roys roman er sammensatt og mangetydig. 

Ambiguiteten som et tematisk og narrativt virkemiddel i romanen kan virke 

frigjørende for inuittkulturen fordi den problematiserer polariserte motsetninger i 

fremstillingen. En slik motvilje mot å ende i stereotype kontraster, kan ha betydning for 

litteraturen på et overordnet nivå. Slik Roys roman anskueliggjør, trenger ikke en litterær 

skildring å være enten autoritær og reduserende eller kontinuerlig selvkritisk til sin egen 

fremstillingsevne. I stedet kan litteraturen anerkjenne seg selv som en mangfoldig diskurs 

som er prøvende i sin omgang med det den vil fremstille, og i forbindelse med sitt eget 

formuttrykk. Gabrielle Roys La Rivière sans repos er et godt eksempel på hvordan 

litteraturen på en og samme tid kan fremstille, og være, det komplekse og ambiguøse. 
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Appendiks 

Den kanadiske romanen La Rivière sans repos (1970), skrevet av Gabrielle Roy, handler om 

den unge inuittiske kvinnen Elsa Kumachuk som er bosatt i det nye Fort-Chimo, nord i 

Québec-provinsen. Romanen skildrer moderniseringen av denne bosettingen fra slutten av 

1940-tallet frem til 1970-årene og tematiserer påvirkningene dette har for Elsa og 

inuittkulturen for øvrig. Inuittene har flyttet til det nye Fort-Chimo fra den tidligere 

bosettingen (det gamle Fort-Chimo) som ligger på den andre siden av elven Koksoak, og har 

i stor grad fjernet seg fra den tradisjonelle, nomadiske jeger- og fiskertilværelsen. 

Moderniseringen som preger livet i det nye Fort-Chimo skyldes det kanadiske 

handelskompaniet Hudson’s Bay Company, men spesielt viktig er den amerikanske 

flyvåpenbasen som er opprettet som et strategisk punkt i arbeidet under den kalde krigen. De 

hvite innbyggerne som har flyttet til det nye Fort-Chimo har påvirket inuittene på flere måter. 

Inuittene er nå bosatt i stedfaste hytter, de ser filmer fra Hollywood, har engelske navn og 

bruker engelske fraser i språket. De kjøper kolonialvarer hos Hudson’s Bay Company, går i 

gudstjeneste hver søndag og har begynt i lønnede stillinger hos hvite arbeidsgivere. Det er 

med andre ord lite i den nye bosettingen som minner om det tradisjonelle levesettet som 

vanligvis forbindes med den inuittiske kulturen. 

Romanen er delt i tre deler. I romanens første del utspiller handlingen seg i det nye 

Fort-Chimo. Her møter vi Elsa for første gang i det hun er på vei hjem fra en kinovisning. 

Hun treffer på en amerikansk soldat fra flyvåpenbasen og dette møtet, skildret som en 

blanding av forføring og tvang, resulterer i en sønn. Sønnen får navnet Jimmy og Elsa må 

oppdra ham alene fordi soldaten ikke vil gi seg til kjenne. Selv om barn av hvite og inuitter 

ifølge romanen ikke er uvanlig i bosettingen, får Jimmy en spesiell betydning i 

inuittsamfunnet og beskrives som en mirakuløs og religiøs skikkelse: “La couronne de 

cheveux blonds, à présent longs et délicatement bouclés, faisait à Jimmy une sorte de nimbe 

comme en avaient les angelots qu’Elsa avait pu voir à la Mission catholique.” (Roy 

1995:132). For Elsa blir han det store omdreiningspunktet i hennes liv. Dette manifesterer 

seg i et ønske om å bli mest mulig lik de hvite innbyggerne og hun forsøker på samme vis å 

markere en avstand til sin egen kultur. Elsa higer etter en materiell forbedring av hjemmet, 

nye klær og ting som hun kan forære sønnen. Oppdragelsen av Jimmy består hovedsakelig i 

en etterligning av hvite vaner og verdier, ikke minst tydeliggjort gjennom Elsas kopiering av 



politimesterens kone Elizabeth Beaulieu som etter hvert ansetter Elsa som hushjelp. Elsa 

vasker det store, lyse huset, passer de hvite barna og holder den deprimerte madame Beaulieu 

med selskap. Pengene hun tjener på arbeidet forsvinner raskt ettersom hun stadig finner nye 

leker og klær som Jimmy “trenger”. Tiden hun bruker på å tjene penger til disse 

anskaffelsene går imidlertid på bekostning av tiden hun får tilbringe med Jimmy. Sakte, men 

sikkert blir det klart for henne at Jimmy er i ferd med å gli bort. Elsas iherdige innsats for å 

holde tritt med det materielle fremskrittet, har resultert i en avstand mellom dem og redselen 

for å miste ham vekker en forståelse i Elsa av fremskrittets negative konsekvenser. Ikke 

minst forsterkes denne erkjennelsen av madame Beaulieus konstante melankoli, som til tross 

for sin materielle rikdom og sitt betegnende navn, vantrives i det store huset. Elsa velger til 

slutt å forlate den nye bosettingen og flytte med Jimmy over elven, tilbake til det gamle Fort-

Chimo der hun selv vokste opp. 

Elsa og Jimmys opphold i det gamle Fort-Chimo beskrives i romanens andre del. Her 

lever de med Elsas onkel Ian, som har valgt å bli igjen i den gamle bosettingen. De tre fører 

her et tradisjonelt jeger- og fiskerliv og både Elsa og Jimmy tilpasser seg raskt. Tilværelsen 

er preget av harmoni, men faller i grus når politimesteren Beaulieu fra det nye Fort-Chimo 

kommer for å fortelle at Jimmy snart må tilbake til den nye bosettingen for å begynne 

skolegangen. Elsa, Jimmy og Ian flykter da nordover mot Baffin Island, i håp om å unnslippe 

myndighetenes bestemmelser. Denne flukten blir en intensiv videreføring av det 

tradisjonelle, nomadiske inuittlivet, noe som kulminerer i en incestscene mellom Ian og Elsa. 

Under flukten blir Jimmy alvorlig syk og det blir tydelig hvor hjelpeløse Elsa og Ian er i det 

store isødet. Maktesløse og ute av stand til å hjelpe Jimmy, bestemmer de seg for å vende 

tilbake til det nye Fort-Chimo med forhåpninger om å redde livet hans. Vel tilbake i den nye 

bosettingen blir Jimmy lagt inn på sykehus hvor han kommer seg raskt. Mens Ian vender 

alene tilbake til det gamle Fort-Chimo, blir Elsa og Jimmy værende i den nye bosettingen. 

Livet deres kjennetegnes nå av en ytterligere modernisering og intensivert bevegelse mot den 

hvite kulturen. De flytter til den hvite delen av bosettingen, Jimmy begynner på skolen, Elsa 

begynner å sy suvenirer for Hudson’s Bay Company og lar igjen det materielle fremskrittet 

bli en dominerende del av tilværelsen, slik det var før avreisen til det gamle Fort-Chimo. 

Denne nye tiden i Elsas og Jimmys liv utgjør romanens tredje del. Elsa og Jimmys 

tilnærming til den hvite, moderne kulturen fjerner dem lenger og lenger fra den tradisjonelle 

inuittilværelsen de førte i det gamle Fort-Chimo. Proporsjonalt med dette begynner distansen 

dem imellom på nytt å tilta. Etter hvert som Jimmy blir eldre blir han mer og mer bevisst sin 
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annerledeshet som mestis. Han tar til å tvile på sin tilhørighet, både til den inuittiske kulturen 

og til moren. Jimmys følelse av fremmedhet og hjemløshet øker og en dag spør han Elsa om 

faren. Elsa, som er ute av stand til å redegjøre for hvem denne personen er, mislykkes i å 

tilfredsstille Jimmys behov for opplysninger om hans bakgrunn. Til slutt rømmer Jimmy 

sørover mot USA med et av flyene fra den amerikanske flyvåpenbasen. På samme måte som 

hans far en gang forlot Elsa, forlater nå sønnen henne. I fraværet av livstegn forestiller hun 

seg livet hans ute i verden, langt borte fra Fort-Chimo. Med utgangspunkt i hendelser hun får 

vite om gjennom aviser og radio, skaper hun fantasier om sønnen. Vietnam-krigen blir en 

viktig faktor i disse forestillingene. Elsa ser for seg Jimmy som soldat i dette fremmede 

landet, som hun sammenligner med sitt eget. Jimmys liv utspiller seg i Elsas indre som en 

gjentagelse av farens, der også han treffer på jenter som er på vei hjem fra kino. En dag lyder 

en hilsen fra det som mest sannsynlig er Jimmy over bosettingen. En bred amerikansk aksent 

lyder over radioen fra et fly som sirkler over det nye Fort-Chimo og som henvender seg til 

innbyggerne. Elsa selv får ikke oppleve denne henvendelsen fra himmelen direkte, men må i 

stedet lappe sammen de fragmenterte og mangelfulle versjonene hun mottar fra de andre 

innbyggerne. Det blir en besettelse for henne å samle mest mulig informasjon om 

begivenheten, men etter hvert som tiden går, blekner minnet om denne spesielle hendelsen. 

For Elsa blir den nærmest uvirkelig ettersom det blir mer og mer tydelig at Jimmy ikke 

kommer til å gi lyd fra seg igjen. 

Jimmys flukt fra det nye Fort-Chimo fører til at Elsa distanserer seg mer og mer fra 

samfunnet rundt, både fra de hvite og de inuittiske innbyggerne. Hun lar huset forfalle, selger 

alle gjenstandene hun har slitt så hardt for og forsaker til slutt huset fullstendig. I stedet 

vandrer hun hvileløst ute i landskapet, mens hun blir likere moren Winnie for hver dag som 

går. Ved romanens slutt skildres Elsa som en ensom, nomadisk skikkelse, der hun vandrer i 

horisonten langs elven Koksoaks bredder. Hun ender på mange måter som en uutgrunnelig 

skikkelse, uten at romanen avslutter med en absolutt og klar konklusjon om hvilke 

konsekvenser og erfaringer moderniseringen av inuittkulturen har påført henne. 
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