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Sammendrag 
 
Strekktekst ble tenkt ut av hypertekstens far Theodore Holm Nelson i 1970, og er en tekst som 
kan bli lengre eller kortere etter brukerens ønsker. Denne skriftelige besvarelsen, presenterer 
funnene fra eksperimenter i skrift, lyd, og video, hvor en Sherlock Holmes novelle blir gjort 
om til strekktekst. Strekktekst gir brukeren muligheten til selv bestemme lengden på teksten, 
hørespillet eller videoen under lesingen eller avspillingen. Ikke bare i forkant, men under hele 
forløpet. Et tenkt tilfelle, vil være at du ser en film og blir ringt opp av en venn som ber deg 
med ut. Istedenfor å stoppe filmen, eller spole fremover, bytter du til et mer komprimert nivå. 
Filmens historie forblir intakt, men avspillingstiden går ned. Fire forskjellige 
strekktekstmetoder er identifisert: Syntagmatisk, paradigmatisk, elastisk og annotert 
strekktekst. De to første kategoriene er strekktekst hvor selve historien forkortes eller forlenges, 
mens de to siste er at komplementær informasjon til historien blir lagt til eller trukket fra. 
Denne oppgaven diskuterer teknikker for hvordan en forkortning eller forlenging skal finne 
sted, uten at det resulterer i at det lages en helt ny historie. Alle tre eksperimentene er lagt ut 
på Internett: http://www.media.uio.no/sherlockholmes 
 
 

Abstract 
 
Stretchtext, as conceptualized by the father of Hypertext, Theodore Holm Nelson, in 1970, is 
a text that can be made more compressed or complex on demand. This thesis presents the 
findings from three experiments where a Sherlock Holmes story is made into stretchtext in 
text, audio and video. A stretchtext gives the user the possibility to determine the length of the 
work he or she is currently reading, hearing or watching. Not only in advance, but at every 
point in the progression. Imagine you are watching a film, and a friend call to ask you out. 
You do not have to stop the movie or fast forward, instead you switch to a more compressed 
level. The story of the movie is intact, but the time it takes to see it, is reduced. Four different 
types of stretchtext are identified: Syntagmatic-, paradigmatic-, elastic- and annotated 
stretchtext. The first two, increases or reduce the length of the story, while the two remaining 
categories increases or decreases the stretchtext by supplying, or omitting, complementary 
information. This thesis discusses techniques in which a compression, or expansion, of a text, 
radio play or video can take place without the result of creating a new story. All the three 
experiments are accessible on the Internet: http://www.media.uio.no/sherlockholmes 
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Forord 
 

ette dokumentet er den skriftlig delen av en  praktisk-teoretisk masteroppgave som 

tar for seg tre eksperimenter med utgangspunkt i fortellingen ”The Speckled 

Band” av Arthur Conan Doyle. Oppgaven er veiledet av førsteamanuensis Anders 

Fagerjord (V-05, H-05, V-06). I tillegg til det skriftlige arbeidet består oppgaven av tre 

eksperimenter: En strekktekst i skrift, en strekktekst i lyd i form av et hørespill, og en 

strekktekst i video. Eksperimentene finnes på følgende Internettadresser:  

 
Eksperiment 1:  http://heim.ifi.uio.no/torbs/eks1 

Eksperiment 2:  http://www.media.uio.no/sherlockholmes/eks2 

Eksperiment 3:  http://www.media.uio.no/sherlockholmes 

 

På siden til eksperiment 3, vil det være lenker til de to andre eksperimentene. I 

programmeringen av eksperimentene ble det lagt lite vekt på at de skulle være kompatible på 

tvers av operativsystemer og nettlesere. Bakoverkompatibilitet ble heller ikke vektlagt. 

Nettsidene ble utarbeidet på en Windowsbasert PC og testet i hovedsak på Internet Explorer 6 

og Mozilla Firefox 1.5.0.3 for Windows, og jeg anbefaler at sidene blir sett på en 

Windowsmaskin med den nyeste Internet Explorer eller Firefox nettleseren. Problemer knyttet 

til nettlesere er redegjort for i appendiks A. 

  

Hvert eksperiment blir omtalt i egne kapitler. Oppgaven blir forstått best gjennom å veksle 

mellom å se et eksperiment på nettet, for så å lese kapittelet om eksperimentet, og deretter gå 

videre til å se neste eksperiment.  

 

Dokumentasjonen av både opptaks- og programmeringsprosessen er ikke en naturlig del av 

besvarelsen av problemstillingen til denne oppgaven. De er likevel lagt ved i form av 

appendikser, som en dokumentasjon på den metodiske delen av prosjektet. 

 

 

D 
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Takk! 
Masteroppgaven har vært et stort prosjekt, og jeg hadde ikke kunnet gjennomføre den uten 

hjelp. Først ønsker jeg å takke veilederen min, Anders Fagerjord, for inspirasjon og grundige 

tilbakemeldinger. Mange innleveringer og veiledningstimer har hjulpet meg å holde 
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skal alle ha en stor takk for arbeidet de har gjort.  

 

Forøvrig ønsker jeg å takke skuespillerne som har hjulpet meg: Martin Berge jr., Magnar 

Kvalvik, Gunnar Stenbråten, Solveig Florell, Madeleine Bjørnebye, Kristian Grønseth og 

Morten Antonsen, som i tillegg lånte meg hesten Stensvald Eld. Hesten ble passet av Mari 

Sørensen. Bak kamera fikk jeg hjelp av Øystein Engedal og Martin Wroblewskij på lyd og lys. 

Geir Brekke Skjøtskift har også hjulpet meg med lyd og lys under filmingen og har bidratt 

med hjelp og råd om programmeringen av strekkteksten. Jon Gudbrand Heggen og Ola 

Skjøtskift har bidratt med bygging av rekvisita og kulisser, og Jon Gudbrand og Bente Heggen 

har i tillegg bidratt med nødvendig kjøring og catering. Jeg fikk låne husene til familien 

Heggen, familien Skjøtskift og familien Skogstrøm Endrerud. Petter Tandberg stilte museet 

Riddergården til min disposisjon som opptakssted, og Knut Alm lot meg låne beitemark til 

utescener. Hestevognen ble stilt til disposisjon av Thorstein Næss. Alle kostymer og flere 

rekvisitter ble lånt ut av kostymelageret ved NRK. Her fikk jeg kyndig hjelp til å ta ut tidsriktig 

bekledning av Elisabeth Finstuen. I etterarbeidet har jeg fått hjelp av Magnus Taraldsen og 

Per Christian Larsen til å komprimere filmene. Lydetterarbeidet ble gjort ved NOTAM, og 

jeg ønsker spesielt å takke Cato Larsen for gode råd og opplæring. PNEK ved Per Platou og 

NRK ved Tilman Hartenstein hadde tro nok på prosjektet til å vise det i forbindelse med 

prosjektet Digitale fortellinger, og til å støtte det økonomisk. De har begge gitt gode råd og 

innspill underveis. Radio Nova har bidratt med utlån av et radiostudio. Til å lese korrektur 

har jeg fått hjelp av Solveig Brekke og Ola Skjøtskift. Til sist ønsker jeg å takke kjæresten min, 

Marianne Heggen, som har gjort alt det andre. 
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Innledning 
 

 

nhver historie kan gjenfortelles. En gjenfortelling behøver ikke å være identisk med 

originalen, i motsetning til kopien. En kopi vil alltid ha akkurat de samme 

egenskapene som originalen, mens en gjenfortelling gjerne kan være kortere eller 

lengre. Likevel skjønner vi at gjenfortellingen er den samme historien som originalen, siden 

den er bygget opp rundt det samme skjelettet av hendelser, handlinger og karakterer. 

Historien om Romeo og Julie har blitt gjenfortalt gjennom utallige forestillinger og filmer. Til 

og med Shakespeares stykke var en gjenfortelling av den originale historien skrevet av den 

italienske forfatteren Bandello. Mange vil klare å fortelle et riss av historien som andre vil 

kjenne igjen: Handlingen utspiller seg i Verona. Romeo og Julie kommer fra rivaliserende 

familier, men blir forelsket og gifter seg i hemmelighet. Romeo blir nødt til å stikke av fra et 

drap, og familien finner en passende ektemann for Julie. For å unngå giftermålet lar Julie seg 

bedøve slik at familien skal tro hun er død. Hele historien ender tragisk da Romeo som får vite 

at hun er død, kommer tilbake og finner henne livløs. Han tømmer et beger med gift og dør. 

Julie våkner opp, ser Romeo, og tar selv sitt eget liv.  

 

Strekktekst er en teknologi som tar gjenfortellingen et steg videre. Begrepet ble fremsatt av 

Theodore Holm Nelson i artikkelen ”No More Teacher's Dirty Looks” i 1970, som senere 

kom i boken Computer Lib/Dream Machines (1987), og var en tekst som ble fremvist i en maskin 

bestående av en skjerm og to spaker. Ved å dytte den ene spakene frem og tilbake, ble teksten 

lengre eller kortere, den andre spaken var til å navigere teksten frem og tilbake. Teksten ble, 

ut fra disse kontrollene, tilført eller fratatt ord og fraser. Strekktekst er en unik metode for 

gjenfortelling ved at den lar leseren selv bestemme lengden av gjenfortellingen og lar leseren til 

og med skifte lengde samtidig som teksten leses. 

 

E 
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En fortelling kan ikke forkortes ut fra helt tilfeldige kriterier. Romeo og Julie vil ikke gi 

mening, hvis vi tar bort festen hos familien Capulet hvor Romeo treffer Julie, eller fjerner 

karakteren Romeo fra historien. Derimot vil det være mulig å utelate Benvolio - en venn av 

Romeo – og fremdeles fortelle historien om Romeo og Julie. Det betyr at det vil være mulig å 

fortelle samme historie, men med ulikt detaljnivå. Noen hendelser, handlinger og karakterer 

er essensielle for at vi skal kjenne igjen historien, mens andre kan tas bort eller legges til. 

”Parafrasering” blir brukt synonymt med ”gjenfortelling”, men ordet ”parafrasere” har to 

betydninger som går noe utover dette. Det betyr en ”utførlig omskriving av en tekst for å gjøre 

det lettere forståelig” og i musikken en ”gjengivelse av et tema eller en melodi med 

utsmykkende tilsetninger” (Fremmedord blå ordbok, 1991). Det er dette jeg vil gjøre med strekktekst. Jeg 

skal parafrasere etter visse gitte kriterier, og gjøre en fortelling kortere eller lengre, og mer eller 

mindre kompleks, etter brukerens ønsker. 

 

Denne oppgaven handler om å finne disse kriteriene for parafrasering, og om å belyse 

innvirkningen modiene video, skrift og lyd har for strekktekst. Jeg vil legge ned forutsetningene 

og diskutere resultatet av tre strekkteksteksperimenter med den klassisk fortalte Sherlock 

Holmes-historien ”The Speckled Band”, av Arthur Conan Doyle.  

Valget av ”The Speckled Band” 
Historien ble valgt av flere årsaker: Jeg syntes det var interessant i seg selv å finne ut om en 

fortelling som i utgangspunktet ikke var skrevet som en strekktekst, kunne gjøres om til en 

strekktekst. Hvis en slik fortelling - som ikke var ment som strekktekst - kunne fungere, vil det 

implisitt konkludere med at en fortelling som er skrevet for å bli formidlet som en strekktekst 

også vil fungere. For at eksempelet skulle være virkningsfullt, var det nødvendig at eventuelle 

negative reaksjoner ikke kom av at det var en kjedelig historie, eller at den var dårlig fortalt. 

Ved å bruke ”The Speckled Band” har jeg forsøkt å unngå dette. Fortellingen ble i sin tid 

kåret til den beste Sherlock Holmes-historien av både tilhengere og forfatteren selv (Klinger 2005). 

Valget av en klassisk fortalt historie er bevisst. Mer modernistiske verk ønsker gjerne å bryte 

med etablerte normer og konvensjoner innenfor fortellertradisjonen som den klassiskfortalte 

fortellingen følger. Selv om jeg er nødt til å ta forbehold for særtilfeller som enkelte 

modernistiske verk vil være, vil jeg kunne konkludere bredere ved å velge en klassisk fortalt 

fortelling som utgangspunkt for eksperimentene. Videre vil en klassisk fortalt fortelling minske 

risikoen for ulike tolkninger av fortellingen, som en kunne sett var et problem med mer 

modernistiske verk. 
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Problemst illing 
Hensikten med eksperimentene var å undersøke narrative problemer og løsninger når 

forskjellige parafraseringer settes sammen til en fortelling, og å se på forskjellene på strekktekst 

mellom statisk skrift og dynamiske modus som lyd og video, og mellom video og lyd.  

 

Oppgaven skal svare på hvordan strekktekst kan brukes til å fortelle en fiksjonsfortelling? For å 

besvare denne problemstillingen vil jeg samtidig finne ut hvilke former for strekktekst det er 

mulig å lage og hvilke kriterier som ligger til grunn for å kunne gjengi en fortelling i ulike 

lengder, men samtidig fortelle den samme historien. Gjennom å undersøke om det er 

forskjeller mellom modiene skrift, lyd og video, vil jeg også kunne finne ut hvorvidt det er noe 

som kan bli sagt generelt om strekktekst, uavhengig av modus. 

Motivasjonen til  å skrive oppgaven 
Inspirasjonen til denne oppgaven fikk jeg etter å ha deltatt på et seminar hvor Anders 

Fagerjord la frem forskningen han hadde gjort om strekktekst. Seminaret var i regi av 

forskningsgruppen Participation and Play in Converging Media (PaP), som jeg har vært tilknyttet 

under arbeidet med masteroppgaven. Jeg hadde allerede bestemt meg for å gjøre en oppgave 

med video på Internett, og da spesielt hypervideo – video i en hyperstruktur. Dette knytter 

sammen to områder innenfor medievitenskapen som jeg interesserer meg for og som jeg har 

arbeidet mye med tidligere gjennom både praktisk og teoretisk filmerfaring, og lang erfaring 

med datamaskin. Hypervideo er et felt hvor det er tenkt og skrevet mye, men hvor det egentlig 

eksisterer relativt få praktiske eksempler hvis vi ser det i forhold til antallet hypertekster i skrift 

og bilder. Fagerjord hadde i strekktekst funnet et forholdsvis uutforsket felt innenfor 

hypertekstforskningen, selv om det eksisterer eksempler på at strekktekst har blitt brukt både i 

tidligere hypertekstsystemer, som GUIDE (1986), og  i dagens World Wide Web. Selv om 

Fagerjord skulle skrive en artikkel om emnet, mente jeg det var plass til en masteroppgave som 

bygget videre på funnene Fagerjord hadde gjort. 
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Hypertekst og fortelling 
 

 

ør beskrivelsen av eksperimentene og funnene som kom ut av disse, er det 

nødvendig å redegjøre for noen mer generelle begreper som kommer til å bli viktige 

for denne oppgaven. Teori og begreper kommer også til å bli introdusert i kapitlene 

som omhandler de enkelte eksperimentene. Gjennomgåelsen i dette introduksjonskapittelet er 

begreper som alle eksperimentene bygger på. 

Hypertekst 
”Let me introduce the word ’hypertext’ to mean a body of written or pictorial material 

interconnected in such a complex way that it could not conveniently be presented or 

reprented on paper” (Nelson 1965:144). Slik ble den originale definisjonen av hypertekst fremlagt av 

Theodor Holm Nelson i artikkelen ”A File Structure for the Complex” i 1965. Ordet var en 

sammensetning av ordet hyper, som betyr over det normale, og tekst. Artikkelen var et resultat 

av Nelsons interesse for den tenkte maskinen ”Memex” som var presentert av Vanevar Bush i 

1945 i artikkelen ”As We May Think”. Memex skulle være et alternativ til mer konvensjonelle 

former for arkivering ved at den brukte assosiasjon istedenfor indeksering som metode. Et 

dokument i en hypertekststruktur er ikke plassert alfabetisk eller ut fra emne, men relativt i 

forhold til de andre dokumentene som er i hypertekststrukturen. Dokumentene knyttes 

sammen gjennom en assosiativ kobling som kalles for en lenke.  

 

Begrepene hypermedia og hyperfilm ble lansert samtidig av Nelson, og betyr en samling 

medier eller en film organisert i hyperstruktur. Selv om begge begrepene benyttes i dag er det 

like vanlig å bruke hypertekst i et utvidet tekstperspektiv, hvilket betyr at tekst ikke er 

begrenset til skrift, men er et samlebegrep for alle medietekster som for eksempel film, bøker 

og hørespill. Louis Hjelmslev forklarte tekst som et forløp (Hjelmslev 1965: 36), og for å få et forløp 

må det være en form for rekkefølge og progresjon av elementene som til en viss grad er styrt. 

F 
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Hypermedia, i den grad det presenteres et forløp, inngår dermed i hypertekstbegrepet. Et 

bilde er i seg selv ikke en tekst, fordi bildeelementer ikke presenteres for tilskueren som et 

forløp. Derimot kan vi  legge bilder inn i andre forløp, og  på den måten gjøre bildene til en 

del av en tekst. Vi skal se senere i oppgaven hvordan selve tekstbegrepet trenger en noe mer 

utfyllende diskusjon i forhold til hypertekst. 

 

Hypertekstbegrepet ble etter hvert nyansert av Nelson til seks hyperteksttyper: Enkel- eller blokk-

, underordnet, spesifikk, antologisk og altomfattende hypertekst1, og strekktekst  (Nelson 1987:DM45). Det har 

vært laget flere hypertekstsystemer i tiden etter at Nelson introduserte begrepet. Blant tidligere 

systemer vil jeg nevne HES (1969) (van Dam 1988), Zog (1977) (Akscyn & McCracken 1984), Aspen Movie Map 

(1977) (Nelson 1981), NoteCards (1984) (Trigg & Irish 1987), Intermedia (1985) (Landow 1997), GUIDE (1986) 

(Brown 1987), HyperCard (1987)(Levy 1993), Storyspace (1987) (Bernstein 2002) og Microcosm (1990) (Davis et. al. 

1992) . Mange av disse systemene var i 1990 mye mer avansert enn Tim Berners-Lee sitt World 

Wide Web (1990)(Berners-Lee & Fischetti 1999) – heretter referert til som Web. Årsaken til at Web slo an, 

må i sin helhet tillegges distribusjonen. Det benyttet Internett til å koble sammen 

dokumentene. Web ble introdusert i desember 1990 og den første hjemmesiden kom i 1993. I 

1994 gikk Berners-Lee sammen med MiT (Massachusetts Institute of Technology) og grunnla 

konsertiumet W3C, som skulle bestemme Web sin fremtid. Konsertiumet har i dag 

rådgivende myndighet, og beslutninger om standarder blir tatt gjennom konsensus (Liestøl & 

Rasmussen 2003:35).  For å lage hypertekststrukturen benytter dokumentene HTML – Hypertext 

Markup Language. Foruten fastsette utseendet til websidene, lar HTML forfatteren av 

websiden legge inn lenker i siden. En HTML-side er statisk2. Det betyr at etter den er lastet 

inn i nettleseren til brukeren, skjer det ingen ting. En HTML-side vil også være lik for alle 

                                                
1 ”Basic or chunk style hypertext offers choices, either as footnote-markers (like asterix) or labels at the end of a 
chunk. Whatever you point at then comes to the screen. (…) Collateral hypertext means compound annotations 
or parallel text. (…) A ’fresh’ or ’ specific’ hypertext—I don’t have a better term at the moment—would consists 
of material especially written for some purpose. (…)An anthological hypertext (…) would consist of materials 
brought together from all over, like an anthological book. (…)A grand hypertext, then, folks, would be a 
hypertext consisting of ’everything’ written about a subject, or vaguely relevant to it, tied together by editors (and 
NOT by ’programmers’, dammit), in which you may read in all the directions you whish to pursue. There can be 
alternative pathways for people who think different ways. People who have to have one thing explained to them 
at a time -- many have insisted to me that this is normal, although I contend that it is a pathological condition – 
may have that; others, learning like true human beings, may gather and sift impressions until the ideas come 
clear. (Nelson 1987:DM45) 
2 Dette er kun tilfellet ved ren html-koding. DHTML, som står for Dynamic HTML, er en teknikk hvor et 
skriptspråk blir brukt til å forandre deler av siden uten at hele siden må oppdateres. I det siste året har det blitt 
mer og mer vanlig å legge inn såkalt AJAX koding.  AJAX står for ”Asynchronous JavaScript and XML” og 
betyr enkelt forklart at klienten kan hente informasjon fra serveren uten at siden trenger å lastes på nytt. Det at 
prosessen er asynkron betyr at prosessen med å hente informasjon fra serveren er uavhengig av websiden. 
Hvilket betyr at brukeren kan gjøre andre ting i mellomtiden. Selv om navnet inneholder Javascript spesifikt er 
det ingen grunn til at et annet klientsidet skriptspråk ikke kan benyttes - for eksempel Flash.  
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brukere. For at siden skal tilpasse seg brukeren og forandre seg ut fra valg som brukeren gjør, 

behøver vi et skriptspråk. Skripting var opprinnelig en veldig kort og spesifikk 

programmeringsoppgave, eller et program som sydde sammen ferdige komponenter uten 

egentlig å gjøre noe funksjonelt i skriptet. Nå brukes ordet om tilnærmet all 

programmeringsaktivitet som foregår på klienten – klientsideskripting, eller serveren – 

serversideskripting3. Et skriptspråk benyttes vanligvis til å lage små programmer som 

behandler input fra brukeren, eller til å generere sider automatisk. 

 

En node er en enhet med informasjon i en hypertekststruktur. For eksempel en avgrenset blokk 

med tekst, et bilde, en lyd, en animasjon eller en video. Emiliy Berk og Joseph Devlin påpeker 

at noden har to betydninger. Begrepet referer til selve datafilen og det referer til hvorledes 

data presenteres i grensesnittet (Berk og Devlin 1991:147). Et grensesnitt er hvordan funksjonaliteten i 

et program eller en maskin, presenteres eller er tilgjengelig for brukeren. En datafil kan bestå 

av flere noder slik de presenteres i grensesnittet. Nodene kan for eksempel være lagt inn i en 

database, eller som i tilfellet med mitt første eksperiment hvor alle nodene er lagt inn i en og 

samme tekstfil. Vi kan naturligvis tenke oss at avgrensningen av noden er nettleservinduet og 

at enhver informasjon som krever at innholdet i nettleservinduet skiftes ut er en ny node. 

Problemet med en slik inndeling er ved innhold som lyd og video hvor innholdet skiftes 

kontinuerlig ut og hvor det kanskje er usynlig at vi følger en lenke over til en ny node. Verken 

definisjonen av en node som en datafil, eller en definisjon av en node ut fra kravet om 

forandringer i grensesnittet er derfor tilstrekkelig. Gunnhild Varvin og Synne Skjulstad 

definerer nodebegrepet til å referere til en avgrenset informasjonsblokk i strukturlaget til 

hyperteksten, mens de benyttet noderepresentasjon for hvordan noden ble presentert i 

grensesnittet (Varvin og Skjulstad 2001:91). Noden blir dermed en avgrenset informasjonsenhet slik den 

fremstår for forfatteren/programmereren av hyperteksten, mens noderepresentasjonen er slik 

noden fremstår for brukeren av hyperteksten. I de tilfeller hvor det ikke tjener en hensikt å 

benytte dette skillet vil jeg fremdeles benytte begrepet node om noderepresentasjonen. 

 

En node kan være koblet sammen med andre noder ved flere punkter. Utspringet for 

koblingen kalles en peker, og målet for koblingen kalles et anker (Steinmetz et al. 1995:503). Pekeren, 

ankeret og koblingen fra pekeren  til ankeret kalles en link, eller lenke (Jensen  1998:32). 

                                                
3 Serveren er en maskin flere brukere kan koble seg opp mot og som sender fra seg data, en klient er en 
arbeidsstasjon koblet opp mot serveren, og som mottar data. Hvis klientmaskinen skal sende fra seg data må den 
opptre som server. 
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Strekktekst 
Selv om strekktekstbegrepet er forholdsvis gammelt, er det få eksempler på at det er brukt i 

fortellinger i dagens hypertekstsystemer. Hvis vi derimot går til bøkene finner vi mange 

eksempler på beslektede teknikker. Det er vanlig at barnebokversjoner av kjente bøker gjøres 

kortere og enklere for å øke forståelsen. Mediehuset Readers Digest – kjent i Norge som ”Det 

beste” - kjøper bestselgere, forkorter dem og selger dem på nytt til et mer voksent publikum. 

Det er også vanlig at filmer gis ut på DVD i forlengede utgaver som såkalte ”directors cut”, 

med scener som var utelatt i kinoversjonen. Ønsket om et nærmere samarbeid mellom 

fjernsyns- og filmmiljøene i Norge har ført til at flere filmer er samproduksjoner for visning 

både på TV og kino. Audun Engelstad har i boken Fortelling i film og TV-serier vist hvordan 

dette har resultert i ”forskjellige versjoner av samme materiale” (Engelstad 2004:9). Dette er 

eksempler på gjenfortelling av samme historie, men i forskjellig lengde. Nedenfor skal vi se et 

eksempel på forskjellene mellom barnebokversjonene av Jorden rundt på 80 dager og David 

Copperfield og romanversjonenene av de samme fortellingene. Vi skal også se på fortellingen 

Den tredje tvilling av Ken Follett, i roman og ”Det beste”-versjon.  
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- Barbervannet er nøyaktig to grader for kaldt, sa 
Phileas Fogg strengt til tjeneren sin.  Du har sparken! 

Jorden rundt på 80 dager - barnebok 
 
 
Huset i Saville Row var ikke overdådig, men særdeles 
komfortabelt. Dessuten var beboerens faste vaner av en slik 
art at tjenerens oppgave var få. Ikke desto mindre krevde 
Phileas Fogg den aller største punktlighet og regelmessighet 
av sin eneste tjener. Akkurat denne dagen, den andre 
oktober, hadde Phileas Fogg avskjedighet James Forster – 
den unge mannen hadde gjort seg skyldig i å bringe ham et 
barbervann som holdt fireogåtti grader Fahrenheit i stedet for 
seksogåtti – og han ventet hans etterfølger, som skulle melde 
seg mellom elleve og halv tolv. 

 

Jorden rundt på 80 dager - original 

 
- Men hvorfor i all verden kalles dette huset 
Kråkehuset? Spurte plutselig frøken Betsey. 
-  Det var min mann som bestemte at det skulle hete 
det, svarte mor. 
- Men hvor er fuglene? 
- Det har ikke vært noen her så lenge vi har bodd her, 
svarte mor. – Vi … det vil si min mann… trodde at det 
fantes mange kråker her, for det var en masse reir, 
men reirene var gamle og forlatt for lenge siden. 
- Så likt David Copperfield, utbrøt frøken Betsey – å 
kalle et hus for Kråkehuset når det ikke finnes en 
kråke i nærheten. 

 

 
- I Herrens navn, sa hun plutselig, hvorfor ble det kalt 
Kråkehuset? 
- Mener de villaen vår, frøken? spurte mor. 
- Hvorfor Kråkehuset? Sa frøken Betsey. Kokehuset ville 
passet bedre, hvis noen av dere hadde praktisk skjønn på 
livet. 
- Det var Copperfield som valgt navnet, svarte mor. Da han 
kjøpte stedet, trodde han det var kråker i nærheten. 
 
  Aftenvinden romsterte nettopp nå så kraftig i de gamle 
almetrærne i hagen, at verken mor eller frøken Betsey kunne 
la være å se ut. Almene bøyde seg, lik kjemper som hvisket 
hemmeligheter til hverandre, og etter et par sekunders ro 
satte de seg i voldsom bevegelse og svingte med armene, 
som om deres siste betroelser virkelig var altfor syndige for 
deres sjelefred, og i det samme begynte noen vindpiskede, 
værbitte gamle kråkereir på de øverste grenene å duve som 
vrak på opprørt hav. 
 
- Hvor er fuglene? Spurte frøken Betsey. 
- Fug-? Mor hadde tenkt på noe annet. 
- Kråkene. Hvor er det blitt av kråkene? Spurte frøken 
Betsey. 
- Det har ikke vært noen siden vi kom her, sa mor. Vi trodde 
– Copperfield trodde – at her var en mengde av dem. Men 
reirene var gamle, og fuglene har forlatt dem for lenge siden. 
- David Copperfield opp av dager! ropte frøken Betsey. David 
Copperfield fra topp til tå! - Kaller et hus for Kråkehuset, og 
så fins her ikke én; han tar det for gitt at fuglene er her, bare 
fordi han ser reirene! 

 

David Copperfield - 
original 

David Copperfield - barnebok 

 
 
En rusten, hvit Datsun kjørte langsomt gjennom et 
arbeiderstrøk nord for sentrum. Det knuste glasset i 
en av frontlyktene ble holdt på plass av et kryss av 
isolasjonstape. Føreren var en flott kar på 22. Han 
var kledd i avklipte dongeribukser, ren, hvit T-skjorte 
og en rød baseballue med ordet VEKTER på. I setet 
på passasjersiden lå en åpen perm. Av og til kastet 
han et blikk på den for å lære en side med tekniske 
uttrykk utenat til prøven i morgen. Han hadde lett for 
å lære, og kom til å kunne stoffet utenat om noen 
minutter. 

Den tredje tvilling – Det Beste-versjon 
 
 
En rusten, hvit Datsun, med knust frontlykt som ble holdt på 
plass med et kryss elektrikerteip, kjørte rolig gjennom et hvitt 
arbeiderklassestrøk på nordsiden av sentrum. Bilen var ikke 
utstyrt med klimaanlegg, og føreren hadde rullet ned alle 
vinduene. Han var en pen mann på tjueto som hadde på seg 
avklipte jeans, en ren hvit T-skjorte og en rød baseballcaps 
med ordet SECURITY skrevet foran med hvite bokstaver. 
Plasttrekket under lårene hans var glatte av svette, men han 
lot seg ikke plage med det. Han var i godt humør. Bilradioen 
var stilt inn på 92Q – ”Tjue låter på rad!”. På passasjersetet lå 
det en åpen perm. Av og til kastet han et blikk på den, og 
pugget en maskinskrevet side med tekniske begreper til en 
prøve dagen etter. Han hadde lett for å lære, og ville kunne 
materialet etter å ha lest på det i fem minutter. 

 

Den tredje tvilling - original 
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Vi kjenner igjen historiene fra romanversjonene i de forenklede tekstene, selv om de er 

kortere. Ved å studere tekstene kan vi se at de benytter to forskjellige metoder til å forkorte4. I 

Jorden rundt på 80 dager blir teksten erstattet av en ny enklere og kortere tekst, mens i Den tredje 

tvilling blir teksten forkortet av at ord og setninger tas bort. David Copperfield har elementer av 

begge metodene. Det er naturlig å tenke seg at dette er et resultat av hvilket publikum tekstene 

er tiltenkt. For barn kan en romantekst inneholde mange vanskelige ord og setninger. 

Gjennom å bytte ut vanskelige ord og setninger med lettere ord og setningern blir tekstene 

lettere å forstå. I tillegg kan en roman være noe lang, slik at enkelte mindre viktige elementer i 

historien sløyfes. I versjonen fra ”Det beste” vil teksten være tiltenkt et mer voksent publikum, 

og behovet for å forenkle ord og setninger er ikke like viktige. I denne versjonen er det i 

hovedsak kun lengden som skal ned. Her også er det eksempler på at hele teksten er erstattet, 

men ”Det beste”-versjonen er uansett  mer ”tro” mot den originale teksten. 

 

Ingen av tekstene er strekktekster. Det samme er tilfelle med ”directors cut”-versjoner av 

filmer og samproduksjoner av samme historie for fjernsyn og kino. I en strekktekst må det 

være mulighet til å hoppe mellom de to tekstene mens de leses og det må være mulig for 

tilskueren å gjøre teksten lengre eller kortere. Tekstene viser oss likevel to metoder som kan 

brukes i produksjonen av strekktekst. I ”Det beste”-versjonen og i ”directors cut”-filmene blir 

den opprinnelige teksten beholdt, men tekst blir tilføyd eller trukket fra den originale teksten. I 

barnebøkene erstattes teksten med ny, kortere og mindre kompleks tekst. Vi kan dermed 

identifisere to metoder - tilføying og erstatning.  

 

I Nelsons opprinnelige definisjon ser han strekktekst utelukkende som en tekst hvor en maskin 

tilfører eller trekker fra ord (Nelson 1987:19). I senere definisjoner, som i den uutgitte ”Hypertext 

notes 8”, ser han i tillegg erstatning som en mulig metode: ”The text stretches, becoming 

longer, with replacement phrases, new details and additional clauses popping into place.” 

(Nelson 1968). Erstatning foreslås også i flere nylige artikler som omhandler strekktekst (Fagerjord 2005, 

Höök 1997, Furuta & Na 2002). Hypertekstsystemet GUIDE hadde integrert strekktekst i form av 

replacement links, som betød at en node ble erstattet av en ny node ved å åpne lenken.  

                                                
4 Forskjellene mellom tekstene må også ses i lys av at alle har forskjellige oversettere. En oversettelse vil alltid 
være basert på en viss grad med skjønn. Derfor er det naturlig å tenke seg at enkelte ord som avviker i de to 
tekstene, kommer av sprikende tolkninger av den engelske teksten og ikke som et bevisst valg for å forkorte 
teksten. 
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Dynamisk- og statisk innhold 
Typisk statisk innhold er tekst og bilder, mens typisk dynamisk innhold er video, animasjon og 

lyd. Forskjellen mellom statiske diskurser og dynamiske diskurser er at dynamiske diskurser er 

tidsavhengig, forteller George Landow oss i Hypertext 2.0 (Landow 1997:159). En statisk hypertekst 

hvor fortellingen har flere noder, er avhengig av at brukeren gjør et valg og følger en lenke 

videre, for å få progresjon. Leseren har også mulighet til å skumme over teksten og flytte fokus 

ut fra eget ønske. Tegnene i en dynamisk tekst er kun tilgjengelige for en kort periode før de 

beveger seg videre. Leserne tvinges dermed inn i en lineær leseprosess, og kan ikke styre sin 

egen lesing på samme måte som de kan med statisk data. Landow forteller oss at dynamiske 

tekster ”places the reader in a relatively passive role and turns hypermedia into a broadcast, 

rather than an interactive medium” (Landow 1997:159). Denne påstanden vil jeg ikke uten videre si 

meg enig i. Hvis Landow tenker seg video- og lydelementer kun som enkeltnoder i en 

hypertekststruktur, vil dette kanskje være en riktig observasjon. Hvis det derimot eksisterer en 

hyperstruktur inne i selve videoen eller lydenheten med lenkemuligheter, eller det er flere 

videoer og lydenheter som det er lenket mellom, mener jeg at dette tvinger brukeren til å bli 

mer aktiv. Tegnene i en video eller en lydenhet er kun forbigående synlig for brukeren og 

tvinger dermed brukeren til å ta en aktiv holdning til det dynamiske innholdet. Brukeren må 

hele tiden analysere innholdet for å kunne ta stilling til om han eller hun ønsker å følge 

eventuelle lenker i videoen eller lydenheten. Et øyeblikks fraværenhet vil føre til at viktig 

informasjon mistes og muligheten forsvinner. 

Modus 
Det er mulig å benytte tegnsystemer og modus synonymt, og det er også slik jeg vil benytte 

dem i oppgaven. Dette er likevel ikke klart avgrensede begreper. Et tegnsystem er det 

Umberto Eco kaller et signifikasjonssystem (Eco 1979:9). Hvilket, ifølge Eco, er et selvstendig 

system av tegn som eksisterer uavhengig av hvilken kommunikativ handling det brukes i, 

samtidig som det er en forutsetning for kommunikative handlinger. Sagt på en annen måte er 

tegnsystemet uavhengig av materialet, men materialet er avhengig av et tegnsystem for å 

kunne kommunisere. Et modus/tegnsystem er ofte et system av tegnsystemer. Slik er tilfellet 

med film. Film er et modus, men film innholder i tillegg musikk, tale og så videre.  
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Gunther Kress og Theo van Leeuwen forteller oss at  

”(…) media becomes modes once their principles of semiosis begin to be conceived of in more abstract 
ways (as ’grammars’ of some kind). This in turn will make it possible to realise them in a range of media. 
They lose their tie to a specific form of material realisation.” (Kress og van Leeuwen 2001:22)  

 
Kress og van Leeuwen mener at de modiene som brukes i et materiale, for eksempel film, går 

over til å bli et modus i seg selv, i det vi begynner å tenke på at innholdet som presenteres 

utgjør en selvstendig ”grammatikk”. Bruken av ordet ”grammatikk”, som Kress og van 

Leeuwen også setter i anførselstegn”, er noe misvisende da det drar konnotasjoner til 

lingvistiske språk. Eco kaller denne ”grammatikken” for sosiale konvensjoner som gir mulighet 

for dannelsen av tegnfunksjoner (Eco 1976:4). Jeg er noe skeptisk til Kress og van Leeuwens 

definisjon. For det er vel ikke slik at forståelsen av film som en ’grammatikk’ er grunnen til at 

vi kan flytte innholdet på filmrullen over til et annet materiale som for eksempel Internett? 

Samtidig har Kress og van Leeuwen rett i at det er denne felles forståelsen av hvordan modi 

skal tolkes som gjør at vi gir det et navn og bruker moduset. Jeg mener det er viktig at gruppen 

med tegn må kunne navngis for at de skal bli forstått som et modus. Med dette mener jeg at vi 

ikke bare må skjønne konvensjonene som gjør at vi forstår moduset, men at vi også må 

anerkjenne det som et modus gjennom en konsensus. Et modus er ikke avgrenset ut fra 

formmessige karaktertrekk ved tegnene, men ved at vi har et felles sett med konvensjoner og 

regler som vi bruker til å tolke moduset.  

 

Lydmodi er et problem å definere. Det er mange lyder som er modi, slik som musikk og tale. 

Hørespillet jeg lagde i eksperiment to er tuftet på konvensjoner på samme måte som film. 

Hørespill er likevel ikke et modus ettersom det er mange sjangere jeg kunne ha produsert og 

som la til grunn akkurat de samme tegnene og bygde på de samme konvensjonene, men som 

ikke ville vært et hørespill. Vi kunne ha gjort som med video/film og benyttet materialet5 

”radio” som benevnelse for alle de tegnsystemene som utgjør den helheten vi kan høre i 

eksperiment to. Men radio vil dessverre ikke gi den doble forståelsen som film/video. Radio 

mangler nemlig den konsensusen som gjør at vi tenker på det som et modus. For eksempel vil 

et hørespill på en cd ikke være moduset radio i materialet cd. Det ville vært en lydbok.  

 

                                                
5 Jeg benytter begrepet ”materiale” for å unngå mediebegrepet. Media kan både bety selve materialet som blir 
brukt til å kommunisere med, slik som en filmrull og et papir, og det kan referere til media som institusjon – for 
eksempel avishuset Dagbladet. Jeg vil bruke begrepet materiale om alt  som blir brukt til å kommunisere med. 
Når jeg da benytter begrepet materiale om radio, referer det til radioapparatet, lydbølgene og sendere, og ikke til 
institusjonen radio (se Fagerjord 2006). 
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Problemet med ”lyd” som modus er at det ikke har arvet navnet fra et materiale. Lyd er rundt 

oss over alt, men det er ikke denne lyden som utgjør et modus. Den lyden som utgjør et 

modus er de sett med konvensjoner som gjør at vi for eksempel oppfatter en fortellerstemme, 

som en stemme avskilt del fra fortellingen – uhørbar for karakterene men hørbar for oss – eller 

som får oss til å tolke musikk som spilles over en scene som en kommentar til scenen som 

utspilles. Jeg kan bare konkludere at en videre diskusjon omkring modusbegrepet er 

nødvendig, men går langt utenfor denne oppgaven rammer. 

Generell og spesifikk ekspansjon 
Apparatet som Nelson tenkte seg for å formidle strekkteksten hadde, som jeg har vært inne på 

tidligere, to spaker. En for å bevege teksten frem og tilbake, og en for å utvide og trekke 

sammen teksten. Med et slikt system vil teksten som helhet bli utvidet og trukket sammen. 

Fagerjord kaller denne utvidelsesmetoden for the Nelson approach (Fagerjord 2005). Jeg har valgt å 

oversette dette til generell ekspansjon. Et problem med generell ekspansjon ved statisk tekst, 

forteller Fagerjord, er at maskinen ikke har mulighet til å vite hvor leseren har fokus. For å 

løse dette må teksten deles inn i små noder, slik at fokuset kan avgrenses. Den lengste 

versjonen av noden kan under ikke gå utover skjermstørrelsen fordi dette vil føre til at 

brukeren ikke kan orientere seg i teksten hvis han går fra den korte noden til den lange noden. 

I et slikt tilfelle kan det punktet i teksten hvor fokuset hans lå, forsvinne ut av skjermen. Dette 

vil ikke være noe problem med dynamisk innhold fordi dynamiske medier er tidsavhengige og 

brukerens fokus vil samsvare med tidspunktet i det dynamiske innholdet. 

 

På web er det naturligvis ikke slik at brukeren velger å følge alle mulige lenker i skjermbildet 

ved å trykke inn en knapp. Selv om det er eksempler på dette, er det vanligere at lenkene her 

har en spesifikk karakter hvor hver og en av lenkene har en funksjon som brukeren kan utlede 

fra lenketeksten eller konteksten lenken står i. Vi kan da tenke oss en utvidelsesmetode hvor 

brukeren på denne måten bestemmer hvor han skal utvide teksten. Dette løser også 

orienteringsproblemet. ”In an interface where the user selects the exact point to be stretched, 

he or she also at the same time shows the system where the current focus is, and loss of 

orientation is less of a problem” (Fagerjord 2005.). Jeg kaller strekktekst med en slik ”outliner 

approach” (Fagerjord 2005.) for spesifikk ekspansjon.  
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Tekst, fortelling og hypertekst 
Begrepet fortelling har allerede blitt brukt flere ganger, og jeg vil tro alle har en intuitiv 

forståelse av hva en fortelling er. Likevel starter flere introduksjonsbøker om narratologi med 

spørsmålet ”hva er en fortelling?” (Rimmon-Kenan 1994, Toolan 2001). Dette spørsmålet vil jeg komme 

tilbake til ved flere anledninger i denne oppgaven. De fleste definisjoner synes å lande på at en 

fortelling er en kjede med hendelser som blir fortalt6. En fortelling er i følge Susan Onega og 

Jose Angel Garcia Landa ”the semiotic representation of a series of events meaningfully 

connected in a temporal and causal way” (Onega & Landa 1996:3). Her er en fortelling en kausal 

(årsaksbestemt) serie med hendelser som representeres av tegn. Senere i oppgaven skal vi se 

hvordan Gerard Genette bryter fortellingen opp i historie, diskurs og narrasjon, men foreløpig 

lar jeg det være med Onega og Landas definisjon. 

 

Tidligere i oppgaven har jeg definert hypertekst som tekst, men dette er ikke helt 

uproblematisk. Seymour Chatman forstår en tekst som ”any communication that temporally 

controls its reception by the audience” (Chatman 1990:7). Chatman mener at selv om det tar tid å 

se på for eksempel et fotografi, må en tekst bestemme rekkefølgen den skal leses i, og den skal 

bestemme startpunkt og sluttpunkt. Fotografiet er av den årsaken ikke en tekst siden det ikke 

har et klart start og sluttpunkt, og heller ikke representerer et forløp. En slik definisjon betyr at 

hypertekst heller ikke er å regne som tekst, ettersom hyperteksten verken bestemmer 

rekkefølgen eller start og stopptidspunkt. To lesere av de samme ordene i  hypertekst vil ikke 

nødvendigvis ha samme utgangspunkt. En kan ha startet fra søkemotoren Google, og kommet 

inn i en artikkel som lenker videre til denne teksten, mens den andre kanskje har fått lenken 

tilsendt direkte i en e-post. Dette gjør at selv om de leser den samme noden, vil de se teksten i 

forhold til tekst i forskjellige noder og dermed se teksten de leser i lys av forskjellige kontekster. 

Det er heller ikke sikkert hvor leserne velger å avslutte lesingen. Forfattere av hypertekster vil 

ofte ha skrevet en node som i seg selv har en avsluttende form, men med lenker til andre 

noder. Leseren som velger å følge disse lenkene vil ikke avslutte lesingen, men isteden komme 

til ny en node som igjen inneholder flere lenker. Dette vil imidlertid ikke alltid være tilfelle ved 

fortellinger i hypertekst, og mer tematisk og fysisk avgrensede tekster som for eksempel en 

hjelp-fil på en CD-ROM. Hypertekst faller som sagt utenfor Chatmans tekstdefinisjon. Espen 

                                                
6 Enkelte, slik som Walter Fisher (1984), vil hevde at all meningsfull kommunikasjon er en form for forteling, og 
at mennesker forstår verden gjennom en serie fortellinger. Problemet med et slikt syn er naturligvis at ikke all 
informasjon er presentert i fortellingsform, og selv om en leser kan gjøre det til en fortelling betyr ikke dette at det 
er en fortelling.  “[T]hat something can be presented in narrative form does not mean that it is narrative” (Juul 

2001). 
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Aarseth ser dette poenget og gir oss en annen definisjon av tekst. Han forteller oss at en ”text 

is not equal to the information it transmits” (Aarseth 1997:62). Teksten består av to former for 

forløp. Et forløp som leseren mottar, og et forløp slik det eksisterer i teksten. Aarseth kaller de 

første for skriptoner og de siste for tekstoner. Tanken til Aarseth er at det i en hypertekst7 finnes en 

mengde potensielle tegnforløp og enkelttegn. Dette er det han kaller for tekstoner. Leseren 

velger så ut hvilke tegnforløp og tegn han ønsker å se ut av de valgmulighetene han har. I mitt 

tilfelle er tekstonene bestemt av et skript som gjør tekstonene tilgjengelige for leseren ut fra et 

bestemt forløp og ut fra bestemte regler. Det forløpet av tegn som etter en slik valgprosess er 

de som faktisk er tilgjenglige for lesning, er det Aarseth kaller for skriptoner. Aarseth ser videre 

enda et nivå over dette, som er de skriptonene leseren faktisk leser, og stiller spørsmålet om 

dette kan sammenlignes med det Barthes i boken S/Z kaller for en lexie (Barthes 1970:13). Denne 

definisjonen viser oss hvordan en hypertekst kan bestå av mange forskjellige fortellinger og 

fremdeles være en tekst, men poenget i min oppgave er å snu dette på hodet. Hvordan får jeg 

en hypertekst til å fortelle en historie? 

 

Det at hypertekst ikke kan sies å ha klare grenser og klar rekkefølge, reiser et viktig spørsmål; 

er hypertekst narrativt i den forstand at det kan fortelle en historie? Spørsmålet burde være 

unødvendig i og med at hypertekstfortellinger eksisterer, og har eksistert i snart 20 år. Likevel - 

hvordan kan hypertekstfortellinger eksistere hvis det ikke er klare avgrensninger og et på 

forhånd bestemt forløp for hypertekst? Vil det ikke da finnes kun forkjellige lesninger og ingen 

historie slik som Jay David Bolter skriver i Writing Space i sin gjennomgang av Michael Joyces 

Afternoon.  

”There is no single story of which each reading determines the story as it goes. We could say there is no 
story at all; there are only readings. Or if we say that the story of Afternoon is the sum of all its readings, 
then we must understand the story as structure that can embrace contradictory emotional and perhaps 
factual outcomes.” (Bolter 2001:125-6).  

 

Hyperteksten ”Harry the Ape” ble laget ved Xerox PARC og er en hypertekst som benytter 

strekktekst. Åpningssiden forteller historien om apen Harry. Like fullt; når en lenke åpnes, 

kommer det tilsyne alternative setningsendelser som totalt forandrer utsagnet til setningen. 

(Zelleweger et al 2002:46) På denne måten blir ikke Harry the Ape en fortelling, men flere fortellinger. 

Ifølge Bolter vil denne hyperteksten ha en historie, siden historien er en struktur som tillater 

motstridende utfall og ikke et forløp med et fastlagt utfall. 

 

                                                
7 Aarseth bruker denne tekstdefinisjonen til å forklare det han kaller for cybertekst, men siden en hypertekst er en 
cybertekst er det ingen motsetninger ved at jeg benytter tekstdefinisjonen hans på hypertekster. 
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Hvis det er tilfellet at hypertekst ikke kan formidle en historie – kun forskjellige lesninger –  vil 

eksperimentet med strekktekst resultere i forskjellige lesninger som hver produserer forskjellige 

historier. Er mitt ønske om å formidle en historie i strekktekst umulig med mindre jeg 

aksepterer Bolter sitt argument og definerer historien i en hypertekst som summen av alle 

mulige utfall? Ettersom eksperimentet mitt er en adaptasjon av ”The Speckled Band”, kan jeg 

ikke gjøre det. En versjon hvor Sherlock Holmes ikke løser mysteriet, vil ikke kvalifisere som 

historien ”The Speckled Band”, fordi det da ikke vil være en gjenfortelling. Eksperimentene 

må av denne årsaken forsøke å formidle den samme historien i hver eneste lesning. 

 

Tekstbegrepet trengte en avklaring i forhold til hypertekst, og vi får den med Aarseth. 

Gjennom å vise at teksten ikke bare er det som til en hver tid vises for leseren, men også det 

som kunne blitt vist til leseren, faller ikke hypertekst lengre utenfor tekstbegrepet. Når vi 

kommer til spørsmålet om en hypertekst må fortelle flere fortellinger for å være en hypertekst, 

vil det være å redusere valgene i en hypertekstfortelling til kun innholdet. (Vi skal se senere at 

det er fullt mulig å manipulere innholdet i en fortelling, uten at vi da må snakke om en ny 

fortelling). Valgene i en hypertekstfortelling kan også være et valg av form. For eksempel 

forskjellige versjoner for forskjellige aldersgrupper. Vi kan bestemme hvor morsom 

fortellingen skal være, og ikke minst, hvor lang.  

 

Før jeg går i gang med en beskrivelse av det første eksperimentet, ønsker jeg å gjøre rede for 

metoden som ligger til grunn for forskningsprosessen. 
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Metode 
 

 

et eksisterer få eksempler på strekktekst i dynamiske medier. Av de få eksemplene 

jeg har kunnet identifisere, er det ingen som definerer seg som strekktekst8. 

Mangelen på eksisterende objekter for analyse, var en av årsakene til at jeg valgte 

å lage mine egne forskningsobjekter. Dette gjør denne oppgaven til en praktisk-teoretisk 

oppgave.  

Forskeren som primærprodusent 
En viktig forskjell mellom å lage sitt eget forskningsobjekt og å analysere et allerede 

eksisterende objekt, er hvor i produksjonsprosessen forskeren befinner seg. Ved å skape sitt 

eget objekt vil forskeren være en primærprodusent og forme utviklingen i hans respektive 

virkefelt, mens han ellers vil være en sekundærprodusent av sekundærtekster (Liestøl 1999:26). Hvis 

det er forskerens mål å påvirke utviklingen innenfor fagfeltet vil han da være avhengig av at en 

primærprodusent er mottakelig for de funnene og ideene som forskeren legger frem i 

sekundærteksten. Hvorvidt en primærprodusent er villig til å benytte de funnene som en 

sekundærtekst inneholder, avhenger av utviklingstempoet innenfor fagfeltet. Hvis dette 

tempoet er høyt, så vil forskning som kun arbeider med eksisterende objekter stå i fare for bli 

innhentet av utviklingen og innsikten blir redusert til et tilbakeblikk (Liestøl 1999:24). På grunn av 

den tregheten som ligger i selve forskningsprosessen vil utviklingen alltid ha passert den 

situasjonen den befant seg i da forskningsobjektet ble skapt, og det er kanskje ikke lenger 

relevant for dagens situasjon. Uansett vil ikke forskningen være relevant for utviklingen av det 

objektet som teksten undersøker. Innenfor fagfeltet nye medier, som denne oppgaven tilhører, 

så kan dette være tilfellet. Objekter i nye medier har ofte kortere levetid enn objekter innenfor 

andre felt. 

                                                
8 Anders Fagerjord har laget et eksperiment i strekktekst til ACM Conference on Hypertext and Hypermedia 
2005 i Salzburg (Fagerjord 2005), men dette var ikke ferdig da denne oppgaven ble påbegynt. 

D 
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Forskningsmodell 
Den praktisk-teoretiske arbeidsmåten medfører to forskjellige tankeprosesser. Den ene er 

løsningsorientert og er knyttet til produksjonen av verket. Jeg går inn i produksjonen med en 

ide om hvordan objektet skal bli og underveis i produksjonsprosessen vil jeg reflektere over 

muligheter og realiteter i forhold til utviklingen av objektet, hvilket gjør det til en analytisk 

prosess. Den andre tankeprosessen jeg erfarer i den praktisk-teoretisk arbeidsmåten er en 

tolkning av verket i etterkant, det som tradisjonelt blir forstått som analyse. I mitt tilfelle var 

det en analyse for å forstå verkets funksjon. Forskjellen fra en tradisjonell analyse er naturligvis 

at jeg også er produsent av objektet. Analysen i etterkant kan derfor ha en tilbakevirkende 

effekt på objektet. Samtidig kan jeg se for meg at erfaringer fra den praktiske produksjonen 

kan virke inn på analysen i etterkant og være begrensende for denne, fordi jeg gjennom 

produksjonen av analyseobjektet er blitt klar over materialets begrensninger. Samtidig gir 

produksjonsprosessen meg en innsikt i objektet jeg ellers ikke ville hatt. På denne måten 

knyttes den praktiske analysen og den tradisjonelle tolkende analysen sammen. Dette behøver 

nødvendigvis ikke være en fordel, siden forskerens nærhet til objektet også kan hindre funn. 

  

Den praktisk-teoretiske metoden er derfor en dobbelt analytisk prosess. Den er en praktisk 

analyse og en teoretisk analyse. Selv om en av analyseformene som regel vil være den 

dominerende, vil det være vanskelig å skille de to fra hverandre til to separate prosesser. 

Under produksjonen av verket vil jeg være opptatt av hva jeg må gjøre for å få verket til å 

fungere, men samtidig er det uunngåelig at jeg ikke samtidig jobber mer tradisjonelt med å 

tolke verket. I analysen av verket i etterkant, vil jeg også være opptatt av det neste 

eksperimentet og praktiske løsninger for å gjennomføre dette.  

 

Denne oppgaven bruker i stor grad teorier som gjerne klassifiseres som strukturell fortelleranalyse 

(Culler 1975, Aaslestad 1999, Rimmon-Kenan 1994). I tråd med teorienes ambisjon bruker jeg disse teoriene til 

å forstå de narrative rammene og premissene til fortellingene jeg lager i den tradisjonelle 

analysen, men jeg benytter de også i den praktiske produksjonsprosessen til å finne muligheter 

til å lage strekktekst.  

 

Innenfor humaniora er den praktisk-teoretiske metoden, eller eksperimentet, underteoretisert. 

Jeg vil av den grunn forsøke å beskrive prosessen gjennom å låne modeller fra systemdesign. 

Disse modellene kan kun virke som retningslinjer da de er rettet inn mot produksjonen av et 

objekt ment for et marked, og ikke produksjonen av et objekt for å teste og belyse en teori. 



 - 25 - 

Modellene fra systemdesign inneholder derfor etapper som for eksempel risikoanalyse og 

markedsanalyse. Dette er ikke nødvendig for å teste en teori. 

 

Utgangspunktet for prosjektet var at jeg ville undersøke muligheten for å lage fortellinger i 

strekktekst. Jeg hadde liten formening om det teoretiske utgangspunktet for oppgaven og 

hvordan strekkteksten skulle gjennomføres i praksis. Et slikt utgangspunkt gjør at en iterativ 

forskingsmodell er å foretrekke fremfor en lineær modell som for eksempel 

”fossefallsmetoden”9 (Avison & Fitzgerald 2003:27). Kunnskapsforlagets fremmedord blå ordbok (1991) 

definerer en iterasjon som ”gjentagelse av verbalhandlingen” og som ”gjentagelse av noe flere 

ganger”, eller ”trinnvis gjentagelse”. Forståelsen av ”iterativ” når det brukes i forhold til ”en 

iterativ modell”, ligger i de to siste betydningene av begrepet. Den iterative modellen er en 

prosess hvor en serie med utviklingstrinn gjentas med en stadig økende presisjonsgrad og på 

den måten nærmer seg et ferdig produkt. Denne modellen blir brukt innenfor systemutvikling 

og blir gjerne kalt for en evolusjonær, inkrementell utviklingsprosess (Avison & Fitzgerald 2003:85). 

Forskjellen mellom dette prosjektet og prosjekter innenfor systemutvikling er at målet i 

systemutvikling gjerne er et programvareprodukt.  

 

 

 

I dette prosjektet vil objektet som er gjenstand for den iterative prosessen, være fortellinger i 

strekktekst. Implementeringen vil av den årsak ikke være stadige forbedringer av et 
                                                
9 Fossefallsmetoden er en uviklingsmetode som er spesielt mye brukt innenfor programutvikling på data. 
Metoden går ut på at utviklingsprosessen gjør seg ferdig med hvert stadium (forundersøkelse, systemanalyse, 
design, implementering, evaluering og vedlikehold), før den går videre til det neste stadiet. Kritikken mot en slik 
metode går på at det aldri er mulig å ta mer en ett skritt tilbake i prosessen. 

Figur 1.  
Iterativ utviklingsmodell 
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eksperiment, men stadig utvikling av kunnskapen omkring fortellinger i strekktekst. En slik 

modell gjør at ideen ikke trenger å være spesielt utviklet for å bli testet i en implementering. 

Hvert eneste forsøk modner kunnskapen om undersøkelsesobjektet. Analysen og evalueringen 

av eksperimentet utleder funn og danner bakgrunn for nye hypoteser som blir innlemmet i 

neste eksperiment. Første fase i prosessen var en idé om at det er mulig å lage fortellinger i 

strekktekst. Hvis jeg kunne parafrasere fortellingen ”The Speckled Band” i flere forskjellige 

lengder, ville dette være et bevis for at det er mulig å lage fortellinger i strekktekst. Hypotesen 

blir testet ved at jeg deler opp teksten i tre nivåer. Resultatet blir deretter analysert for å se om 

eksperimentet førte til riktig empirisk konsekvens. Metoden jeg har brukt i denne oppgaven er 

således en hypotetisk-deduktiv metode, men gjentagelsene av prosessen er ikke et forsøk på å 

falsifisere den originale hypotesen. I punktet jeg har kalt ”analyse/evaluering” tester jeg ikke 

bare for de innledende hypotesene, men forsøker også å gjøre andre funn. Eventuelle funn kan 

deretter foredles til konklusjoner, eller de kan danne nye hypotesene for neste eksperiment. 

Gunnar Liestøl har kalt den praktisk teoretiske metoden for en syntetisk-analytisk metode 

ettersom den praktiske produksjonen (syntesen) og den teoretiske refleksjonen (analysen) 

utføres av forskeren selv (Liestøl 1999). Liestøl ser dette som en retorisk prosess, hvor retorisk ”is 

the performance of a faculty, a technique, for finding the best available means for persuasive 

and efficient communication” (Liestøl 1999:31). Liestøl sammenligner metoden med å oppsøke et 

varehus10. I varehuset er det forkjellige medier som vi kan oppsøke for å finne allerede 

etablerte metoder. Metodene kan deretter overføres til, i hans tilfelle, hypermedia. På 

bakgrunn av at jeg ikke er utdannet i webprogrammering, var dette for meg en dobbel 

prosess, hvor jeg både skulle finne teknikker som kunne brukes i strekktekst, men også 

hvorvidt de var teknisk gjennomførbare på web. Funn i evalueringen gjør at jeg må utvide det 

teoretiske perspektivet for oppgaven ved å gå på leting etter ny teori. Nye hypoteser som 

kommer ut av evalueringen eller funn av ny teori, krever nye virkemidler for effektiv 

kommunikasjon. Samtidig vil det i produksjonsprosessen foregå en lignende analytisk prosess 

rettet mot utviklingen av objektet. 

 

  

                                                
10 Dette er egentlig bare en del av metoden. Det som i retorikken heter inventio. Liestøl deler også resten av 
prosessen inn i de forskjellige stadiene av retorikken; elocutio og dispositio (memorio og  actio utelates). 
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Willard von Ormand Quine påviste i sin gjennomgang av den hypotetisk-deduktive metoden 

hvordan falsifisering av hypoteser alltid vil bero på en viss normativ vurdering av hvilke 

teorier vi finner troverdige. I tilfellet med denne oppgaven skulle jeg etter Karl Poppers 

falsifikasjonsprinsipp (Popper 1959) oppgi enhver hypotese som falt igjennom når den ble utsatt for 

et eksperiment. Quine sier at hva som aksepteres avhenger av sammenhengen og konteksten 

hvor vurderingen av hypotesen gjøres, og også hvorvidt premissene for hypotesen er riktige 

(Quine 1961). For eksempel ble strekkteksten i video vurdert ut fra en forestilling om at brukeren 

ville se den på samme måte som han eller hun ville se en film. Jeg gjorde derfor den 

vurderingen at utilsiktede jumpcuts11 ville utgjøre et fremmedgjørende element og derfor føre 

til feil i strekkteksten. Det er naturligvis mulig å tenke seg at dette ikke oppfattes slik i 

fremtiden. I dag er det mange eksempler på bruk av jumpcuts som virkemiddel i filmer og tv-

serier. I en tenkt fremtid hvor strekktekst er mer vanlig, kan jeg tenke meg at jumpcuts 

aksepteres som en del av strekktekstens formuttrykk. Publikum vil da forstå strekkteksten ut fra 

konvensjoner tilknyttet strekkteksten og ikke etter konvensjoner knyttet til for eksempel film. 

Brukertester 
Ovenfor har jeg vært inne på problemene knyttet til å være produsent av sitt eget 

analyseobjekt. Selv om det åpner for innsikt som ellers ville være skjult, kan det føre til 

feiloppfatninger. Jeg kan overse elementer ved objektene som hadde kommet klarere frem hvis 

jeg hadde et mer distansert forhold til objektet. Det siste punktet gjelder også 

brukervennlighet. Strekktekst er en kommunikasjonshandling og hvis den ikke er lett å forstå 

                                                
11 Jumpcuts er når to bilder klippes mot hverandre uten tilstrekkelig skifte av utsnitt. Resultatet er at vi som ser, 
oppfatter det som om bildet hopper. 

Figur 2.  
Syntetisk-analytisk metode 
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og bruke, faller kommunikasjonen sammen. Av denne årsak ønsket jeg å gjennomføre enkle 

brukertester av eksperimentene mine.  

 

Steve Krug har i boken Don’t Make Me Think laget en fremgangsmåte for enkle brukertester. 

Her viser han hvordan to tester med tre brukere i hver av testene gir et bedre resultat enn en 

test med åtte brukere (Krug 2000:146). Hans argument er at de første brukerne alltid vil identifisere 

de mest betydelige problemene. Uansett hvor mange brukere som tester den første versjonen 

vil de store problemene overskygge de mindre problemene, slik at disse kanskje forblir 

uoppdaget. Krug foreslår to mindre brukertester. Den første finner de største problemene. 

Etter at disse problemene er utbedret avholdes en ny brukertest. De problemene som var 

mindre betydelige før er nå de største problemene og vil bli oppdaget når brukertesten 

gjennomføres en gang til. Testingen skjedde både ved at jeg observerte personene mens de 

brukte objektene, og ved at jeg spurte personer om de hadde sett på objektene for deretter å 

stille spørsmål om hvordan de hadde brukt dem. 

 

Ettersom jeg ikke ser for meg noen spesiell brukergruppe, så vil det heller ikke være noen 

ideell bruker. I utvelgelsen av testpersoner forsøkte jeg derfor å velge ut fra forskjellig alder og 

yrkesgrupper, men utvelgelsen skjedde stort sett innenfor min bekjentskapkrets.  

 

Metodedelen har redegjort for den iterativ forskningsmetoden oppgaven har fulgt. Den 

skriftelige besvarelsen forsøker å fange opp prosessen slik den forløp. Det betyr at oppgaven 

ikke vil ha en klart avgrenset teoridel, men at teorien vil bli introdusert i den skriftelige 

besvarelsen i det forløpet de opprinnelig ble tatt i bruk. Jeg ser en slik struktur som mest 

hensiktsmessig, siden teorien nødvendigvis har vært viktig for både forutsetningene for 

eksperimentene og for funnene. Av den årsak vil jeg nå først beskrive det første eksperimentet, 

før jeg går over til å legge frem de funnene eksperimentet førte til.  
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Første eksperiment 
 

 

et første eksperimentet jeg gjorde, var en strekktekst med skrift og bilder. Jeg 

ønsket å gjennomføre en strekktekst i statiske modi før jeg forsøkte å lage 

strekktekst i dynamiske modi. Kun på denne måten ville det være mulig å 

identifisere eventuelle særegenheter ved strekktekst i et spesielt modus, og jeg måtte også ha en 

strekktekst i et statisk modus hvis jeg skulle forsøke å finne eventuelle gjennomgripende trekk 

ved strekktekst. Jeg så skrift som et mindre komplekst uttrykk å arbeide med, og antok derfor 

at de mest grunnleggende trekkene ved strekktekst ville tre klarere frem her. Eksperimentet 

ville samtidig være forholdsvis enkelt å arbeide med ettersom novellen ”The Speckled Band” 

allerede var i skrift. Dette regnet jeg som en fordel, fordi jeg antok at det første eksperimentet 

nødvendigvis førte med seg en del prøving og feiling. 

Produksjonen av eksperimentet 
For å lage strekkteksten, delte jeg opp ”The Speckled Band” i mindre deler ut fra en 

nivåinndeling. Jeg oppdaget at det som regel var vanskelig å dele inn teksten i mer enn tre 

nivåer, så derfor bestemte jeg meg for at teksten totalt skulle ha tre forskjellige nivåer. 

Inndelingen ble gjort nærmest intuitivt, men jeg hadde utarbeidet følgende prinsipper: 

1. Inndelingen må skape meningsbærende blokker. Det vil si at setninger som bygget på 

andre setninger, for eksempel et svar på et spørsmål eller ord som brukes for å binde 

sammen setninger, settes sammen med enheten i det nivået som gir grunnlag for 

blokken. I tilfellet hvor det er snakk om et svar på et spørsmål, skal altså svaret være på 

samme nivå som spørsmålet. 

2. De forskjellige nivåene skal ha et konsekvent innhold, slik at leseren kan ha 

forventninger til hva som vil befinne seg på de forskjellige nivåene, og med det avgjøre 

om det skal skiftes kompleksitetsnivå. For eksempel skulle alt jeg regnet som  

unødvendig beskrivelse legges i nivå 3.  

D 
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3. Inndelingen må beholde flyten i teksten. Det vil si at inndelingen på for eksempel 

øverste nivå ikke må være så drastisk at den fjerner det ”litterære”. 

4. Inndelingen må føre til setninger som er grammatisk korrekt. Det vil si at setningen 

deles opp slik at tegnsettingen blir riktig. For eksempel hvis det fjernes en leddsetning 

sist i setningen, så må punktumet på slutten være i øverste nivå, mens leddsetningen i 

andre nivå må begynne med komma. 

5. I tråd med kravet om at strekktekst ikke kan medføre en vesensforandring av historien, 

er det viktig at inndelingen i nivåer ikke forandrer hendeleser, eller 

karakterbeskrivelser. De enkelte nivåene kan gi ny informasjon, men de kan ikke virke 

motsigende på informasjon fremlagt i andre nivåer. 

 

Jeg la hele teksten inn i et tekstdokument hvor innrykk i teksten symboliserte nivåene (se figur 

3a). Tekstfilen ble deretter lest av et Python-skript12, og gjort til HTML koder (se figur 3b). 

 

                                                
12 Python er et serversidet skriptspråk. I eksempelet som ligger på nettet er dette skriptet gjort om til PHP, et 
annet serversidet skriptspråk, siden serveren jeg er blitt tildelt ikke har installert Python. 
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Den andre hypotesen jeg la frem i gjennomgangen av forutsetninger for inndeling, var at 

teksten skulle deles inn i nivåer etter emner. En slik inndeling viste seg å ikke gi mening i en 

strekktekst med spesifikk ekspansjon. Det kom også i konflikt med punkt nummer fem som var 

at strekkteksten ikke skulle føre til vesensforandringer i historien. Da teksten først ble inndelt i 

nivåer ble nivå 2 bestemt til å inneholde informasjon som hadde karakter av presiseringer, 

tilleggsinformasjon og villedende spor. Nivå 3 ble satt av til mer generelle beskrivelser av miljø 

og karakterer. Under produksjonen av eksperimentet skjønte jeg at en slik inndeling ikke 

fungerer når teksten er med spesifikk ekspansjon. Ved spesifikk ekspansjon forutsetter et nivå 

3, at brukeren først har valgt et nivå 2. Noe som forutsetter at nivåene ligger i et lokalt 

hierarki. Problemet oppstår når en tekst som i følge retningslinjene inneholder kvalifikasjoner 

Figur 3b 
Noderepresentasjonen – dvs. grensesnittet 

Disse nodene i nivå 2 
er åpnet… 

…og de blir 
representert slik i 
grensensittet. Teksten 
blir understreket for å 
vise at det er en lenke 
som kan lukkes. 

 

Når en node i nivå 2 
er åpnet, blir 
eventuelle noder i 
nivå 3 tilgjengelige for 
brukeren. Denne 
indikeres ved en 
understrek, _ i 
grensesnittet. 

Et ”+”-tegn først i linjen 
indikerer at alle linjer 
som starter med et ”!”-
tegn i noden skal åpnes 
automatisk. 

Figur 3a 
Nodene – dvs. datafilen 

Hver linje i datafilen er en node. Nivået noden er på, 
bestemmes av om den starter med  ingen, ett eller to 
innrykk. 
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til nivå tre, ikke ligger i forhold til en tekstnode i nivå 2. Dermed blir brukeren nødt til å gå 

igjennom et tomt nivå 2, for å nå nivå 3, eller teksten vil simpelthen ikke bli tilgjenglig. 

Tekstnoder vil alltid bygge på konteksten den står i, og det vil ikke gi noen mening å først 

dykke ned til nivå 2, som er tomt, for deretter gå til nivå 3. 

 

Motivasjonen for en bruker til å følge en lenke, er nødvendigvis at han er interessert i å finne 

ut mer om temaet det lenkes fra. Lenker i hypertekst er assosiative. Det betyr at en setning 

inneholder et ord som er en lenke, og den lenken leder til temaet som ordet assosieres med. 

For eksempel: ”Ted Nelson er mannen bak begrepet hypertekst.”, er en tekstnode med to 

lenker. En til informasjon om personen ”Ted Nelson” og en til informasjon om ”hypertekst”. 

Da jeg skulle markere lenkene i 

eksperimentet lot jeg først lenken være 

det siste ordet før der den nye teksten 

skulle skytes inn.  
 

Selv om vi som kjenner konvensjonene til web, skjønner at det er en lenke knyttet til ordene 

”of” og ”Moran, vet vi ikke hva vi kan forvente oss ved å åpne lenken. Lenken og den 

underliggende noden står ikke i noe assosiativt forhold til hverandre. Dette skapte også et 

problem når en node i nivå 2 ble åpnet og 

det var enda en node i nivå 3. Jeg gjorde 

hele noden som ble åpnet til en peker, som 

lukket noden hvis den ble fulgt. Problemet 

som oppsto da var at De siste ordet i noden på nivå 2, ble både en lenke for å lukke nivå 2 og 

en lenke for å åpne nivå 3. Jeg løste dette ved å benytte meg av et symbol for å markere 

utvidelsesmuligheter. Først brukte jeg understreken som er den konvensjonelle lenkesymbolet 

på web (se figur 4). Når jeg viste eksperimentet til andre brukere, forsto jeg at dette ikke var en 

klar nok peker. I hyperteksten ”Harry the Ape” blir et symbol brukt til å anvise at teksten kan 

utvides, og dette løser både problemet med at pekeren ikke skal ha en dobbelbetydning slik 

den får ved å være et ord, og hva pekeren faktisk gjør blir mer forståelig ved å bruke to 

symboler for å åpne og lukke (se figur 5). 

 

Eksperimentet ga nyttige funn på de opprinnelige punktene, og noen punkter kan bygges 

videre på, men noen av disse innledende premissene for strekkteksten viste seg å være feil, eller 

Figur 4. 

Figur 5 
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vanskelig å etterfølge. Eksperimentet ga meg i tillegg noen mer generelle ideer omkring 

fenomenologien ved gjenfortelling ved hjelp av strekktekst.  

Evaluering av eksperimentet 
Med strekkteksteksperimentet var ønsket at fortellingen skulle forbli den samme, men at 

lengden og kompleksiteten forandret seg. Inndelingen skjedde intuitivt, men en analyse i 

etterkant skulle vise at inndelingen fulgte prinsippene for en strukturell analyse lagt frem av 

Roland Barthes. Således kan eksperimentet tjene som et bevis på hvordan fortellinger kan 

gjøres til hypertekst uten å forandre mening, og hvordan det er mulig å lage tekster i 

hypertekst og ikke bare lesninger. 

Strukturell analyse av fortellinger 
Den russiske formalisten Vladimir Propp så tilstandsforandringen som den bærende 

egenskapen ved narrative tekster. Det vil si overgangen fra en hendelse til en annen. Gjennom 

sine analyser av russiske eventyr fant han 31 nøkkelhendelser som han kalte for funksjoner: 

”Functions is understood as an act of a character, defined from the point of view of its 

significance for the course of the action” (Propp 1968:21).  

 

Roland Barthes videreutvikler i artikkelen ”Introduction to the Structural Analysis of 

Narratives” Propps funksjoner. Han deler inn det han kaller for beskrivelsesnivået i 

fortellingen i funksjonelle enheter. Det vil si at enhetene må være meningsbærende. 

Beskrivelsesnivået til Barthes sammenfaller verken til historienivå eller diskursnivå (jeg vil 

komme tilbake til todelingen historie/diskurs senere i oppgaven). Likevel vil Barthes inndeling 

kunne passe inn som en oppdeling av historien, ved at funksjoner referer til hendelser som 

igjen er en del av historien. Denne inndelingen blir også fulgt opp av Seymour Chatman i 

Story and Discourse (Chatman 1978). Barthes finner i alt fire underklasser av funksjoner: Kjerner, 

satellitter, indekser og informanter13 (Barthes 96). 

Indekser og informanter 
Indekser og informanter er enheter som henviser til karakterers psykiske tilstand, atmosfære og 

lignende. Kjerner og satellitter får sin mening ut fra sin posisjon  i sekvensen av enheter i 

fortellingen. For best beskrive hvordan indekser får sin mening, kan vi se på det som en 

dybdemodell. Det finnes flere slike dybdemodeller, hvorav den hermeneutiske kanskje er den 

vanligste. Den kan enklest forklares som ”Her står ét, men her menes noget andet” (Kjørup 1996). 
                                                
13 Dette er mine oversettelser av begrepene nuclei (som Chatman oversetter til kernel), catalyst (som Chatman 
oversetter til sattelites), indices og informants. 
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Foruten den hermeneutiske finner Fredrick Jameson fire andre dybdemodeller: Den 

dialektiske, freudianske, den eksistensielle og den semiotiske (Jameson 1991:12). Kort forklart er en 

dybdemodell en metode til å forklare hvordan, i vårt tilfelle, en enhet kan ha betydninger ut 

over den tradisjonelle. For eksempel kan en indeks tolkes mot et kulturelt nivå, hvilket betyr at 

en ku for eksempel vil ha en helt spesiell betydning i India – den er hellig. Et uvær kan ha den 

konvensjonelle betydning av ulykke, og en tilt – kamerabevegelse i vertikalplanet – over en 

kvinne, kan tolkes ut fra et freudiansk voyeurperspektiv.  

 

Til forskjell fra indeksen er informanten en enhet uten en slik dobbeltbetydning. Den er det 

den gir seg ut for å være og har ingen betydning ut over den tradisjonelle. Informanter har ren 

informasjon til leseren av en tekst, og kun den denoterte betydningen. De vil typisk være med 

til å identifisere, tidsfeste og stedsfeste narrasjonen (Barthes 1969:97).  

Kjerner og satellitter  
Kjerner og satellitter er handlinger og hendelser som får sin mening ut fra sin posisjon i forløpet 

av enheter i fortellingen. Det vil si at de får sin betydning fra de andre enhetene den står i 

forhold til. Kjerner er benevnelsen på kjerneenheter i historien. Disse enhetene er skjelettet i 

historien. Av alle enhetene er det ifølge Barthes, kun kjerneenheten, som ikke kan unnværes 

uten at historien mistes. Kjerneenhetene identifiseres retrospektivt (Culler 1975:135). Det er kun 

etter at vi har lest en historie eller sett en film at vi kan si om en hendelse eller handling var 

essensiell for historien, og at den av den grunn kan kalles en kjerneenhet. 

 

Sattelitene er mer handlinger og hendelser av mer triviell karakter. Dette betyr likevel ikke at 

satellitter er uten betydning for historien. De kan være med på å bygge opp suspense – en 

uforløst spenning – gi ny informasjon, bygge oppunder informasjon eller villede. Et tankekors 

som Barthes implisitt legger frem til i boken S/Z, er det faktum at en diskurs kan inneholde 

flere historier hvor en enhet kan være en satellitt i en historie, samtidig som den er 

kjerneenheten i en annen.  

 

Indekser og informanter kan kombineres fullstendig fritt i teksten, men satellitter må stå i 

forhold til en kjerneenhet. Kjerneenheten står i et kausalitetsforhold til andre kjerneenheter i 

beskrivelsesnivået.  
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Sekvenser 
Sekvenser er en logisk sammenslutning av funksjoner. Hvorav den første enheten i sekvensen ikke 

forutsetter eksistensen av en foregående enhet. Sekvensen avsluttes når en enhet ikke har nye 

enheter som forutsetter dens eksistens. En sekvens kan forenkles til en setning, for eksempel 

”Ta en telefon”. Sekvensen må bestå av minst tre funksjoner. De danner da det Claude 

Bremond definerer som en elementærsekvens (Bremond 1980:387). (1) En funksjon som åpner prosessen 

på den måten at det er en handling som skal utføres eller en hendelse som forutses,(2) en 

funksjon som består av selve handlingen, eller hendelsen, og (3) en funksjon som lukker 

prosessen ved at det er oppnådd et resultat. Elementærsekvenser kan kombineres slik at de danner 

komplekse sekvenser.  

Et kort eksempel på funksjoner og sekvenser 
”[I]f a narrative text could be broken down into units, then it could also be built up from a 

repertoire of units” (Schneider og Smoliar 2001:3), konkluderer Tina Schneider og Stephen William 

Smoliar treffende på Landows diskusjon om av hypertekstfortellinger sett i forhold til 

Aristoteles definisjon av plot. Det er nettopp dette jeg gjorde i eksperimentet. Jeg benyttet meg 

av Barthes fire klasser, som i utgangspunket er en teori for å forstå de forskjellige delene i en 

fortelling, til å dele en tekst inn i noder. Disse brukte jeg deretter til bygge opp forskjellige 

diskurser basert på brukerens valg. Fagerjord beskriver i artikkelen ”Editing Stretchvideo”14 

hvordan strekktekst kan produseres gjennom først å dekomponere teksten ut fra Barthes 

terminologi. ”To shorten a story, one may always remove indices [indekser] and catalysts 

[satellitter]. The story will be less rich in its description and psychological detail, but we will 

experience it as the same story nevertheless.” (Fagerjord 2005). Vi kan nå se på et eksempel fra 

”The Speckled Band” hvor Holmes undersøker testamentet til avdøde fru Royalott (figur 6).  

 
 
 
Historien handler i korthet om en stefar som dreper døtrene for å hindre at de blir gift. Hvis 

de blir gift, går pengene etter moren til døtrene istedenfor til stefaren. Retrospektivt kan jeg 

identifisere det at Holmes har sett morens testamente, som en kjerneenhet. Dette er 

                                                
14 Et morsomt poeng med denne artikkelen er at den er skrevet i strekktekst. 

Figur 6 
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representert i diskursen i siste setning; ”I have seen the will…”.  Tidspunktet for Holmes 

tilbakekomst er rent informativt og følgelig en informant. Bruken av ”Doctors Commons” sier 

hvor Holmes drar, men forteller oss også at dette foregår i en tid som er ulik vår. Dette 

kvalifiserer derfor som en indeks. Selve handlingen at Holmes går og kommer tilbake er ikke 

nødvendige for fortellingen av historien, men er knyttet til kjerneenheten. Dette er derfor 

satellitter. 

 

Hele denne passasjen kan kalles en sekvens. Vi har en enhet som starter sekvensen - <Holmes 

drar til Doctors Commons> - og en som avslutter sekvensen - <Holmes har sett testamentet>. 

Hele denne sekvensen kan forenkles til for eksempel: ”Holmes undersøker enkens testamente.” 

Vi ser her at vi ikke bare har satt et navn på sekvensen som beskriver hva som skjer, men også 

at dette navnet er kjerneenheten. 

 

Jeg hadde ikke lest ”Structural Analysis of Narratives da ”The Speckled Band”  ble delt opp 

første gang. Det er av den grunn interessant å se at inndelingen følger Barthes prinsipper. Det 

første nivået består i det store og hele av kjerneenheter, og med informanter, indekser og 

satellitter i undernivåene. Fordelingen av enhetene i undernivåene er riktignok ikke 

konsekvent, da jeg i inndelingen hadde som mål å lage et sammenhengende hele når 

informasjonen jeg tok ut igjen, ble satt inn i fortellingen. Alle blokkene med tekst som ble tatt 

ut og lagt i undernivåene, er derfor ikke meningsbærende alene. Dette er typisk småord, 

tegnsetting og bindeord. 

 

Et annet problem med Barthes inndeling var når satellittene var i form av sidehistorier eller at 

innholdet i satellittene ble tatt opp ved flere anledninger i teksten. ”A Speckled Band” 

inneholder spesielt to sekvenser med villedende informasjon til leseren. Denne villedende 

informasjonen omhandler en gruppe sigøynere som bor på eiendommen og som leseren kan 

tro hadde noe med mordet å gjøre. Videre blir Holmes fortalt at det finnes en gepard og en 

bavian på eiendommen. Ved en anledning møter Holmes og Watson også bavianen. 

Enhetene til disse sekvensene er spredt utover i teksten. Problemet er at enheter som 

omhandler for eksempel geparden og bavianen senere i teksten, ikke gir mening ettersom de 

forutsetter at leseren først har lest enhetene hvor de etableres i fortellingen.  

 

 

Her er et eksempel fra side 12 i novellen: 
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"Well, look at this!" He took up a small saucer of milk, which stood on the top of it. 
 
(…) 
 
"No; we don't keep a cat. But there is a cheetah and a baboon." 
 
"Ah, yes, of course! Well, a cheetah is just a big cat, and yet a saucer of milk does not go 
very far in satisfying its wants, I daresay. There is one point which I should wish to 
determine." 

 

I dette eksempelet er satellitten ”But there is a cheetah…” i forhold til både kjerneenheten 

”He took up a small saucer of milk.”, og forutsetter en kausal forbindelse til en tidligere 

informant/indeks på side tre i novellen.: 
 
He has a passion also for Indian animals, which are sent over to him by a correspondent, and 
he has at this moment a cheetah and a baboon, which wander freely over his grounds and are 
feared by the villagers almost as much as their master. 

 
Satellitten forutsetter en kjerneenhet. Uten kjerneenheten, som er funnet av melkeskålen, gir 

samtalen om melkeskålen ingen mening. Satellitten forutsetter også at leseren har lest 

informanten/ indeksen på side 3. Hvis historien om de indiske dyrene er en sekvens, så vil en 

leser være nødt til å få med seg enheten som etablerer sekvensen, nemlig informanten/ 

indeksen på side tre. Hendelsen hvor de finner melkeskålen konstituerer i seg selv en sekvens. 

Og denne sekvensen inneholder en kjerneenhet hvilket betyr at den må med. Det blir dermed 

et problem å få setningene til å bli grammatisk korrekte og lesbare uten å erstatte tekst hvis 

leseren ikke har tilgang til sekvensen med geparden og bavianen. Leseren må ha lest denne 

enheten for å forstå den etterfølgende enhetene. Ettersom sekvensen ikke består av 

kjerneenheter, trenger derimot ikke potensialet i sekvensen å være forløst. Leseren trenger ikke 

å lese sekvensen til ende for å få forståelsen av historien, men leseren trenger å ha lest den 

innledende enheten for å ikke bli forvirret av de senere enhetene i sekvensen. 

Programmeringen av strekkteksten må derfor inneholde tester for å se om leseren først har 

vært innom informanten/ indeksen på side tre i manuset. Kun da åpnes de resterende nodene 

i strekkteksten for brukeren. 

 

”A Speckled Band” er i utgangspunket ment å leses som en fullstendig tekst, men ble adaptert 

til strekktekst i eksperimentet. Jeg kunne ha gjort mindre endringer i teksten for at den skal 

passe bedre til å deles inn i nivåer, men eksperimentet tok utgangspunkt i at teksten er som 

den er og det ble ikke gjort endringer i teksten for å gjøre den lettere å dekomponere. I 

hovedtrekk var dette uproblematisk, men det oppstod situasjoner hvor historien fikk ny 

mening ut fra hvilket nivå teksten ble lest. 
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I dette eksempelet får teksten forskjellig betydning ut fra teksten og ut fra hvilke nivå den leses. 

I det øverste nivået (figur 7) fremstilles Watson som nervøs for å bli oppdaget, før han og 

Holmes kommer seg inn i huset. I det andre nivået (figur 8) kommer det frem at Watson ikke 

frykter å bli oppdaget, men er redd for geparden og bavianen. Holmes fremstilles som mer 

fryktløs en det han er i det tredje nivået (figur 9). For å omgå meningsforandringen ville jeg 

vært nødt til å skrive om deler av teksten og bytte ut første nivå med en tekst som forteller 

forflyttningen til Watson og Holmes, men uten fortelle at Watson er lettet over å komme inn i 

huset.  

Figur 7 – Nivå 1 

Figur 8 – Nivå 2 

Figur 9 – Nivå 3 
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Her har jeg forsøkt å gjøre dette: 
 

Første nivå: 
There was little difficulty in entering the grounds and we soon found ourselves inside the 
bedroom 

 

Andre nivå: 
 
There was little difficulty in entering the grounds, for unre- paired breaches gaped in the 
old park wall. (…) I confess that I felt easier in my mind when, after following Holmes's 
example and slipping off my shoes, I found myself inside the bedroom. 
 

Historie – diskurs – narrasjon 
En fortelling, er en historie som fortelles gjennom en diskurs. Det finnes flere forskjellige andre 

teoretiske inndelinger av fortellingen. David Bordwell og Kristin Thompson (1990) har sin 

todeling med plot og historie, Thomashevskij brukte susjett og fabel (Thomashevkij 1965 [1925]), fabel 

og historie er også vanlig. Shlomith Rimmon-Kenan (1983) praktiserer en tredeling med 

historie, tekst og narrasjon, mens Mieke Bal (1997) bruker fabel, historie og tekst. Denne 

praksisen med forskjellige begreper, og bruken av samme begreper men betydningen byttet 

om, er veldig forvirrende. I denne teksten har jeg valgt å benytte begrepene til Gerard 

Genette. I de tilfeller hvor det er referanser til tekster som bruker andre begrepspar, er disse 

oversatt etter beste evne. Genette presenterer i boken Discours du récit [Narrative Discourse], tre 

forskjellige betydninger av ordet ”narrasjon” – fortelling - (récit [fr] /narrative [en]) (Genette 

1972:25-27):  

1. Narrasjon er en muntlig eller skriftlig diskurs som forteller om en eller en serie 

hendelser. Diskursen er de teknikker forfatteren bruker for å fremstille historien, og 

andre, ikke-diegetiske, virkemidler. Med ”ikke-diegetisk” menes de delene som ikke er 

en del av diegesen, historieverdenen. Det vil si virkemidler som ikke vil kunne merkes 

av karakterene i narrasjonen. Et eksempel vil være musikk i film, hvor musikken ikke 

har et objekt i filmrommet.  

2. Narrasjon er en historie. ”Historien” er en samling med hendelser organisert i 

kronologsikk rekkefølge - både det som blir fremstilt i direkte i diskursen og det leseren 

ut fra diskursen implisitt tolker at har skjedd. Historien er det totale sett med 

handlinger og situasjoner, og hvordan disse er sammensatt, i opposisjon eller repeteres, 

gjenspeilet gjennom diskursen. En historie kan bare rekonstrueres ut fra den 

informasjonen som finnes i diskursen.  

3. Narrasjon er selve fortellerhandlingen. Genette ser dette i utvidet betydning til også 

innebefatte den virkelige, eller fiktive, situasjonen hvor den narrative handling utspiller 

seg.  
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Jeg vil benytte ordet narrasjon for Genettes tredje betydning, og bruke begrepene diskurs og 

historie for innhold og uttrykk. ”Historien definerer vi som det narrative innholdet, fortellingen15 er 

den narrative teksten, det fortalte. Narrasjon er definert som den produserende fortellerhandling” 

(Aaslestad 2003:27). Jeg vil fortsette å referere til summen av historien, diskursen og 

fortellerhandlingen som en ”fortelling” 

 

I eksperimentet med ”The Speckled Band” i statisk tekst var målet å forandre diskursen, det 

vil si det brukeren leser, uten at historien ble forandret. Dette var det mulig å oppnå ved at 

kjerneenhetene i historien forble i diskursen. På denne måten er det mulig å skape hypertekst 

som forteller kun én historie. Jeg har tidligere i teksten vært innom hyperteksten ”Harry the 

Ape”. Systemet som brukes, har fått navnet Fluid Documents og benytter en hypertekstmotor 

som kalles Fluid Reader (Zelleweger, Mangen og Newman,  2002). Harry the Ape kan i utgangspunktet virke 

som en fortelling fortalt i strekktekst, men den oppfyller ikke kravene vi stiller ovenfor. I Harry 

the Ape består utvidelsen av teksten av motstridende tekst. Dette gjør at teksten skifter mening 

og ikke betyr det samme som det den gjorde før den ble utvidet. Diskursen i de lavere nivåene 

har innhold som kommer med ny informasjon, eller forandrer betydningen til nivået over. 

Diskursen på de forskjellige nivåene blir dermed vesentlig forskjellig, slik at historien som blir 

utrykt i diskursen ikke lenger kan sies å være den samme historien. Det blir dermed ikke en 

fortelling som man forandrer lengden på, men flere fortellinger som avdekkes ved hjelp av 

lenker. Det er med andre ord ikke en fortelling fortalt i strekktekst. 

 

Hvis en fortelling skal lages i strekktekst, krever det at det skjer en forandring av diskursen, 

uten at det skjer en vesensforandring historien. Ved å bruke ordet vesensforandring, ligger det 

implisitt at dette vil være et fortolkningsspørsmål. Strekktekst kan være en presisering, men det 

kan ikke være en redefinering, eller føre til at leseren utleder en grunnleggende forskjellig 

historie fra diskursen. Små forandringer av historien må kunne aksepteres. Selv den minste 

forandring av diskursen vil muliggjøre fortolkninger av teksten som vil avvike fra den 

opprinnelige historien. 

 

Hypertekster kjennetegnes blant annet ved at de har løs avgrensing eller ikke er avgrenset i det 

hele tatt. I tilfellet med hypertekstfortellinger vil det alltid være avgrensinger av fortellingen. 

Selv om det finnes en lenke til en grøtoppskrift i en hypertekstfortelling om Askeladden som 

kappåt med trollet, og en lenke videre til forhandlere ved hver av ingrediensene i oppskriften, så 
                                                
15 ”Fortellingen” hos Aaslestad, er det som blir forstått som ”diskurs” i denne oppgaven. 
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vil ikke disse lenkene utvide historien, de vil kun utvide diskursen – historien er den samme. 

Av denne observasjonen kan vi finne ytterligere to metoder som kan dele inn 

strekktekstfortellinger. En hvor strekkteksten skjer ved forandringer av diegesen, og hvor 

elementer som ikke er en del av historieverdenen – ikke diegetiske –  tas bort og legges til. 

Begrepet diegesis har sitt utspring i Platons Republikken, men fikk betydningen jeg benytter det i, 

fra den franske filmviteren Etienne Souriau i 1953. Begrepet referer i denne sammenhengen 

til ”all that belongs, ’by inference’, to the narrated story, to the world supposed or proposed by 

the film’s fiction” (Souriau 1953 i Gorbman 1987:21)16. Innen filmvitenskapen har begrepet stort sett blitt 

brukt til å beskrive musikken. Noe er diegetisk hvis det på noe sett er sannsbart innenfor den 

verdenen fortellingen beskriver. For eksempel vil musikk som har utspring i et objekt i filmen, 

være diegetisk, mens stemningsmusikk som ikke har sitt utspring i fiksjonsverdenen, vil være 

ikke-diegetisk. Fjerning av stemningsmusikk er av liten interesse for oss, da dette verken vil 

gjøre diskursen lengre eller kortere. Derimot vil det være annen ikke-diegetisk informasjon 

som vil øke diskursen slik som for eksempel grøtoppskriften. Den ikke-diegetiske 

informasjonen kjennetegnes ved at den er informasjon til mottakeren av fortellingen. 

Informasjonen kan for eksempel være hvilken følelse en scene skal iakttas med, slik som ved 

stemningsmusikk, eller det kan være informasjon om India som ikke ytres av en karakter i 

fortellingen. I novellen snakker Helen Stoner om India. Vi kan da tenke oss at ”India” blir en 

lenke til mer informasjon om India for de leserne som ikke vet hva India er for noe.  

 

Da jeg tidligere i oppgaven introduserte strekktekstbegrepet, fant jeg at det var to metoder for 

å lage strekktekst – erstatning og tilføyelse. I måten jeg bruker og forstår begrepet ”tilføyelse” i 

denne oppgaven, har jeg inkludert faktumet at enheter naturligvis kan trekkes fra like mye 

som de kan tilføyes (figur 11). 

 

  

 

                                                
16 Sitatet er hentet  fra - og oversatt i - boken Unheard Melodies av Claudia Gorbman, siden Souriaus L’Univers 
filmique ikke er oversatt til et språk jeg behersker. 

Figur 10 Figur 11 
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En ”erstatning” betyr at hele diskursen blir byttet ut med en ny diskurs som har et vesentlig 

likt betydningsinnhold (figur 10). Ved å kombinere disse to metodene for å lage strekktekst – 

tilføyelse og erstatning -, med skillet mellom strekktekst som forandrer diegesen og strekktekst 

som kun forandrer informasjonen til leseren, får vi følgende tabell: 
 

 Erstatning Tilføyelse 

Diegetisk 
Paradigmatisk 

strekktekst 
Syntagmatisk 

strekktekst 

Ikke-diegetisk 
Elastisk  

strekktekst 
Annotasjoner 

 

Syntagmatisk strekktekst17 
For å beskrive begrepet syntagmatisk strekktekst, er det nødvendig å definere “syntagme”. 

Begrepet er et vanlig begrep innenfor lingvistikken og semiotikken, og bruken av begrepet kan 

derfor føre til misforståelser. Et syntagme referer i denne oppgaven til et sett med enheter satt 

sammen i en lineær sekvens. En syntagmatisk strekktekst frembringes dermed ved at narrative 

enhet fjernes og tilføyes til i syntagmet. 

 

Under er et eksempel på en syntagmatisk strekktekst med to nivåer hentet fra ”The Speckled 

Band”. Det øverste nivået er alle linjene med tallet ”1” foran. Nivå 2 består av linjer med ”1” 

foran pluss linjer med talet ”2” foran. 
 [1] ”What’s in here?” he asked, tapping the safe. 

[2] “My stepfather’s business papers.” 
[2] “Oh! You have seen inside then?” 
[2] “Only once, some years ago.  

[1] “I remember that it was full of papers.” 

 
Ved å sette sammen begge enerlinjene, vil vi få følgende resultat som første nivå i 
strekkteksten:  
 
”What’s in here?” he asked, tapping the safe. 
“I remember that it was full of papers.” 

 

 

For å få andre nivå i strekkteksten inkluderer vi toerlinjen: 

                                                
17 Begrepene ”paradigmatisk strekktekst” og ”syntagmatisk strekktekst” har jeg introdusert tidligere i en 
kortartikkel til ACM Conference for Hypertext and Hypermedia 2005 (Skjøtskift 2005). Denne ble skrevet tidelig i 
arbeidet med denne oppgaven og jeg hadde da ikke gjort skillet mellom diegetisk og ikke-diegetisk strekktekst. 
Begrepene ”syntagmatisk” og ”paradigmatisk” fanger derfor ikke opp dette skillet, men jeg har likevel valgt å 
beholde i mangel av bedre begreper. 



 - 43 - 

”What’s in here?” he asked, tapping the safe. 
“My stepfather’s business papers.” 
“Oh! You have seen inside then?” 
“Only once, some years ago.  
“I remember that it was full of papers.” 

 
La oss se på følgende passasje fra ”The Speckled Band”: 
 
“It was early in April in the year '83 that I woke one morning to find Sherlock Holmes 
standing, fully dressed, by the side of my bed. He was a late riser, as a rule, and as the 
clock on the mantelpiece showed me that it was only a quarter-past seven, I blinked up at him 
in some surprise, and perhaps just a little resentment, for I was myself regular in my habits”  
 

Denne passasjen kan deles inn i flere enheter. Selve handlingen i passasjen er en kjerneenhet.: 

“(…) I woke one morning to find Sherlock Holmes standing (…) by (…) my bed.” Det er ikke 

mulig å redusere diskursen utover denne kjerneenheten, uten at historien forandres vesentlig. 

Vi kan derfor gjøre denne kjerneenheten til vårt nederste nivå i strekkteksten. De tre prikkene 

er noder som er lenket til noder med mer kompleks informasjon. Disse må erstattes av en form 

for symboler som forteller oss at det er mulig å strekke teksten. I hyperteksten ”Harry the 

Ape” symboliseres dette ved bruk av ikoner av en liten pil. Ved å sette inn informanter, 

indekser og katalysatorer fra den originale diskursen, kan vi nå lage flere nivåer til 

strekkteksten.  

 

Det er viktig at enhetene introduseres i en rekkefølge som ikke fører til strukturelle feil. Jeg 

bruker ordet strukturell istedenfor grammatisk, fordi en strekktekst ikke begrenser seg til 

skrevne diskurser, men kan også være video og audio. Strukturelle feil er for eksempel at en 

enhet midt i en sekvens ikke kan vises uten at enheten som starter sekvensen først er 

introdusert. I skrift må det tas hensyn til tegnsetting, slik at for eksempel setninger ender med 

punktum selv om en leddsetning på slutten av setningen fjernes. (Senere skal vi se hvordan det 

i lyd må tas hensyn til takt i musikk og uttale, og hvordan strekktekst i video må ta hensyn til 

at spatiale forbindelser opprettholdes, jump-cut, og eye-scan). I vårt eksempel betyr det at 

informanten “, and as the clock on the mantelpiece showed me that it was only a quarter-past 

seven,”, ikke kan settes inn i det andre nivået av strekkteksten, uten indeksen “He was a late 

riser, as a rule”.  

 

 

 

 

 

Dette gir oss følgende strekktekstskjema for passasjen. 
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1) “ 
2) It was early in April in the year '83 that  
1) I woke one morning to find Sherlock Holmes standing 
2) , fully dressed,  
1) by the side of my bed  
2) . He was a late riser, as a rule 
3)  , and  
4)   as the clock on the mantelpiece  

showed me that it was only a  
quarter-past seven,  

3)  I blinked up at him in some surprise,  
4)   and perhaps just a little resentment,  
3)  for I was myself regular in my habits 
1) .” 

 

Hvert av nivåene inneholder ny informasjon, men bare det første inneholder mening som er 

nødvendig for å drive narrasjonen videre. En syntagmatisk strekktekst lages ved at informanter, 

indekser og satellitter, fjernes og legges til diskursen i en rekkefølge som ikke forårsaker strukturelle 

feil.  

 

Et annet problem med en så kompleks inndeling av teksten, hvor nivåene splitter setninger, er 

at det vil være språklig betinget. Engelsk viser seg å være et språk hvor denne metoden 

fungerer. Språk, som for eksempel tysk og russisk, vil ikke være så lineært oppbygget. De har 

flere bøyningsmønstre og kasus, og vil dermed ikke være like lette å gjøre til syntagmatisk 

strekktekst. 

Paradigmatisk strekktekst 
Paradigme, er som syntagme, et hyppig brukt begrep innen mange felt, og trenger derfor å 

defineres. Et paradigme er en gruppe som deler visse fellestrekk. Når denne drøftelsen referer 

til paradigmatisk, så refererer den til node av samme eller tilsvarende betydning, og som 

derfor er utskiftbare med hverandre. Ved å lenke sammen noder fra samme paradigme, 

dannes en paradigmatisk strekktekst. En paradigmatisk strekktekst forandrer ikke diskursen. 

Isteden fremstilles en ny diskurs, med utgangspunkt i at en historie alltid kan fortelles kortere 

eller lengre, og likevel gjenkjennes som den samme historien. Det var dette jeg illustrerte 

tidligere i eksempelet hvor Holmes kommer tilbake fra sorenskriveren etter å ha undersøkt 

enkens testamente. Gjennom å fjerne informanter, indekser og satellitter, og deretter skrive en 

ny diskurs forkortet jeg fire setninger ned til ”Holmes undersøker enkens testamente.” 
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Under har jeg gjort eksempelet fra syntagmatisk strekktekst gjort om til en paradigmatisk 

strekktekst, med nodene delt inn i to paradigmer: 

 

Kort Lang 
 
“Have you seen inside this safe 
recently”, he asked. 
 

 
“What’s in here?” he asked, tapping 
the safe. 
“My stepfather’s business papers.” 
“Oh! You have seen inside then?” 
 

 
“A few years ago it contained 
papers.” 
 

 
“Only once, some years ago.  
“I remember that it was full of 
papers.” 
 

 

Dette kan fremstille fire forskjellige diskurser. En kort diskurs, bestående av det korteste nivået 

fra de to paradigmene: 
 
“Have you seen inside this safe recently”, he asked. 
“A few years ago it contained papers.” 
 

Videre kan vi lage en lang diskurs fra andre nivå i de to paradigmene: 
 
”What’s in here?” he asked, tapping the safe. 
“My stepfather’s business papers.” 
“Oh! You have seen inside then?” 
“Only once, some years ago.  
“I remember that it was full of papers.” 

 

Til slutt har jeg mulighet til å lage to mellomlange diskurser ved å kombinere øverste nivå fra 

et paradigme, med andre nivå i det andre paradigmet: 
 
“Have you seen inside this safe recently”, he asked. 
“Only once, some years ago.  
“I remember that it was full of papers.” 
 
”What’s in here?” he asked, tapping the safe. 
“My stepfather’s business papers.” 
“Oh! You have seen inside then?” 
“A few years ago it contained papers.” 

Annotasjoner 
Fagerjord definerer i artikkelen ”Editing Stretchfilm”, to metoder for strekktekst, erstatning og 

fotnoter (Fagerjord 2005), hvor erstatning kan sies å ha samme betydningsinnhold som paradigmatisk 

strekktekst, men fotnoter skiller seg noe fra syntagmatisk strekktekst. Ved fotnoter, så strekkes ikke 

teksten til å få mer komplekst innhold i form av innstikk i setninger, men hele segmenter 

kommer i tillegg til den opprinnelige teksten. Et eksempel Fagerjord bruker i artikkelen er fra 

DVD-platen til filmen Matrix. Blant ekstramateriellet til filmen kan vi velge en funksjon som 

heter ”Follow the white rabbit”. Ved å velge denne funksjonen vil vi mens filmen avspilles ved 
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jevne mellomrom se en hvit kanin i et hjørne. Ved å trykke ”Ok”, når kaninen vises vil vi med 

en gang hoppe til en liten dokumentarfilm som viser hvordan den scenen som akkurat da vises 

i filmen , ble laget. Når dokumentarfilmen er ferdig kommer vi tilbake til det punktet i filmen 

hvor vi trykket på ”Ok”-knappen. Eksempelet fra Matrix DVD’en forandrer ikke diegesen. 

Filmen forklarer hvordan scenen tilskueren nettopp så, ble laget, og er utelukkende 

informasjon til tilskueren. Gjennom å vise produksjonsprosessen, synliggjør den hvilke 

teknikker som ble brukt av filmskaperne. Matrix eksempelet er dermed en ren indeks, hvilket 

er et kjennetegn ved strekktekstformen jeg har kalt annotasjoner18. En annotasjon er en ikke-

diegetisk tilføyelse til diskursen. Den kan kun bestå av enheter som er rene indekser og/eller 

informanter. Kjerneenheter og satellitter er hendelser og handlinger i teksten og dermed alltid 

en del av diegesen.  

Elastisk strekktekst 
Av alle de fire kategoriene, ser jeg elastisk strekktekst som den mest problematiske. Spesielt er 

den vanskelig å avgrense mot paradigmatisk strekktekst. Er elastisk strekktekst erstatning av 

ikke-diegetisk innhold med annet ikke-diegetisk innhold? Eller er det en erstatning av 

diskursen med en ny diskurs, men hvor fiksjonsverdenen blir uforandret? Bruker jeg den første 

definisjonen, vil elastisk strekktekst for eksempel være forkortning av introduksjonssekvenser i 

film, mens den andre definisjonen vil være utskiftning av ord med kortere eller lengre 

synonymer. Ordene må være en del av fortellerstemmen, en utskiftning av ord i dialogen vil 

uten tvil være diegetisk. Til og med utskiftning av ord i fortellerstemmen vil være 

problematisk, siden det alltid eksisterer nyanseforskjeller selv mellom ord vi kaller synonyme. I 

film er ikke bruken av synonymer spesielt virkningsfullt, men vi kan tenke oss at hvert bilde 

varer kortere. Hvis jeg skulle definere elastisk strekktekst som en strekktekst som ikke forandrer 

diegesen, blir det en veldig rund definisjon som åpner for betydelige tolkninger av hva som 

hører inn under definisjonen og hva som ikke hører inn. Et filmbilde som ligger kortere 

fremme vil også kunne sies å forandre diegesen. Alle elementene i bildet vil være der i både en 

kort og en lang versjon, men tiden tilskueren har til å få med seg alt, blir kortere. Det er en 

rimelig antagelse at en tilskuer får med seg mer av et bilde som ligger fremme i lengre tid. 

Definisjonen av elastisk strekktekst som erstatning som ikke fører til forandring av diegesen, er 

derfor både vanskelig og lite anvendbar. Problemet med den andre definisjonen er at det er 

vanskelig å tenke seg  eksempler på når en elastisk strekktekst blir brukt. Eksperimentene jeg 

har valgt å gjennomføre har forsøkt å ta for seg en og en kategori, men i mer reelle eksempler 
                                                
18 Ordet ”annotasjoner” ble foreslått for meg av Anders Fagerjord, da vi diskuterte forskjellene mellom hans 
inndelinger av strekktekst og mine. 
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vil det være mer naturlig å tenke seg at et objekt inneholder flere strekkteksttyper. Hvis vi tar 

mitt tidligere eksempel hvor ordet ”India” åpner en annotasjon som forteller leseren om India, 

vil det være naturlig å tenke seg at denne annotasjonen er en elastisk strekktekst. Leseren 

velger å finne ut mer om India, og velger så hvor kompleks annotasjonen skal være. 

Kontekst 
Det er en forskjell mellom å forstå ordene i en fortelling, og det å forstå hva forfatteren eksakt 

mente med ordene. Foreløpig har denne oppgaven kun sett på det Seymour Chatman i Story 

and Discourse (1978) kaller innholdets form (Chatman 1978:24). Dette er fortellingens hendelser, 

handlinger og karakter og hvordan disse virker sammen. Begrepet har Chatman hentet fra 

Hjelmslevs beskrivelse av tegnfunksjonen, hvor han 

deler både innholdsplanet og utrykksplanet i en 

form og en substans (Hjelmslev 1966:46). ”Uttrykket”, sier 

Chatman, er hvordan fortellingen manisfesteres 

enten gjennom form – det vil si diskursen – eller 

gjennom substans – som er materialet. Innholdet 

deles også  inn i substans og form, og her er spiren 

til et problem ved strekktekst. Chatman beskriver 

substansen i innholdet som ”[r]epresentations and 

objects & actions in real & imagined worlds that 

can be imitated in a narrative medium as filtered 

through the codes of the authors society” (Chatman 

1978:24). Problemet er at leseren ikke nødvendigvis kjenner de samme ”kodene” som forfatteren, 

eller tillegger de forskjellig verdi (figur 12). Leseren kan ha et forskjellig kulturelt ståsted, annen 

utdannelse, religion, oppdragelse eller verdenssyn. I introduksjonen til artikkelsamlingen 

Narratology av Susana Onega og José Angel García Landa, viser de ved hjelp av en modell 

tilsvarende modellen i figur 12, hvordan konteksten til forfatteren og konteksten til leseren ikke 

vil stemme fullstendig overrens. Alle lesninger medfører individuelle tolkninger i større eller 

mindre grad. 

 

Et eksempel er i filmen Alien, hvor Twentieth Century Fox kuttet en scene hvor Ripley sier 

farvel til datteren på jorden, før hun skal dra ut i rommet for å sloss mot romvesener. Både 

Ridley Scott og Sigorney Weaver mente at historien handlet om en mor som drar ut i rommet 

fordi hun ønsker å beskytte datteren, og at scenen var en nøkkelscene. Studioet på den andre 

Figur 12  
Basert på Landa & Onega 1996:11 
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siden mente historien handler om å drepe romvesener, og at scenen dermed var av mindre 

viktighet19. På samme måte kan vi anta at Sherlock Holmes er gjenstand for forkjellige 

tolkninger. Hvis jeg i eksperimentet skulle tatt høyde for at ingen mulige tolkninger av 

historien skulle forandres, ville jeg ikke kunne laget en strekktekst. Folk vektlegger forskjellige 

ting og har forskjellig interesser, kunnskap, vennekrets og kultur og det finnes antakeligvis like 

mange nyanser i tolkningen av substansen i innholdet som det er lesere. Derfor må 

strekkteksten begrense seg til innholdets form. Når en strekktekst forfattes, vil det være 

forfatterens forståelse av historien som er den virkelige. Eventuelle ulike tolkninger hvor 

fortolkeren går utover det som faktisk kan leses ut av diskursen, kan ikke tas hensyn til. For 

eksempel vil det at en person går inn en dør, bli tolket noenlunde likt av alle lesere, mens det 

faktum at Holmes og Watson bor sammen ikke gir rom for ensartede tolkninger.  

 

Gitt at vi aksepterer at en forfatter står fritt til å gjøre de disponeringene og fortolkningene 

forfatteren vil, så er strekktekst uproblematisk når strekkteksten uføres av forfatteren selv, eller 

når teksten i utgangspunktet er skrevet som en strekktekst. I mitt tilfelle er det mer 

problematisk, ettersom strekkteksten er en adapsjon20 av en historie av Arthur Conan-Doyle. 

”The Speckled Band” er en forholdsvis klassisk fortalt historie, med streng kausalitet, og liten 

grad av fortolkning av hendelsene. Den er derfor forholdsvis ukomplisert å gjøre til strekktekst. 

I mer modernistiske historier hvor teksten legger opp til individuelle tolkninger av innholdet, 

vil en slik adapsjon være vanskeligere og i enkelte tilfeller rent umulig. For at mer psykologiske 

historier skal muliggjøres, må det være en forutsetning at den som adapterer historien, har de 

samme eksklusive rettigheter som forfatteren til å gjøre valg, og at strekkteksten behandles som 

et selvstendig verk. 

Spesifikk ekspansjon 
Tidligere har jeg vist hvordan jeg gikk bort fra å markere pekerne med understrekning av ord, 

til å markere med symboler for å åpne og lukke noden. Symbolene gjorde at lenkene sto i et 

assosiativt forhold til hverandre, men de tydeligjorde samtidig et problem med spesifikk 

ekspansjon og fortellinger. Hvorfor skal brukeren ønske å strekke teksten? Måten inndelingen 

er gjort, tilsier at det er lite viktig informasjon for utfallet av fortellingen i den skjulte teksten, 

siden alle kjerneenhetene allerede er synlige. Motivasjonen til brukeren kan derfor ikke være 

”hva skjer?”, men har snarere karakter av ”hvorfor skjer det?”, og ”hvordan skjer det?”. Med 

                                                
19 Se dokumentaren på ALIEN DVD <gjør denne noten korrekt> 
20 Adapsjon betyr å tilpasse et verk laget i en modus til en annen modus. 
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andre ord ligger motivasjonen i den beskrivende teksten. En erfaring fra inndelingen som ble 

gjort, var at nodene nok var noe for korte for en spesifikk ekspansjon. Belønningen ved å åpne 

en lenke ble for liten fordi det var for lite skjult tekst til hver node. Teksten i nodene som ble 

åpnet ga sjelden nok ny informasjon til å tjene som motivasjon for leseren til å åpne flere 

noder. Vi kan muligens omgå dette med tekster som er skrevet originalt for å bli formidlet som 

strekktekst, og hvor kjerneenhetene er mer samlet, med større bolker med satellitter, indekser 

og informanter. Fortellingene kan også ha flere satellitthistorier. Det dette eksperimentet viste 

var at fortellingen ”The Speckled Band” ikke fungerte spesielt bra som syntagmatisk strekktest 

med spesifikk ekspansjon, og det er naturlig å tenke seg at dette vil være tilfellet med flere 

fortellinger. Hvis vi ønsker å lage syntagmatisk strekktekst med spesifikk ekspansjon bør 

teksten forfattes deretter. 

 

Det første Eksperimentet viste ikke bare at det er mulig å lage strekktekst i skrift, det bidro i 

tillegg til å avdekke en del grunnleggende trekk ved strekktekst. For å finne ut hvilke betydning 

moduset hadde for strekktest, ønsket jeg å gjøre et nytt eksperiment i lyd. 
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Andre eksperiment 
 

 

et første eksperimentet ble brukt til å finne hva som er spesielt med strekktekst. De 

to neste eksperimentene skulle se på hva som er viktig når strekktekst ikke bare 

vises i statisk tekst, men også dynamiske kommunikasjonsformer som lyd og video. 

Da det siste eksperimentet skulle være en film med alt arbeidet det medfølger, så jeg det 

hensiktsmessig å gjøre et eksperiment i lyd først. På den måten var jeg ikke nødt til å finne ut 

alt i et eksperiment, men hadde mulighet til å støtte meg til to. I tillegg ville det bli lettere å 

identifisere trekk som var enten lydspesifikke eller visuelt spesifikke. 

Produksjonen av eksperimentet 
I dette eksperimentet skulle ”The Speckled Band” gjøres om til et hørespill med paradigmatisk 

strekktekst, men jeg ønsket også å teste muligheten for å gjøre den lengste diskursen om til 

syntagmatisk strekktekst. Analysen av det første eksperimentet viste at inndelingen stort sett 

fulgte Barthes prinsipper. Kjerneenhetene var i det korteste nivået og informanter, indekser og 

satellitter fulgte i de lavere nivåene. Jeg syntes det likevel var nødvendig  å gå mer bort fra den 

intuitive inndelingen til fordel for en mer metodisk inndeling. Jonathan Culler forteller oss at 

det er umulig å skille mellom en kjerneenhet og en satellitt isolert. Kun når vi ser helheten, 

kan vi vurdere viktigheten av en hendelse eller handling i en fortelling (Culler 1975b:135). For å 

bestemme kjerneenhetene, parafraserte jeg ned til minste mulige nivå uten at historien ble mistet 

fullstendig. En slik parafrase vil, som jeg allerede har vært inne på, kunne komme meget 

forskjellig ut etter hvilken kulturell bakgrunn den som gjør parafrasen befinner seg i. Typen 

historie vil også spille inn. I tilfellet med ”The Speckled Band” mener jeg det er rimelig å anta 

at de fleste leserne sitter igjen med samme parafrase av handlingsforløpet, mens i andre 

historier  vil forskjellene være betydelige. Fra parafrasen fant jeg hvilke hendelser og 

handlinger som er essensielle for å utlede parafrasen. Disse elementene dannet et skjelett som 

må være komplett – med andre ord kjerneenhetene. Kjerneenhetene i ”The Speckled Band” 

ble skilt ut fra den originale diskursen, og ut fra disse kjerneenhetene og enkelte satellitter, 

D 
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indekser og informanter, skrev jeg et nytt kortere manuskript. Når jeg sier at et nye 

manuskript kan skrives ut fra kjerneenhetene, er jeg nødt til å presisere at dette ikke betyr at 

satellitter, informanter og indekser, i den grad de blir brukt, ikke skal være konsekvente på 

tvers av nivåene. Selv om fargen på Helen Stoners kjole er å betrakte som en informant, betyr 

ikke det at jeg kan bytte ut fargen mellom nivåene. Forkortningen i strekktekst må skje ved at 

satellitter, indekser og informanter utelates fullstendig, ikke ved at kjolefargen byttes fra fiolett 

til blå fordi ”blå” er et kortere ord og har færre stavelser. En slik utskiftning forandrer ikke 

historien, men jeg skaper nok en del forvirring hos mottakeren. Derimot vil det være greit å 

skifte ut fiolett med lilla. Det lengste manuskriptet var nesten identisk med den originale 

novellen og bestod av originaldialogen og med Watson som beskrev i voice-over alt jeg ikke 

kunne fremstille ved hjelp av annen lyd. For eksempel kan jeg med lyden av uvær erstatte den 

verbale beskrivelsen av uvær, mens lyd ikke har noen mulighet til å beskrive kjolen til Helen 

Stoner.  

 

Da manuskriptet ble skrevet, tok jeg ikke hensyn til at hørespillet skulle deles i noder ut over at 

jeg forsøkte å holde en tilnærmet lik rekkefølge på enhetene. Inndelingen i etterkant skjedde 

ved at jeg delte opp både den lange og den korte diskursen slik at alle enhetene som var i den 

korte diskursen også var i den lange. Jeg tok i tillegg hensyn til at nodene i begge nivå skulle 

starte og slutte med setninger som gjorde at de passet med begge foregående - og begge 

påfølgende noder. Nodene ble lagret i hver sin MP3-fil21 og avspilt av et skript laget med 

skriptspråket Macromedia Flash. Kun en av nodene i paret ble avspilt og den andre ble da 

forkastet. Avspillingen av nodene skapte problemer spesielt knyttet til streaming og buffertid. 

Streaming og buffertid 
Strekktekst har et potensial til å behandle store og uoversiktlige tekster, og selv om diverse 

fildelingstjenester har vist at brukere er villige til å vente på nedlasting av filmer og musikk,  vil 

det være en klar fordel om denne nedlastingstiden reduseres til det minimale. Det vil også 

være logisk at brukere vil være mindre villige til å vente på store filer de ikke vet hva er eller 

har hørt noe om. Når vi lager en strekktekst i lyd er streaming en metode som kan være med 

på å minske mengden data som skal overføres til klientmaskinen. Ekte streaming vil si at dataene 

ikke lastes ned til mottakerens datamaskin, men at dataene kun leses av en kontinuerlig 

datastrøm. Streaming brukes også om tilfeller hvor klientmaskinen begynner å spille av filen 

som lastes ned uten at filen er ferdig nedlastet, men dette er ikke ekte streaming. Det var 
                                                
21 Filformat fra 1987. MP3 er den mest komprimerte delen av lyddelen til videoformatet MPEG1, og 
komprimerer lyden 10 eller 12 ganger. Forkortelse står for MPEG1 Audio Layer 3 (Leirpoll 2002:137).  
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likevel denne siste streamingmetoden som ble brukt i det andre eksperimentet ettersom  det 

kun var snakk om lyd som var lagret i mindre mp3-filer, og fordi jeg benyttet meg av 

programmet Flash til å lage strekkteksten i lyd. Jeg tar forbehold om at senere versjoner av 

Flash kan ha mulighet for ekte streaming, men i den versjonen jeg brukte, var ikke dette 

mulig. 

 

Av praktiske årsaker begynner ofte streamingen noen sekunder etter maskinen har koblet seg 

til datastrømmen. Dette er fordi det skal opparbeides en buffer, eller et mellomlager, på 

klientmaskinen, hvor klientmaskinen spiller av fra bunnen av bufferen, og nedlastningen skjer 

i toppen. Dermed stopper ikke avspillingen opp hvis nettoppkoblingen skulle være ustabil i 

hastigheten. Klientmaskinen vil spille av fra bufferen, og selv om bufferen blir mindre, så er 

det fremdeles data til å spille av. Hvis hørespillene var lagret i sin helhet i en fil og brukeren 

lytter til den korte versjonen, vil ikke den lange versjonen ha kommet tilsvarende langt i sin 

nedlastningsstrøm, hvilket gjør det umulig skifte fra komprimert diskurs til kompleks diskurs 

(figur 13).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det vil derfor ikke være noen hensikt i å laste ned alle diskurser til maskinen samtidig. 

Hvordan lenker vi diskursene sammen slik at vi kommer til det samme punktet i historien når 

vi hopper mellom diskursene? Jeg kan tenke meg to måter: Ved en oppdeling av lydfilen i 

mindre filer hvor hver fil er en node, eller ved å legge inn tidskoder22 i en tabell hvor 

tidskodene samsvarer med det samme punktet i fortellingen. Jeg endte med å dele de to 

diskursene i samsvarende noder. Når brukeren valgte å skifte nivå, ville noden han lyttet på bli 

spilt ferdig, og fra og med neste node ville noden på nivået han skiftet til bli avspilt. 

                                                
22 En tidskode er en angivelse av posisjon på en tape. Formen til en tidskode er 00:00:00:00. For kun lyd vil en 
tidskode kun gå på tid. For eksempel timer:minutter:sekunder:millisekunder, mens i film regnes 
timer:minutter:sekunder:ruter. Den siste kategorien går opp til 25, ettersom en film viser 25 bilder i sekundet. 

Nivå 1 

Nivå 2 

Brukeren lytter 
her. 

Tilsvarende punkt i den 
lange diskursen. 

Lastet ned til 
nå. 

Figur 13 
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Buffertiden får følger får inndelingen av strekkteksten. Fordi buffertiden i eksperimentet ble 

satt til fem sekunder, så måtte hver node være med minst fem sekunder. For at de to 

diskursene skal avsluttes og begynnes på riktig tidspunkt, må diskursen som skal ta over lastes 

inn i mellomlageret noen sekunder før den skal spilles av. Dette betyr at det ikke vil være 

mulig å skifte mellom diskursene de siste sekundene før avspillingen når en node. 

 

Jeg ønsket at hoppene mellom de to diskursene skulle være av en slik karakter at overgangen 

ikke synes. For å unngå at overgangen mellom diskursene blir et forstyrrende element, må 

lydkurvene gå kontinuerlig gjennom klippet. Hvis lydkurvene ikke møtes (se fig. 14), vil lyden 

sprake i overgangen. Videre er det viktig at eventuelle lyder og musikk samsvarer på begge 

sider av klippet. For eksempel at taktslag kommer på riktig tid og at temaer  fullføres. Det er i 

så måte lettere å arbeide med ikke-rytmisk musikk. Rytmisk musikk er musikk med veldig 

fremtredende rytme, slik som mesteparten av populærmusikken. Musikk uten like klar rytmisk 

karakter var mye lettere, siden rytmen ikke måtte passe perfekt på begge sidene av klippet. 

 

Ettersom strekkteksteksperimentet besto av flere lydfiler, istedenfor en tabell med tidskoder, 

måtte avspillingsfunksjonen ha en metode for å spille av de enkelte lydfilene fortløpende etter 

hverandre. Dette kalles for en spilleliste. Flash-versjonen jeg brukte hadde ikke en innebygget 

funksjon som gjorde dette på den måten jeg ville ha det. Jeg laget derfor min egen. Selv om 

datamaskinen er meget rask i å utføre sine kommandoer, så tar enhver kommandolinje tid å 

utføre. Hvis da avspillingsfunksjonen må kjøre en programloop som sjekker om lydklippet er 

ferdig, for deretter starte neste lydklipp, vil det være en kort periode stillhet mellom 

lydklippene. Alternativet var da å gjøre en crossfade mellom lydklippene (figur 15). Det betyr 

at neste lydklipp startes litt før forrige lydklipp er avsluttet, og det første lydklippet fades ut, 

samtidig som det neste lydklippet fades inn. Volumet holdes konstant, og klippet blir vanskelig 

å identifisere. En cross-fade gjør også at ikke-rytmisk musikk glir inn i hverandre og bidrar til å 

gjøre eliminere eventuell spraking (figur 14) og gjøre klippet uhørbart.   
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Evaluering av eksperimentet 

Generell ekspansjon 
Lenkene23 i dette eksperimentet var i form av to knapper hvor den ene var nivå 1 og den 

andre nivå 2. Hvis hørespillet bla avspilt i nivå 1 og brukeren trykket på knappen for nivå 2, 

ville hørespillet skifte nivå ved neste bivium. Så lenge knappen for nivå 2 var aktiv ville det 

kun være nodene fra nivå 2 som ble avspilt og nodene fra nivå 1 ville bli forkastet. Dette fører 

til at eksperimentet hadde det jeg har kalt en generell ekspansjon.  

 

Skillet mellom spesifikk og generell ekspansjon er ikke like tydelig i dynamiske modus. 

Innholdets dynamiske karakter gjør at det ikke kommer tydelig frem at hele diskursen utvider 

seg og ikke bare en liten del av diskursen. Flere personer som har testet strekkteksten i det 

andre eksperimentet i etterkant, har påpekt at de føler det forvirrende at de ikke blir gitt noen 

formening om hvor mye strekkteksten blir lengre eller kortere – eller om det skjer forandring i 

del hele tatt. I dynamiske modus er det behov for noe som  illustrerer at strekkteksten øker 

eller reduseres i omfang. 

 

Forskjellen mellom en spesifikk ekspansjon og en generell ekspansjon ved dynamiske modus, 

er at ved en spesifikk ekspansjon vil strekkteksten bli lengre i et gitt tidsrom før den går tilbake 

til utgangsnivået. Generell ekspansjon  betyr at brukeren bestemmer når, eller om, han vil 

                                                
23 Lenker i lyd er vanskelig da lyd mangler muligheten til å vise lenken visuelt, men det er kun et problem ved 
spesifikk ekspansjon og er av den årsak ikke problematisert i evalueringen av dette eksperimentet. 

Figur 14 - Lydkurvene møtes ikke i klippet, noe 
som fører til spraking 

Figur 15 - En crossfade legger de to klippene med litt 
overlapp. Det ene klippet har volumet på null og det 
andre har fullt volum. Volumet skrus deretter opp i 
det ene klippet og ned i det andre slik at de glir inn i 
hverandre 
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tilbake til utgangsnivået. En spesifikk ekspansjon vil gjerne høre sammen med et spesielt punkt 

i strekkteksten. Nitin Sawhney , David Balcom og Ian Smith fant i sitt arbeide med 

hypervideoen ”HyperCafe” at det var nødvendig å skille pekerne i statisk hypertekst mot slike 

midlertidige pekere i hypervideo. De kalte en peker i hypervideo for en lenkemulighet (Sawhney et 

al 1996:3). Lenkemuligheter vil kun være aktive og tilgjengelige for et gitt tidsrom, etter det vil det 

forsvinne. Jeg har tidligere vært innom annotasjonene på Matrix DVD’en. Her blir 

lenkemuligheten markert av en hvit kanin i et hjørne av filmen. Trykker vi ”OK”-knappen i 

løpet av tiden kaninen er synlig går vi til annotasjonen, hvis ikke fortsetter filmen som vanlig. 

Tilsynelatende er det små forskjeller mellom en lenke/lenkemulighet og det Espen Aarseth 

kaller for et bivium24 (Aarseth 1997:6). Et bivium er et punkt hvor, i vårt tilfelle, strekkteksten kan ta 

forskjellige veier, med andre ord, et valgpunkt. Markeringen av en lenkemulighet ved spesifikk 

ekspansjon vil gjerne samsvare med et bivium, 

men ved en generell ekspansjon er 

lenkemuligheten alltid tilstede. Samtidig var det 

ikke slik at vært eneste punkt i strekkteksten var et 

bivium. I eksperimentet var ikke strukturen på 

strekkteksten slik at brukeren kunne skifte når som 

helst, men strekkteksten var utformet slik at 

brukeren aldri fikk vite eksakt når teksten var ved 

et bivium – altså et valgpunkt for nivåskifte. 

Tilsynelatende skifter nivået med en gang 

gjennom at tallet som indikerte nivået skiftet med 

en gang brukeren trykker på knappen som bytter 

nivå (se fig 17). Lenkemuligheten følges med en 

gang, men bivium[et] kommer først når den 

aktuelle noden det lyttes til er ferdig avspilt. 

 

Siden jeg allikevel er inne på temaet med generell og spesifikk ekspansjon, ønsker jeg å benytte 

anledningen til å kommentere en annen forskjell mellom de to, men som ikke kom frem i 

eksperimentet. Overgangen fra statisk tekst til dynamiske lyd har konsekvenser for lenkene. 

                                                
24 Espen Aarseth kaller et valgpunkt i hypertekst for bivium (Aarseth 1997:7). I teksten har jeg gått ut fra et 
bøyningsmønster av intetkjønn i Latin hvor både substantivet og akkusativet i entall er bivium og flertall for 
substantiv og akkusativ er bivia. For øvrig blir genitiv bivi og dativ bivo i entall, og i flertall blir genitiv bivorum 
og  dativ bivis. Latin skiller ikke mellom bestemt og ubestemt form. Heldigvis snakker jeg norsk. 

Figur 16 

Figur 17 
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Historier forstås retrospektivt (Culler 1975:135) hvilket gjør at en eventuell node først gir mening 

etter at den har passert. Fagerjord forteller oss at … 

…”[f]ilm is understood in retrospect, so scenes must be presented before the viewer is asked to make a 
choice. (…) It is only after the sequence that we know if we would like a longer sequence, and then it is 
either too late, or we need to view a lot of material over again” (Fagerjord 2005).  
 

En spesifikk ekspansjon krever at brukeren har gjort seg opp en mening om han ønsker å 

utvide teksten ved lenkemuligheten. For at brukeren skal kunne gjøre dette valget, er det 

nødvendig for ham å se gjennom noden som skal strekkes før han gjør et valg. Jeg kan se for 

meg at en bruker faktisk vil se en scene i en lengre utgave selv om han allerede har sett den 

korte utgaven. Flere personer som har sett en film på kino, kjøper faktisk directors-cut 

versjoner etterpå. Motivasjonen som ligger til grunn for dette, er dermed noe annet enn en 

interesse for å finne ut hva som skjer videre i en stor kausal handlingskjede som ender med en 

forløsning til slutt i filmen. Hvis en bruker ser en scene og får vite at det finnes en versjon av 

scenen med en del bortklippet materiale, kan det være motivasjon god nok til å se scenen en 

gang til. Benyttes derimot generell ekspansjon, vil brukeren hoppe tilbake i fortellingen og vise 

den foregående scenen i kortere eller lengre versjon siden det er strekkteksten som helhet som 

utvides og det ville ha tilsvart å starte hele fortellingen på nytt. 

Språkbruk  
Ferdinand de Sausurre skiller språket i språksystem – langue – og den individuelle språkbruk – 

parole. Språksystemet er de reglene og normene som utgjør språket. For at en person skal utøve 

og forstå språkbruken, må han ha kompetansen. Med andre ord må han kunne de reglene og 

konvensjonene som gjelder innenfor språksystemet. Det finnes flere språksystemer, blant annet 

de verbale/lingvistiske språksystemene som for eksempel norsk og engelsk. Det er lett å hevde 

at flere ikke-verbale betydningssystemer, slik for eksempel film, er språksystemer. Snakker vi 

om filmspråket i dagligtalen er det sannsynlig at de fleste ikke vil se noe rart i det, men, som 

lingvisten André Martinet forteller oss, består et språk av en liten gruppe med byggeelementer 

bokstaver og fonemer (lyder) uten en selvstendig betydning, som blir brukt til å skape mer 

komplekse uttrykk som ord og setninger. Martinet kaller dette for språket sekundære artikulasjon 

(Martinet 1964:24). Christian Metz forteller oss at et bilde ikke på samme sett som et ord, kan deles 

inn i et lite sett fonemer uten selvstendig innhold (Metz 1991:28). Eksistensen til en slik sekundær 

artikulasjon kommer av at det er stor avstand mellom uttrykk og innhold - en avstand filmen 

mangler. I filmen er det for liten avstand mellom uttrykket – ordet i verbalspråket – og 

innholdet – det ordet betyr, hvilket betyr at vi i film bare unntakskvis kan snakke om en primær 

artikulasjon (Metz 1991:29). Den primære artikulasjonen, forteller Martinet, er hvordan personlig 
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erfaring blir organisert i enheter alle med en form og en betydning. Det vil si hvordan vi 

formidler erfaring gjennom ord og setninger (Martinet 1964:23). Metz forteller oss altså at det i film 

ikke er tilstrekkelig skille mellom bildet og det bildet forestiller. Filmen er ikke arbitrær i den 

forstand verbalspråkene er det, den er, ”idet den unddrager sig den sekundære artikulation, 

allerde oversatt til alle sprog” (Metz 1991:28). For å illustrere dette, vil jeg benytte et eksempel fra 

Hjelmslevs Omkring sprogteoriens grundlæggelse. Hjelmslev påpeker hvordan fargen grønn på keltisk 

delvis blir dekket av fargen gwyrdd delvis av fargen glas (Hjelmslev 1966:44). Det er med andre ord et 

uttrykk, som er ordet grønt/gwyrdd/glas og et innhold, som er den fargen ordet 

representerer. I film vil en bilde av et grønt objekt mangle denne sekundære artikulasjonen. 

Fargen er fargen det er bilde av, og så må det være opp til den enkelte tilskuer om det er et 

grønt eller gwyrdd objekt. Av alle disse årsakene avviser Metz at filmen er å regne som et 

språk, og forteller oss at det gir mer mening å snakke om film som et betydningssystem.  

  

Dialogen i det andre eksperimentet var på engelsk. Selve utøvelsen av språket – språkbruken – 

fulgte nødvendigvis ikke konsekvent de reglene og konvensjonene som var innenfor det 

engelske språksystemet. Likevel vil enhver som kan engelsk – det vil si kjenner språksystemet – 

klare å forstå dialogen. Det var med andre ord tilstrekkelig samsvar mellom språkbruk og 

språksystem for forståelse. Vi skal se at dette kom av at paradigmatisk strekktekst ble brukt 

istedenfor syntagmatisk strekktekst. 

 

Mitt første eksperiment benyttet seg kun av et tegnsystem, nemlig skrift. I dette andre 

eksperimentet ble skrift kun benyttet i selve grensesnittet for å markere de to knappene som 

kontrollerte lengden på diskursen. Selv om dialogen fremdeles var engelsk, så benyttet 

eksperimentet seg av verbalspråkets andre tegnsystem – talen. Jeg vil oppsøke problematikk 

knyttet til tegnsystemer i det siste eksperimentet. Inntil da ser jeg bort fra det faktumet at 

hørespillet bruker flere forkjellige tegnsystemer og at tegnfunksjonene kan virke parallelt i lyd.  

 

Det engelske språkets to tegnsystemer, tale og skrift, har naturlig nok den felles egenskapen at 

de formidler setninger og ord, men de har i tillegg enkelte egenskaper som ikke deles av det 

andre tegnsystemet. I en talt setning vil det ligge flere betydningslag enn kun ordene og 

ordenes sammensetning. Setningen vil ha en setningsmelodi, rytme, hastighet, følelse og klang 

som ikke vil være direkte tilstede i skrift. Disse egenskapene kan være beskrevet i teksten, eller 

leseren kan utlede enkelte av egenskapene ut fra konteksten setningen står i. Likevel vil det 

være en rimelig antagelse å si at skrift aldri kan beskrive den eksakte klangen eller følelsen i en 
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uttalt setning. På samme måte vil skrift ha enkelte betydningslag som ikke er i talen, som for 

eksempel fonter, kapiteléring, utheving og skriftstørrelse. 

  

Vi har sett at det er mulig å manipulere diskursen i eksperimentet med syntagmatisk 

strekktekst i skrift slik at tegnsettingen og setningen for øvrig forble korrekt. I det andre 

eksperimentet hvor dialogen var i tegnsystemet tale, ble dette mer problematisk. Hvis 

diskursen ble delt opp på samme måte som i det første eksperimentet, gjorde de spesialiserte 

betydningslagene for tale at enkelte av sammenkoblingene ikke passet sammen. I åpningen til 

Watson, for eksempel, er diskursen oppdelt som følger i det første eksperimentet: 
 

[1] On glancing over my notes of the seventy odd cases in which I have during the last eight 
years studied the methods of my friend Sherlock Holmes,  

[2] I find many tragic, some comic, a large number merely strange, but none 
commonplace;  

[3] for, working as he did rather for the love of his art than for the 
acquirement of wealth, he refused to associate himself with any investigation 
which did not tend towards the unusual, and even the fantastic. Of all these 
varied cases,  

 [2] however,  
[1] I cannot recall any which presented more singular features than that which was associated 
with the well-known Surrey family of the Roylotts of Stoke Moran. 
 

Den korteste diskursen er som før alle linjene uten innrykk og merket med [1]. Summen av 

enerlinjene laget en diskurs som var uproblematisk både i tale og skrift. Den andre enerlinjen 

blir sagt foran et komma og det samme er første toerlinje. Dette gjør at trykket og 

lydmønsteret hos ”I cannot…” samsvarer med trykket og lydmønsteret hos ”I find”. Selv om 

opptaket av dialogen var ”On glancing (…) of my friend Sherlock Holmes, I find many tragic 

(…)”, kan setningen etter komma byttes ut med ”I cannot recall any which (…)” ettersom de 

to setningene sies på samme måte. Følelsen og sinnsstemning i utsagnet var også den samme 

siden dette var en forholdsvis nøktern og monoton fortellerstemme. 

 

Det er altså mulig å lage syntagmatisk strekktekst av tale, men tegnsystemet er ikke like 

fleksibelt som skrift. Når nivå 2 ble satt sammen av ener og toerlinjene viste deg seg at det ble 

problemer i overgangen mellom ”(…but none commonplace; (…)” og ”however, ”. Det som 

skjer når de to toerlinjene kobles sammen er at ordet som kommer etter semikolonet25 er 

”however”. Et ord som i opptaket ble sagt etter et komma og av den årsak sies med mindre 

trykk og ordet sies nærmest uten opphold mellom det og ordet foran. Syntaksen i skrift er 

korrekt, men uttalen er feil. Hvilket gjør at språkbruken er i uoverensstemmelse med den 

                                                
25 Semikolon er et lite punktum og brukes i tilfeller hvor to selvstendige setninger er nært forbundet. Utalen på 
ordet som kommer etter et semikolon blir som utalen av et ord etter punktum. Det er en lengre pause og får mer 
trykk enn et ord som kommer etter et komma. 
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utalen en lytter vil forvente i kraft av kompetansen han har om språksystemet. Imidlertid er 

ikke avviket mellom forventing og utførelse større enn at en mottaker vil forstå diskursen, men 

uoverensstemmelsen vil føre til at leseren av diskursen dras ut av illusjonen. Følgene er at det 

Viktor Sklovskij kaller for vanemessig persepsjon, blir brutt, og leseren blir fremmedgjort. 

  

Når vi leser en tekst skrevet i et språk vi kjenner godt, vil vi ofte kunne lese flere sider uten at vi 

egentlig kan gjøre rede for innholdet. Lesningen har vært automatisert. Sansene er sløvet og vi 

opplever ikke teksten, men kun gjenkjenner den.  

“If we examine the general laws of perception, we see that as it becomes habitual, it also becomes 
automatic. So eventually all of our skills and experiences function unconsciously – automatically” (Sklovskij 

1990:4). 
 

Viktor Sklovskij sier i Theory of Prose fra 1925 at kunstens oppgave å bryte den vanemessige 

persepsjonen gjennom fremmedgjøring - ostranienie – slik at leseren igjen kan oppleve teksten 

som noe rart og nytt (Sklovskij1990:6). Fremmedgjøring oppstår når teksten er uvant for leseren, slik 

som i vårt tilfelle hvor språkbruken ikke svarer til leserens forventing gjennom hans kjennskap 

til språksystemet. Andre typiske metoder for fremmedgjøring er ved å gjøre produksjonen av 

teksten tydelig. I film skjer slike metaaspekter gjerne ved at kamera- og lydmann plutselig 

kommer til syne på lerrettet, eller at skuespillerne poengterer at de er i en film. Det som skjer 

når teksten er fremmedgjørende er at leseren trekkes ut av illusjonen og får et analytisk blikk 

på teksten. For enkelte tekster er dette et mål, men i mer klassiske tekster slik som The Speckled 

Band er det gjerne et ønske at leseren lever seg inn i historien. I dette tilfellet hvor innlevelse er 

ønskelig, er det uheldig at det oppstår et fremmedgjørende element gjennom konflikten 

mellom språksystem og språkbruk. 
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Rekkefølge 
Hvis vi ser for oss en paradigmatisk strekktekst, så vil hver passasje mellom nodene inneholde 

minimum en enhet. La oss tenke oss et forløp av enhetene A, B, C, D i et diskursnivå. Hvis 

alle nivåene i diskursen inneholder de samme enhetene, i samme rekkefølge, får vi et optimalt 

antall bivium. Det vil da være mulig å skifte nivå etter både A, B, C og D. I eksperimentet ble 

en kortere diskurs skrevet ut fra kjerneenheter og et utvalg andre enheter. For å få bedre flyt 

ble enkelte av disse enhetene stokket om i forholdt til den opprinnelige diskursen. Dette ga 

uheldige konsekvenser i forhold til antall bivium, og dermed brukerens muligheter til 

interaksjon. Under er et utdrag fra eksperimentet transkribert til skrift. Det er en del av en 

replikk fra Helen Stoner tidlig i stykket veldig grovt inndelt i enheter. 
 

Kort diskurs: 
(A) (…)In India he married my mother. (B) My twin sister Julia and I were only two years. 
 
(C) Our stepfather nearly got a capital punishment, (D) after beating his butler to death (E) 
after a series of robberies. (F) He was given a long time in jail, (G) and afterwards we 
returned to England. 
 

Lang diskurs: 
(E) In a fit of anger, however, caused by some robberies, which had been perpetrated in the 
house, (D) he beat his native butler to death (C) and narrowly escaped a capital sen- tence. 
(F) As it was, he suffered a long term of imprisonment (G) and afterwards returned to England 
a morose and disappointed man. 
 
(A) When Dr. Roylott was in India he married my mother, Mrs. Stoner, the young widow of Major-
General Stoner, of the Bengal Artillery. (B) My sister Julia and I were twins, and we were 
only two years old at the time of my mother re-marriage. 
 

I den korte diskursen er forløpet til enhetene 

ABCDEFG, men i den lange diskursen er det et 

forløp av enheter som er EDCFGAB (Det er i 

tillegg enkelte enheter i den lange diskursen som er 

utelatt i den korte, men de tas ikke med av 

tydelighetshensyn). De to passasjene inneholder 

dermed akkurat den samme informasjonen og kan 

byttes ut med hverandre uten at mening går tapt. 

Hvis vi skulle ønske å dele passasjene mer opp vil 

vi få et problem med rekkefølgen av momentene. 

Hvis vi tenker oss at passasjene deles i to i avsnittet, får vi to passasjer som begge inneholder 

den samme informasjonen, men passasjen som kommer først i den korte diskursen kommer 

sist i den lange diskursen. Hvis en bruker hører på den korte diskursen for så å skifte til den 

Figur 18 
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lange diskursen etter (G), vil han høre akkurat den samme informasjonen i den lange 

diskursen. Enhetene C-G vil han ikke høre i det hele tatt (figur 18).  

 

For å høre enhetene C-G må vi hoppe til toppen 

av passasjen. Vi vil da høre alle momentene, men 

vi vil fremdeles høre A og B to ganger. Løsningen 

på dette er å teste om A og B er lest ved en tidligere 

anledning (figur 19). Hvis de er lest, blir A og B 

ikke avspilt i den lange versjonen, men hvis de ikke 

er lest spilles de av. Så langt er dette forholdsvis 

uproblematisk, når vi ser bort fra 

programmeringen dette nødvendigvis vil kreve, 

men hvis passasjene skal deles inn ytterligere, må 

dette gjøres slik at diskursen forblir syntaktisk 

korrekt. Jeg mener med dette at setningen skal være grammatisk korrekt, og den må høres 

riktig ut. Det vil si at tonefall og stemning og så videre stemmer overrens. Jeg har lagt de to 

diskursene inn i enn tabell for å belyse hvilke muligheter jeg har til å dele opp og sette sammen 

diskursen. 
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Diskursen ser da slik ut: 

U
tfall 

K
O

R
T

 

A 

In India he married my mother. In a fit of anger, however, caused by some robberies, which had 
been perpetrated in the house, he beat his native butler to death and narrowly escaped a capital 
sentence. As it was, he suffered a long term of imprisonment and afterwards returned to 
England a morose and disappointed man. 
 
My sister Julia and I were twins, and we were only two years old at the time of my mother re-
marriage. 
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B 

In India he married my mother. My twin sister Julia and I were only two years.  
 
In a fit of anger, however, caused by some robberies, which had been perpetrated in the house, 
he beat his native butler to death and narrowly escaped a capital sentence. As it was, he suffered 
a long term of imprisonment and afterwards returned to England a morose and disappointed 
man. 
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O
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C 

In India he married my mother. My twin sister Julia and I were only two years. 
 
Our stepfather nearly got a capital punishment, In a fit of anger, however, caused by some 
robberies, which had been perpetrated in the house, he beat his native butler to death As it was, 
he suffered a long term of imprisonment and afterwards returned to England a morose and 
disappointed man. 
 

2 
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Figur 19 
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D 

In India he married my mother. My twin sister Julia and I were only two years. 
 
Our stepfather nearly got a capital punishment, after beating his butler to death In a fit of anger, 
however, caused by some robberies, which had been perpetrated in the house, He was given a 
long time in jail, and afterwards we returned to England. 

2
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E 

In India he married my mother. My twin sister Julia and I were only two years. 
 
Our stepfather nearly got a capital punishment, after beating his butler to death after a series of 
robberies. As it was, he suffered a long term of imprisonment and afterwards returned to 
England a morose and disappointed man. 
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F 

In India he married my mother. My twin sister Julia and I were only two years. 
 
Our stepfather nearly got a capital punishment, after beating his butler to death after a series of 
robberies. He was given a long time in jail, and afterwards returned to England a morose and 
disappointed man. 

K
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E 

In a fit of anger, however, caused by some robberies, which had been perpetrated in the  
house, In India he married my mother.  My twin sister Julia and I were only two years. 
 
Our stepfather nearly got a capital punishment, after beating his butler to death He was given a 
long time in jail, and afterwards we returned to England. 

2
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In a fit of anger, however, caused by some robberies, which had been perpetrated in the house, 
he beat his native butler to death In India he married my mother. My twin sister Julia and I were 
only two years. 
 
Our stepfather nearly got a capital punishment, He was given a long time in jail, and afterwards 
we returned to England. 
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C 

In a fit of anger, however, caused by some robberies, which had been perpetrated in the house, 
he beat his native butler to death and narrowly escaped a capital sentence. 
 
In India he married my mother. My twin sister Julia and I were only two years. 
 
He was given a long time in jail, and afterwards we returned to England. 
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F 

In a fit of anger, however, caused by some robberies, which had been perpetrated in the house, he 
beat his native butler to death and narrowly escaped a capital sentence. As it was, he suffered a long 
term of imprisonment  
 
In India he married my mother. My twin sister Julia and I were only two years. 
 
and afterwards we returned to England. 
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G 

In a fit of anger, however, caused by some robberies, which had been perpetrated in the house, he 
beat his native butler to death and narrowly escaped a capital sentence. As it was, he suffered a long 
term of imprisonment and afterwards returned to England a morose and disappointed man. 
 
In India he married my mother. My twin sister Julia and I were only two years. 
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A 

In a fit of anger, however, caused by some robberies, which had been perpetrated in the house, he 
beat his native butler to death and narrowly escaped a capital sentence. As it was, he suffered a long 
term of imprisonment and afterwards returned to England a morose and disappointed man. 
 
When Dr. Roylott was in India he married my mother, Mrs. Stoner, the young widow of Major-
General Stoner, of the Bengal Artillery. My twin sister Julia and I were only two years. 

K
OR

R
E
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I den korte diskursen kan vi legge inn bivia (Jf. Fotnote 27) etter A, B, E og F men i den lange 

diskursen kan vi ikke legge inn biva, foruten etter G og A. Dette kommer av at A er nest sist i 

den lange diskursen og derfor alltid vil være det første som avspilles i den korte diskursen. Et 

bivium i den lange diskursen må derfor alltid komme etter et punktum. Ved bivium etter C i 

den lange diskursen blir setningen grammatisk og auditivt korrekt. Jeg vil likevel si at det fører 
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til en logisk feil ettersom setningen ”He was given a long time…” ikke hører til avsnittet over, 

men til avsnittet over det igjen.  

 

Det vi kan trekke ut av det foregående avsnittet er at rekkefølgen på momentene har mye å si 

for mengden bivia i strekkteksten. Naturligvis ville det være mulig å programmere seg ut av 

problemet til en hvis grad, slik jeg har forsøkt å vise, men så lenge momentene i teksten 

kommer i forskjellig rekkefølge, vil dette slå ut på mengden bivia.  

 

De to foregående eksperimentene har tatt for seg et statisk- og et dynamisk modus. Jeg hadde 

på forhånd bestemt meg for at jeg ønsket  å gjøre eksperimenter i skrift, lyd og video. Det siste 

eksperimentet ville få en mer ”ferdig” karakter enn de to foregående, fordi det blant annet 

skulle brukes i prosjektet Digitale fortellinger. Eksperimentene i skrift og lyd, hadde et klart 

eksperimentelt preg. De var ikke ment for å bli vist til et større publikum. Ved å lage det siste 

eksperimentet som et mer ferdig produkt, ville jeg nærme meg et mer ”reelt” analyseobjekt. 

Eksperimentet ville ikke bare være et kaldt fortellingseksperiment, men en levende 

strekktekstfortelling.  
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Tredje eksperiment 
 

 

runnen til at jeg ønsket å følge opp det første eksperimentet i dynamiske modus 

med et nytt eksperiment, er at jeg innså at det ikke er mulig å finne noen generell 

metode for å lage strekktekst som går på tvers av alle tegnsystemer. Levende bilder 

med lyd er kanskje den mest komplekse modusen vi har på web, og jeg antok at et 

eksperiment i dette moduset ville avdekke enda flere problemer enn de jeg fant i eksperimentet 

med lyd.  

 

Dette siste eksperimentet ble gjort i samarbeid med NRK Ulyd og PNEK26. De hadde et 

prosjekt de kalte Digitale fortellinger hvor de tok inn verk som fortalte fortellinger på nettet på 

en uvanlig måte. Siden videoen dermed ikke bare var til bruk som eksperiment i denne 

oppgaven, men også skulle vises på NRKs nettsider, kom kravet om at eksperimentet skulle 

produsere et objekt som virket og som var interessant for ”vanlige” brukere. Deltagelsen i  

Digitale fortellinger gjorde også at stykket måtte oversettes til norsk. Eksperimentet skulle 

hovedsakelig være paradigmatisk strekktekst.. 

Produksjonen av eksperimentet 
På samme sett som i lydeksperimentet brukte jeg originalnovellen som et utgangspunkt for den 

lengste diskursen. Eksperimentet skulle ha tre nivåer og jeg delte det inn slik at andre nivå 

hadde mange av de samme indeksene, informantene og satellittene som den lengste diskursen, 

men fortalt mer effektivt. Den korteste diskursen bestod kun av selve skjelettet til historien – 

kjerneenhetene. I tillegg til disse laget jeg en ekstra voice-over hvor Helen Stoners lange 

monolog blir erstattet av det Genette kaller en fortalt diskurs27, fremført av dr. Watson. 

                                                
26 Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. 
27 Gerard Genette deler diskursens metode for å gjengi karakterers tale, inn i tre kategorier (Genette 1972: 171-172). 1. 
Fortalt diskurs - karakterens tale blir gjengitt i form av et resultat, eller sammendrag, av dialogens 

G 
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På samme måte som i det andre eksperimentet la jeg nodene i separate filer som jeg la på en 

streamingserver. For at brukeren av strekkteksten skulle se riktige noder, og ikke for eksempel 

enheter som kom midt i en sekvens hvis han ikke hadde sett enheten som startet sekvensen, 

laget jeg et xml-dokument28. Hver node ble beskrevet slik i xml-dokumentet: 
 

<movie level="1" refFile="L1M14" need="none" length="none" addSoundSrc="none" /> 

 

De mest interessante attributtene – egenskapene – som blir beskrevet i denne nodene er 

”addSoundSrc” og ”need”. Attributtet ”need” bestemmer avhengighetsforholdene til noden. 

Hadde den innehold for eksempel ”L1M13”, ville skriptet som leser XML-filen sjekket om 

filen ”L1M13” var avspilt. Hvis den ikke var avspilt, ville skriptet forkastet noden og heller 

forsøkt å spille av noden i nivået under. Slik kunne jeg kontrollere at enheter i en sekvens ikke 

bli vist hvis startenheten ikke hadde blitt avspilt. Jeg kunne også hindre andre former for 

syntaktiske feil. 

 

Et annet problem jeg kom over i det andre eksperimentet, var musikk. I lydeksperimentet 

måtte jeg tilpasse musikken og klippene slik at klipp i musikken ikke avslørte nivåskiftet. I dette 

eksperimentet løste jeg det ved at jeg ikke la inn musikk i selve videofilene, men mikset 

musikken over videoen under avspilling. Attributtet ”addSoundSrc” kunne inneholde en 

lydfil. Hvis lydfilen var den samme i den påfølgende noden, fortsatte bare musikkfilen å spille. 

Et problem med en sånn løsning er at musikken ikke kan brukes til å underbygge direkte 

handlingen i bildet, såkalt mickeymousing (Chion 1990:121). Dette betyr at hvis en karakter i filmen 

løper, kan ikke musikken ”løpe” med. Et utsagn kan ikke markeres med for eksempel to 

dissonanttoner for å få en skremmende, ekkel effekt. Med andre ord blir musikken 

”dummere”. 

 

Brukerkontrollene til filmene bestod av tre pekere som bestemte nivået på strekkteksten. I 

tillegg hadde jeg en stopp- og play-knapp. 

Jumpcuts 
Et jumpcut er når to bilder klippes mot hverandre og forskjellen mellom bildeutsnittene er så 

små at det virker som om bildet hopper. Bordwell og Thompson forteller oss at jumpcuts 

                                                                                                                                                   
betydningsinnhold. 2. Indirekte diskurs - karakterens tale blir gjengitt ved av fortelleren ved bruk av fortellerens 
egne ord. 3. Gjengitt diskurs - karakterenes tale blir gjengitt slik de ytres av karakterene 
28 XML –Extensible Markup Language – er et metaspråk. Det betyr at det er et språk som brukes til å beskrive 
data 
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kommer av at forskjellen i kameravinkel på samme objekt er under 30° og utsnittet ikke er 

betydelig nærmere eller betydelige lengre fra (Bordwll og Thompson 1997:303). I det David Bordwell i 

Narration in the Fiction Film karakteriserer som den klassiske stilen, senere referert til som 

kontinuitetsklipping (Bordwell og Thompson 1997:284), er jumpcut forbudt (Bordwell 1985:164). Dette gjelder 

også umotiverte innskuddsbilder. Siden eksperimentet forsøkte å følge den klassiske stilen, ville 

jeg prøve å etterkomme dette kravet. 

 

I redigeringsprosessen av videoene gjorde 

jeg en erfaring om hvordan det er mulig å 

unngå jumpcuts ved skifte av nivå. Scene tre er 

en dialog mellom Sherlock Holmes og 

Helen Stoner i stuen til Sherlock Holmes og 

Doktor Watson. Den lengste diskursen for 

scenen er veldig lang, og i utgangspunktet 

hadde jeg planlagt at scenen skulle ha seks 

kamerainnstillinger (figur 20). 

 

Kamerainnstilling nummer en var et halvtotal (HTOT) av Helen Stoner over skuldrene til 

Holmes og Watson. Et halvtotal er et utsnitt fra midjen til personen og opp. Innstilling to 

skulle ligge med et nærbilde (NB) av Helen Stoner. Et nærbilde er kun bilde av ansiktet, og 

eventuelt litt av skuldrene til personen. Innstilling tre var et HTOT av Holmes og Watson 

over skulderen til Stoner, innstilling fire var NB Holmes og fem var et NB av Watson. I tillegg 

skulle det være et oversiktsbilde i total (TOT). Et total er når hele kroppen til personen vises. 

Under opptaket viste det seg umulig å få tid til alle innstillingene og jeg valgte derfor å kunne 

ta opp innstilling en og tre.  

 

  

Figur 20 

Innstilling nummer en Innstilling nummer tre 
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Under opptakene av den lengste diskursen viste det seg vanskelig for skuespillerinnen som 

hadde karakteren Helene Stoner å huske de lengste dialogene. Den lengste diskursen var en 

direkte oversettelse fra novellen og ble derfor alt for lang og ”litterær” for til å huske. 

Opptakene ble av denne årsaken en møysommelig prosess hvor enkelte replikker måtte tas i 

både to, tre og fire skudd29. Jeg skjønte i løpet av opptakene at det ville være en nærmest 

uoverkommelig oppgave å klippe sammen alle skuddene som var gjort av scenen og få scenen 

til å flyte fritt. Jeg bestemte meg derfor for å ta med en ekstra inntilling til bruk i klippen. Kun 

for den lengste diskursen gjorde jeg opptak 

fra innstilling to, og kun i de lengste 

dialogene.  

 

Når sekvenser skal klippes sammen slik at 

klippene ikke legges merke til av 

tilskuerne, klippes det gjerne i bevegelser 

og ved pauser i dialogen. Kontinuiteten 

mellom bildene er også viktig. For 

eksempel må blikkretninger og positurer til skuespillere stemme. Siden jeg ikke var flink nok i 

opptaksperioden til å sørge for kontinuitet mellom de forskjellige diskursene, måtte jeg gjøre 

enkelte grep i redigeringsprosesen for å få usynelige klipp. Dette gjorde at nodene i niva 1, 2 

og 3 ikke alltid hadde like start- og. For eksempel kunne det være slik at den mellomste 

diskursen stoppet i innstilling 2 og den påfølgende noden i den korteste diskursen også ble 

skutt fra innstilling 2. Resultatet av dette var jumpcuts. Tidsnøden som tvang meg til å kun 

gjøre opptak av utsnitt to i den lange diskursen og ingen av utsnittene fire til seks gjorde at 

nodene i den lange diskursen ved flere anledninger stoppet eller startet i innstilling to. Hvilke 

utsnitt som var i de påfølgende nodene i det mellomste og korteste nivået, ble da uviktig; siden 

både utsnitt en og utsnitt tre ville klippe fint med utsnitt to. Denne oppdagelsen ville 

sannsynligvis ikke skjedd hvis jeg hadde rukket å gjøre alle innstillingene, siden jeg kunne ha 

klippet meg rundt jumpcuts.  

 

Eksperimentet hadde bivia på faste steder, hvilket betyr at diskursene kun skiftet på de 

punktene jeg på forhånd hadde bestemt at det kunne skje. Det er mulig å tenke seg mange 

                                                
29 Et skudd er fra kamera startes til det skrus av. 

Innstilling nummer to 
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flere bivia, eller at det ikke er faste bivia men at brukeren kan skifte mellom diskursene på 

hvilket som helst tidspunkt. Da ville jeg ikke kunne klippe meg ut av mulige jumpcuts. I et slikt 

tilfelle ville bruken av unike innstillinger for hvert nivå, gjort at det aldri ville oppstå jumpcuts. 

For å beholde kontinuiteten i film, sies det at kamera skal holde seg på den ene siden av en 

handlingsakse (Mascelli 1965:93). Hvis en person går i en retning, vil linjen fra personen og ut i den 

retningen personen går være handlingsaksen. I en samtale vil handlingsaksen gå mellom 

personene som snakker sammen. Denne handlingsaksen begrenser kameravinklene til et 

område på 180°. Gitt at vi aksepterer normen om at det må være minst 30° forskjell mellom 

vinklene for å unngå jumpcuts, gir det oss seks innstillinger. Siden vi må ha to bilder for å 

klippe blir det da tre innstillinger per utsnitt. For å unngå jumpcut mellom utsnitt, må 

utsnittene være betydelig forskjellige. I praktisk filmproduksjon brukes gjerne utsnittene 

ekstremt nærbilde, nærbilde, halvtotal og  total. Jeg får da 12 mulige innstillinger30 som jeg 

kan gjøre til strekktekst og samtidig være sikker på å unngå jumpcuts. Jeg må si her at 

jumpcuts ikke lenger er like ”forbudt” innen filmen, og at et jumpcut dermed ikke får den 

samme fremmedgjørende effekten det hadde tidligere.  

 

For å muliggjøre uendelig med nivåer uten å få jumpcuts ser jeg for meg en løsning med 

såkalte innstikksbilder (Mascelli 1965:164). Et innstikksbilde er et bilde som benyttes til å dekke over et 

klipp. Innstikksbilder bør være noe som kan relateres til handlingen hvis ønsket er å følge den 

klassiske stilen. Innstikksbildene må ha en motivasjon (Bordwell 1985:164), ellers blir innstikksbildet 

det som i Danmark kalles en ”tulipan” (Leirpoll 2002:84) – et totalt meningsløst bilde som like 

gjerne kunne vært bilde av en tulipan. Nodene i filmen besto for det meste av flere 

innstillinger. Ved å redusere hver enkelt node til kun å inneholde en innstilling, kan vi 

markere hver node med innstillingen. Hvis den etterfølgende noden har samme innstilling, 

kan det da benyttes et innstikksbilde til å dekke over kuttet. Et slikt innstikksbilde kan for 

eksempel være nærbilde av Watson mens Holmes eller Stoner snakker. Dette er bare en teori 

på en mulig løsning på jumpcut-problemet i strekktekst, og er ikke forsøkt i praksis. 

 
Problemet med en system uten faste bivia,  vil være lyden. Det eksisterer ingen tilsvarende 

teknikk som innstikksbilder for å dekke over klipp i lyd. Dette kommer av at klippet har en 

egen funksjon i film og produserer mening i seg selv (se for eksempel Bordwell og Thompson 1990, Eisenstein 

1972). Lyden vil gjøre at en sømløs strekktekst hvor skiftene mellom diskursene går upåaktet av 

tilskueren, vil være vanskelig i en strekktekst uten faste bivia. På den andre siden vil en bruker 

                                                
30 Utregningen er bare for å illustrere et poeng og bør ikke tas som et absolutt tall. 
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av en strekktekst selv være klar over at han skifter nivå, og derfor være mer mottagelig for  litt 

”rufsete” overganger mellom nivåene. 

Evaluering av eksperimentet 

Distanse i fortellingen 
I en syntagmatisk strekktekst vil ikke det være noe problem at strekktekstene gjengir tale på 

forskjellig måte. Derimot hvis strekkteksten er paradigmatisk åpner dette for forkjellig 

gjengivelse av tale. I eksempelet med Jorden rundt på 80 dager, blir en fortalt diskurs i Vernes 

originale fortelling til en gjengitt diskurs i den forenklede fortellingen. I den originale 

fortellingen gjengis kun resultatet av en dialogveksling som ikke er tilstede i diskursen. Leseren 

får vite at Philleas Foggs gamle tjener er blitt avskjedighet fordi han hadde gitt ham 

barbervann med feil temperatur. I den forenklede versjonen blir dialogen gjengitt slik som 

Philleas Fogg sa den da han gav tjeneren sparken. De to diskursene er vesentlig forskjellige, 

men refererer begge til den samme historien om hvilke hendelser som førte til at, Philleas 

Fogg sa opp sin gamle tjener. I skrift ville et skifte mellom fortalt diskurs og en gjengitt diskurs 

blitt problematisk hvis dette hadde vært en lengre dialog, ettersom de to metodene til å gjengi 

et persons ord ikke passer sammen. Min antagelse før dette siste eksperimentet var at dette 

ikke ville utgjøre noe problem i modi hvor handlingen iscenesettes – for eksempel i video. 

Skiftet mellom de to diskursene blir tydeliggjort av skiftet mellom skuespilleren som fremfører 

talen. I dette eksperimentet ønsket jeg å sjekke denne antagelsen. 

 

Resultatet ble slik jeg forventet. Skiftet av skuespiller gjorde at overgangen ikke ble 

problematisk. Jeg underbygde overgangen med en fade fra Helen Stoner og til den gamle 

Watson som satt og skrev. Skiftet av dialogform fra gjengitt diskurs til fortalt diskurs er 

vanskelig i skrift, men var en effektiv metode for å forkorte i video uten at jeg tok vekk enheter 

fra diskursen. 

 

Jeg gjorde en lignende oppdagelse med en scene hvor Helen Stoner forteller Holmes og 

Watson at hun sist natt hadde ligget i sengen og hørt en plystrelyd. I de to lengste nivåene lar 

jeg Helen Stoner begynne å fortelle før jeg går over i et tilbakeblikk hvor jeg viser den faktiske 

scenen. I det siste nivået lar jeg Helen Stoner fortelle hele episoden verbalt til Holmes. 

Resultatet er at alle de tre diskursene forteller samme historie og inneholder akkurat de 

samme elementene, men den korteste blir mye kortere. Her skjedde altså forkortningen ved at 

det som ble fortalt visuelt, isteden ble fortalt verbalt. 
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Aktive og passive tilskuere 
Da jeg introduserte begrepene ”statisk – og dynamisk innhold”, gikk jeg i mot Landow og 

hevdet at  dynamiske modi som hypervideo, gjorde brukerne mer aktive. Min erfaring etter å 

ha vist det tredje eksperimentet til flere personer, er at jeg nok bør modifisere dette synet. De 

som har testet strekkteksten, hadde en tendens til å forsøke lenkene et par ganger. Da dette 

ikke ga annen effekt enn at lengden på filmen endret seg31, valgte de gjerne en lengde og så 

filmen ferdig i den lengden. En generell ekspansjon har kun innvirkning på tiden og gjør av 

den grunn brukerne mer passive. De trenger ikke ta hensyn til andre spørsmål enn når de 

ønsker at filmen skal bli ferdig. 

 

Film følger gjerne en veldig stram oppbygning. Syd Field, en kjent lærebokforfattere i 

manusskriving for film i Hollywood, ser strukturen og handlingskurven i film som en meget 

streng struktur. I en to timer lang film skal det være fire akter32 med vendepunkter etter 30, 60 

og 90 minutter (Field 1984:27). Den første akten er presentasjonen, den andre er oppbygging av 

problemet før filmen etter ca 60 minutter når et ”point of no return” hvor hovedpersonen ikke 

har andre valg enn å løse problemet. Løsningen skal være i siste akt fra og med 90 minutter. 

Med en passiv bruker av strekktekst vil denne strenge oppbygningen av struktur og 

handlingskurve bestå. Den vil kunne tilpasse seg den totale lengden av diskursen. 

 

For alle de som testet eksperimentet, var dette første møte med en film i form av en 

strekktekst. Hvis vi tenker oss at de som ser en strekkfilm (Fagerjord 2005), inntar en annen, mer 

eksklusiv, holdning til det å se en strekkfilm, kan jeg tenke meg at de valgene de gjør mens de 

ser en film ikke bare er for å bestemme tiden filmen skal bli ferdig, men også struktur, 

intensitet og handlingskurve. 

Teksttyper 
I denne oppgaven har vi generelt befattet oss med den teksttypen som Chatman kaller 

fortelling. De andre teksttypene er argumentasjon, beskrivelse og eksposisjon (Chatman1990:2). I denne 

analysen av eksperimentet i video, er Chatmans forklaring på teksttypen beskrivelse som tjener 

en fortellende teksttype. Det betyr at den generelle teksttypen for teksten er fortellende, men at 

teksten har beskrivende elementer. I både eksperimentet i skrift og i eksperimentet i lyd, lå mye 

av beskrivelsen i verbale tegnsystemer. Eksperimentet i skrift var i sin helhet i verbalt, mens i 

lyd ble noen beskrivelser gjort i form av bakgrunnslyder. Hvis vi ser tilbake på de to 

                                                
31 Lengden på filmen ble representert grafisk nederst på skjermen. 
32 Enkelte regner de to midterste aktene som en akt. 
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eksperimentene, ser vi at mye av det som ble trukket fra og lagt til diskursen, var beskrivelser i 

form av informanter og indekser. Dette har innvirkning på video sin mulighet til å lage 

strekktekst.  

 

Chatman går videre til å forklare hvordan beskrivelser i skrift og i film skiller seg fra 

hverandre. Beskrivelse er både eksplisitt og implisitt. En eksplisitt beskrivelse betyr at teksten 

direkte beskriver hva som skal ha fokus – en ren beskrivelse – , mens en implisitt beskrivelse er 

når teksten beskriver indirekte gjennom for eksempel en hendelse i fortellingen (Chatman 1990:38). 

Film er i stor grad implisitt beskrivende og den beskriver hele tiden. Den kan ikke i samme 

grad bestemme hva som skal beskrives og heller ikke hvordan noe beskrives. For å illustrere 

dette kan vi se på inngangen i tredje scene hvor Watson i de to første eksperimentene 

beskriver frøken Helen Stoner.  
I rapidly threw on my clothes and was ready in a few minutes to accompany my friend 
down to the sitting-room. A lady dressed in black and heavily veiled, who had been 
sitting in the window, rose as we entered. 
 

Her beskriver teksten eksplisitt hva vi skal legge merke til. Frøken helen Stoner er kledd i svart 

og har på seg slør. Det samme er faktum med åpningsbildet i scene tre av eksperimentet i 

video.  

 
 

Her skuespillerinnen kledd i svart og hun har slør, men bildet rommer mye mer. Helen Stoner 

sitter og skjelver, hun har en hatt på toppen av sløret, hun sitter i et rom med viktorianske 

møbler, Holmes og Watson kommer inn og er kledd i røykejakker og mye mer. Beskrivelsen 

som er i de første eksperimentene, er ikke mulig i eksperimentet i video av den enkle årsaken 

Etableringsbilde scene 3 
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at levende bilder ikke formidler verbalspråket. Semiotikeren Christian Metz hevder riktignok i 

sin artikkel ”Filmen: Sprog eller sprogsystem?” (Metz 1991) at filmen ytrer noe i retning av ”her er 

en revolver” når den er bilde av en revolver på lerettet. ”Filmbilledet er en rig meddelelse med 

en fattig kode, en rig tekst med et fattigt system, og er derfor sprogbruk før noget andet. Alt i 

filmbildet er påpegende” (Metz 1991:32). Likevel vil den eksplisitte beskrivelsen av en kvinne kledd 

i svart med slør og intet mer, være umulig på video. ”It is not that cinema cannot describe; on 

the contrary, it cannot help describeing” (Chatman 1991:40).  

 

Et annet trekk ved skrift som gjør det lett å lage den til strekktekst er at elementene følger etter 

hverandre på rekke. I åpningen av scene tre får vi først vite at det er stuen deretter at det er en 

kvinne i svart og med slør som sitter der, og til slutt at Watson og Holmes kommer inn. En slik 

suksessiv rekkefølge på momentene gjør det enkelt å redusere diskursen. I film kommer alle 

disse momentene samtidig. Tegnene er parallelle, mens i skrift kommer tegnene serielt etter 

hverandre. Dette gjør at selv om jeg skulle fjernet sløret fra Helen Stoner, ville ikke det ført til 

en kortere diskurs. 

 

Eksperimentet i skrift viste hvordan en tekst kan brytes opp til veldig små bestanddeler ved 

bruk av Barthes modell, og videre hvordan vi kunne konstruere strekktekst ved å trekke fra 

enheter. Barthes skrev sin terminologi som en generell teori om fortellinger, uavhengig av 

medium. Narratologien har nettopp blitt kritisert for at det ikke tar høyde for mediespesifikke 

størrelser (blant annet Rimmon-Kenan (1989), Hausken (2000)) Hvis vi ser på eksempelet fra åpningen av scene 

tre, vil det være fult mulig å dele inn skriften etter Barthes modell. I film vil det derimot være 

uttalige beskrivende informanter og indekser, og det har liten hensikt å fjerne disse, ettersom 

de som regel kommer sammen med handling. De rene beskrivende passasjer, altså passasjer 

med kun informanter og indekser, skjer ifølge Chatman i det Genette kaller en pause (Genette 

1971:93). En pause er når diskurstiden løper uten at historietiden går fremover. Disse pausene 

finner vi stort sett i de første bildene av filmen før karakterene er introdusert. Med en gang 

karakterene introduseres, starter historietiden, og selv om filmen tilsynelatende skanner over et 

landskap eller noe annet mangler pausen fordi vi ikke får inntrykket av at historietiden 

stopper. 

 ”If the film shows an actor, then cuts to a sequence of objects – a three, a stream, a distant hill- we do 
not assume that the cinematic narrator has stopped the action to describe the landscape but rather that 
the character is performing the story-relevant act of scanning the landscape” (Chatman 1990:51). 
 

Observasjonen til Chatman betyr at det eneste stedet hvor diskursen kan kortes ned ved å 

fjerne informanter og indekser i film, stort sett vil være i starten av filmen. I mitt eksperiment 
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er dette gjort i åpningen33. Den lengste diskursen bruker lang tid på å skanne over rommet til 

Watson og Holmes, mens den korte diskursen gjør det mye mer overfladisk. Audun Engelstad 

har i sin bok Fortellinger i film og TV-serier gjort en analyse av filmene Etterfølgeren  og bryllupet som 

er gjort i versjoner både for TV og kino. TV-versjonene av filmene var mye lenger enn 

filmversjonene, og Engelstad finner også at Barthes modell passer godt til å beskrive hva som 

er med i begge historiene og hva som er utelatt (Engelstad 2004:31). I stedet for å operere med fire 

kategorier benytter Engelstad seg bare av to: kjernescener og komplementære scener, hvor 

kjernescenene er hendelser som er viktige for historien, med andre ord – kjerneenhetene. De 

komplementære scenene ”utdyper relasjonene mellom karakterene, presenterer små og store 

hverdagsligheter, gir detaljerte miljøskildringer osv”(Engelstad 2004:31). I sin analyse av filmene 

finner Engelstad at Bryllupet la scener til kinoversjonen, som skulle være 23 minutter lengre enn 

novellefilmen. Disse ekstra minuttene kom spesielt av tre årsaker: 1. Kinofilmen benyttet seg 

av mer avanserte etableringsbilder gjennom å benytte kranbevegelser og kjøringer. Slike 

kjøringer og kranbevegelser kan ikke sies å inneholde handling som driver fremhandlingen og 

består således av informanter og indekser. 2. Enkelte replikkvekslinger er lengre. 3. Det er 

noen ”fordypningsscener”. Nummer to og tre består av satellitter. Dette forteller oss at en 

forskjell mellom strekktekst i skrift og en strekktekst, er at filmen kun åpner for to inndelinger, 

viktige og uviktige. Den uviktige inneholder satellitter, informanter og indekser, mens det 

viktige inneholder kjerneenheter, informanter og indekser. Det vil også være en fjerde kategori 

som er rent beskrivende innhold, men som Chatman påpeker er denne svært sjelden og er kun 

i de tilfeller hvor historietiden er i pause. Magnus Indregard har gjort analyser av directors cut 

versjonene av filmene Apocalse Now!, Cinema Paradiso og Ringenes Herre:To Tårn. Han finner det 

hensiktsmessig å dele utvidelsene inn i syv kategorier etter innhold: Humor, 

karakterforklaring, historieforklaring, vold/sex, stemning, detaljer og frampek (Indregard 2005:8). 

Felles for utvidelsene er at ” brorparten av innklippene har lite eller ingenting å tilføre 

historien” (Indregard 2005:9). De består med andre ord av satellitter, informanter og indekser.  

 

Indregard og Engelstads analyser viser at det i film ikke er hensiktsmessig å benytte Barthes 

modell med fire inndelinger, da det er umulig å ha en enhet uten informanter og indekser, og 

siden indekser og informanter som regel er parallelt med en satellitt eller kjerneenhet. Filmen 

kan, med Chatmans ord, ikke la være å beskrive. Engelstads kategorier viser seg derfor 

                                                
33 Det er en rammehistorie som egentlig åpner filmen, men denne rammehistorien gjør ikke at historietiden 
begynner å gå. 
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hensiktsmessig til å beskrive hvordan strekkteksten må lages i film. Vi har kjerneenheter og 

komplimenterenheter, og strekktekst lages ved å ta bort å legge til komplimenterenhetene.  

 

Den fjerde kategorien jeg er inne på over, er eneste kategorien hvor det er hensiktsmessig å 

benytte indekser og informanter som avskilt fra satellitter og kjerneenheter. Grunnen til det er 

at elastisk strekktekst og annotasjoner vil falle inn under denne kategorien, og de er rene 

indekser og informanter34. Eksperimentet har et eksempel på elastisk strekktekst der 

introduksjonssekvensen av skuespillerne ble gjort kortere elelr lengre. På Matrix DVD’en har 

informasjonsfilmene ”Follow the White Rabbit” ingenting med resten av fortellingen å gjøre. 

Siden de ikke er en del av diegesen, løper heller ikke historietiden. 

 

Dette tredje og siste eksperimentet viste at strekktekst ikke bare er av forskningsmessig 

interesse, men at teknikken også har en underholdningsverdi. Selv om eksperimentet ble 

produsert med lavt budsjett, er teknikkene og formspråket i tråd med det vi finner i klassisk 

film. Det som eventuelt kan vanskeliggjøre utbredelsen av strekktekst i dynamiske modi på 

Internett er det teknologiske aspektet. Med forbehold om at det kan finnes lettere måter å lage 

en strekktekst enn den jeg endte med, må jeg si at læringskurven for strekktekstproduksjon er 

relativt bratt. Konsortiet som foreslår standarder for web, W3C, kom i 2002 med 

webstandarden xhtml + SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) som la ned 

retningslinjer for å legge multimedieinnhold rett inn i websiden35. En slik standard vil 

antakeligvis gjøre teknikker som strekktekst mye lettere i dynamiske modi. Dessverre er denne 

standarden foreløpig kun iverksatt i Microsofts nettleser Internet Explorer36, og da bare delvis. 

Med mindre produsentene av nettleserne gjør det lettere å integrere multimedieinnhold med 

den øvrige hyperteksten, tror jeg hypermedia i all hovedsak vil fortsette å være dominert av 

tekst og bilder.  

                                                
34 En annotasjon kan naturligvis inneholde egne kjerneenheter og satellitter, men disse vil være kjerneenheter og 
satellitter i annotasjonsfortellingen og ikke til den annoterte fortellingen. 
35 http://www.w3.org/TR/XHTMLplusSMIL/ 15.04.06 
36 I Internet Explorer går xhtml + SMIL under navnet HTML+TIME 
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Konklusjon 
 
 

en kanskje viktigste konklusjonen jeg kan trekke fra denne oppgaven er at det er 

mulig å lage fortellinger som strekktekst. Strekktekstfortellingene i video og lyd av 

novellen ”The Speckled Band”, er de eneste strekktekstfortellingene jeg kjenner til 

i dynamiske modus. Oppgavens utgangspunkt var å finne ut hvordan strekktekst kan brukes til 

å fortelle en fiksjonsfortelling. Jeg fant ut at strekktekst kunne deles inn i fire kategorier 

paradigmatisk, syntagmatisk og elastisk strekktekst, og annotasjoner. De to første kategoriene vil strekke 

selve fiksjonsfortellingen, mens de to siste vil gjøre diskursen lengre, men ikke fortellingen. 

Strekktekst lages enten ved å bytte ut en diskurs med en ny diskurs – paradigmaisk og elastisk 

strekktekst, eller ved å tilføye elementer til diskursen – syntagmatisk strekktekst og 

annotasjoner. 

 

Hvis en fiksjonsfortelling skal fortelles i strekktekst og historien i fortellingen skal forbli den 

samme, må hver eneste diskurs inneholde et skjellett av hendelser, handlinger og karakterer 

som er essensielle for historien - kjerneenhetene. Ved å legge til eller trekke fra satellitter, 

indekser og informanter kan vi gjøre diskursen kortere eller lengre. En annen metode er ved å 

fortelle mer effektivt, for eksempel ved bruk av en forteller. 

 

Spesielt to momenter gjorde seg gjeldende ved skifte av modus. 1. I video og lyd ligger tegnene 

parallelt, mens i skrift er de serielt. 2. I dynamiske modus er tegnene kun midlertidig synelig. 

Det første punktet hadde konsekvenser for hva jeg kunne fjerne fra diskursen for å korte den 

ned. I skrift ligger beskrivelser alene, mens i film vil ethvert  bilde være fullt av beskrivelser og 

beskrivelsene ligger parallelt med handlinger og hendelser. Dette gjør at beskrivelser i video 

ikke kan fjernes for å korte ned diskursen. Det andre punktet handlet spesielt om motivasjon. 

Innholdet i en diskurs blir forstått først etter at den er lest. I skrift kan en leser lese diskursen, 

stoppe opp for å tenke etter om han finner den interessant, og deretter velge og utvide teksten. 

D 
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I video og lyd kommer tegnene suksessivt og leseren har ikke samme mulighet til å reflektere 

over egne ønsker. 

 

Ekspansjonen i strekktekst kan være generell eller spesifikk. Ved den generelle ekspansjonen 

ligger motivasjonen til brukeren i hvor lang han ønsker diskursen. Ved spesifikk ekspansjon 

ligger motivasjonen lokalt i teksten – ”hva ønsker jeg å vite mer om?”. Erfaringen jeg gjorde, 

er at hvis vi ønsker å bruke spesifikk ekspansjon på syntagmatisk strekktekst krever, dette at 

diskursen er skrevet spesielt med dette målet for øye. Hvis ikke blir nodene for små til at de i 

seg selv gir leseren motivasjon til ekspansjon. I video og lyd gir spesifikk ekspansjon av 

syntagmatisk strekktekst ikke mening, siden brukeren må se diskursen for å gjøre seg opp en 

mening om han ønsker å ekspandere den, og da er det allerede for sent. 

 

For å unngå jumpcuts i video bør hvert nivå tas opp med eksklusive innstillinger. Det betyr at 

hvert nivå bruker kameravinkler og utsnitt som ikke brukes på andre nivåer. For å unngå at 

musikken ”hopper” i klippet mellom noder, kan lyden legges i en separat avspiller og mikses 

sammen med resten av diskursen under avspilling. 

Hvorfor bry seg med strekktekst? 
Strekktekst er først og fremst en mulighet for individuell tilpassning, ikke bare av fortellinger 

slik som i denne oppgaven, med av nyheter, lærebøker og flere andre typer informasjon. I 

teorien trenger vi ikke store ressurser for å lage strekktekst. Det er fullt ut mulig å lage det på 

tekst-tv. Likevel har vi i dag fått mange forskjellige distribusjonsteknologier som er meget godt 

egnet for strekktekst, og da ikke bare i form av statisk skrift men også video og lyd. Denne 

oppgaven har brukt Internett som distribusjonskanal for strekktekst, og utnyttet den 

revolusjonen som har vært de siste årene på båndbredde. Anders Fagerjord brukte DVD som 

materiale for sin strekktekst til ACM Conference for Hypertext and Hypermedia i 2005, og 

snart, hvis de bare klarer å bli enige om hvilke standard de skal bruke, har vi DVD-plater med 

mye større kapasitet. Disse kan benyttes til å lage fulle spillefilmer som strekktekst, uten 

betydelig kvalitetstap. I løpet av de neste årene vil DAB (Digital Audio Broadcasting) bli fullt 

utbygget i Norge. Dette vil gjøre radiosignalene digitale, og strekktekst vil være en uvurderlig 

teknikk for å la brukerne få større kontroll over innholdet. 3G-nettet kommer for 

mobiltelefoner, og TV blir digitalt. Alt dette er plattformer hvor brukerne kan bruke 

strekktekst til å tilpasse innholdet.  
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Teknologien er en viktig forutsetning, men ingen garantist for at strekktekst blir tatt i bruk. 

Innholdsprodusenter må ønske å benytte strekktekst, og publikum må ønske å bruke innhold i 

strekktekst. I både bøker og film har enkelte deler av publikum hatt ønske om å se 

fortellingene i forskjellige lengder og vanskelighetsgrad, men det gjenstår å se om de ønsker å 

ta dette valget mens de ser, hører eller leser fortellingen. Med mindre en slik motivasjon er 

tilstede, vil strekktekst fortsette å være en marginal form av hypertekst.   

 
 

Litteraturliste 
 

Aarseth, Espen. Cybertext: perspectives on ergodic 
literature. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1997 

Aaslestad, Petter. Narratologi : en innføring i anvendt 
fortelleteori. Oslo: Landslaget for norskundervisning 
Cappelen akademisk forl.,  1999 

Akscyn, Robert and McCracken, Donald "The ZOG 
Approach to Database Management". Proceedings 
of the Trends and Applications Conference: Making 
Database Work. Maryland: Gaithersburg, 1984 

Avison, David & Fitzgerald, Guy. Information systems 
development : methodologies, techniques and tools 
3utg. London : McGraw-Hill, 2003 

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of 
Narrative, 1985. Toronto:University of Totonto 
Press, 1997 

Barthes, Roland ”Introduction to the Structural analysis 
of Narrative.” Image, Music, Text,1969. New York: 
Hill and Wang, 1977. 79-125 

Barthes, Roland S/Z, 1974. oversatt Miller, R (oversatt 
fra S/Z, Paris: Editions du Seuil, 1970). New York: 
Hill and Wang, 1995 

Berners-Lee, Tim og Fischetti, Mark. Weaving the Web : 
the original design and ultimate destiny of the World 
Wide Web by its inventor. San Francisco: Harper 
San Francisco, 1999 

Berk, Emily og Devlin, Joseph. Hypertext/hypermedia 
handbook. New York : Intertext Publications, 1991 

Bernstein, Mark "Storyspace 1". Proceedings of 
Hypertext '02, College Park, New York : ACM,  
2002. 172-81 

Bolter, Jay David. Writing Space: The Computer, 
Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, 
New Jersey : Erlbaum, 1991 

Bordwell, David og Thompson, Kristin Film Art, 1979. 
New York : McGraw-Hill, 1997 

Bordwell, David, Staiger, Janet og Thompson, Kristin 
The Classical Hollywood Cinema: Film Style and 

Mode to Production to 1960.  London : Routledge, 
1985 

Bordwell, David Narration in the Fiction Film, 1985. 
London: Routledge, 1995 

Brown, Peter J., ”Turning Ideas into Projects: The Guide 
System.”. Proceedings of the ACM Conference of 
Hypertext. New York : ACM, 1987, 33-40. 

Chatman, Seymour. Comming to Terms, The Rhetorcal 
of Narrative in Fiction and Film. Itacha: Cornell 
University Press, 1990 

Chatman, Seymour. Story and Discourse. Ithaca: Cornell 
University Press, 1978 

Chion, Michel. Audio-vision : sound on screen (oversatt 
av Claudia Gorbman fra l’Audio-vision. Editions 
Nathan, 1990) New York : Columbia University 
Press, 1994 

Coppini, Clementina. Jorden rundt på 80 dager 
(barnebok etter org. Versjon av Jules Verne). Oslo: 
Schibsted, 2000 

Culler, Jonathan. Structuralist Poetics: Structuralism, 
Lingustics and the Study of Literature. London: 
Routledge, 1975 

Culler, Jonathan. ”Defining Narrative Units”. Style and 
Structure in Literature. Red. Roger Fowler. Ithaca: 
Cornell university Press, 1975b 

van Dam, Andries. “Hypertext '87 keynote address” 
Communications of the ACM, 1988, 887–895. 

Davis, Hugh m.fl. “Towards an integrated information 
environment with open hypermedia systems”. 
Proceedings of the ACM conference on Hypertext, 
New York: ACM,  1992 

Doyle, Arthur Conan. “The Speckled Band”, 1882. The 
New Annotated Sherlock Holmes Red. Leslie S. 
Klinger. New York: W. W. Norton & co, 2005. 227-
263 

Eco, Umberto. A Theory of Semiotics. London : 
Macmillian Press, 1977 



 - 78 -  

Eisenstein, Sergei. Udvalgte skrifter. (oversat av Troels 
Andersen, Eli Christiansen, Ole Vesterholt). 
Holstebro : Odin Teatret, 1972 

Engelstad, Audun. Fortelling i Film og Tv-serier. Oslo : 
Abstrakt forlag, 2004 

Fagerjord, Anders. ”Editing Stretchvideo” Proceedings of 
the sixteenth ACM conference on Hypertext and 
hypermedia. New York: ACM, 2005 
http://portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=1089507
&type=html&coll=portal&dl=ACM&CFID=69642
202&CFTOKEN=65494346,  01.12.05 

Fagerjord, Anders. Rhetorical convergence : earlier 
media influence on web media form, Oslo: 
University of Oslo Unipub, 2003 

Fagerjord, Anders. Web-medier: 
Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2006 

Field, Syd The Screeen Writers Workbook. New York : 
Dell Publishing, 1984 

Fisher, Walter "Narration as Human Communication 
Paradigm: The Case of Public Moral Argument." 
Communication Monographs 51. 1984, 1-22. 

Follett, Ken Den tredie tvilling. Oslo: Cappelen, 1997 

Furuta, Richard Na. J-C. “Applying caT’s Programmable 
Browsing Semantics to Specify World-Wide Web 
Documents that Reflect Place, Time, Reader and 
Community”. DocEng ’02 Virginia USA : McLean, 
2002 

Klinger, Leslie S. The New Annotated Sherlock Holmes 
New York: W. W. Norton & Co., 2005 

Kress, Gunther, and Theo van Leeuwen. Multimodal 
Discourse: The Modes and Media of Contemporary 
Communication. London: Arnold, 2001 

Krug, Steve. Don't Make Me Think! A Common Sense 
Approach to Web Usability, Indianapolis: New 
Riders, 2000 

Genette, Gerard. Narrative Discourse: an Essay in 
Method. Oversatt Jane Lewin, (oversatt fra 
”Discours du récit”,Figures III, Paris: Éditions due 
Seuill, 1972),  Ithaca: Cornell  University Press, 1980 

Gorbman, Claudia Unheard melodies : narrative film 
music. London : BFI Publishing, 1987 

Hausken, Liv "Tekstteoretiske utfordringer i den 
medievitenskapelige disiplin" Norsk medietidsskrift 
7.1, 2000, .99-113. 

Hjelmslev, Luis. Omkring spogteoriensgrundlæggelse, 
1943. Oslo: Akademisk forlag, 1966 

Holmberg, Hilda. David Copperfield. (barnebok etter 
Charles Dickens David Copperfield. oversatt Knut 
Monrad) Oslo: Gyldendal, 1994 

Höök, Kristina ”Evaluating the Utility and Usability of 
an Adaptive Hypermedia System”. IUI 97. Orlando 
: ACM, 1997 

Indregard, M. Forskningsrapport om Directors Cut-
filmer, Oslo: Institutt for Medier og 
Kommunikasjon, Universitetet i Oslo, 2005 

Jameson, Fredrick Postmodernism, or, The cultural logic 
of late capitalism. London: Veso, 1991 

Jensen, Jens F. Multimedier, hypermedier, interaktive 
medier. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag, 1998 

Juul, Jesper (2001) ”Games Telling stories? A brief note 
on games and narratives” Game studies 1.1, 2001 
http://gamestudies.org/0101/juul-gts/. 04.01.2006 

Kjørup, Søren. ”Hermeneutikken” 
Menneskevidenskaberne.Problemer og traditioner i 
humanioras videnskabsteori. Roskilde: Roskilde 
Universitetsforlag, 1996 

Kunnskapsforlaget. Fremmedord blå ordbok. 13utg. Red. 
Bjarne Berulfsen & Dag Gundersen. Oslo:  
Kunnskapsforlaget, Aschehaug-Gyldendal, 1991 

Landow, George P. Hypertext 2.0: The Convergence of 
Contemporary Critical Theory and Technology.  
Baltimore: John hopkins University Press, 1997 

Leirpoll, Jarle. Video i praksis. [Elverum] : Leirpoll, 2002 

Levy, Steven. Insanely Great: The Life and Times of 
Macintosh, the computer That Changed Everything. 
London: Viking Penguin, 1993 

Liestøl, Gunnar Essays in Thetoric of 
HypermediaDesign, Oslo: Institutt for media og 
kommuniksajon, Universitetet i Oslo,  1999 

Martinet, André. Elements of General Linguistics. 
(oversatt avElisabeth Palmer, fra Eléments de 
Linguistique Générale. Paris: LibrarieArmand 
Colin, 1961) London: Faber and Faber ltd., 1964 

Mascelli, Joseph The Five C’s of Cinematograpy. Los 
Angeles: Silman-james Press, 1965 

Metz, Chrisitan ”Filmen: Sprog eller sprogsystem”. 
(Oversatt Salmonsen, og Thomsen, fra ”Le cinéma: 
langue ou language?”, Essais sur la signification au 
cinéma, Paris: Éditions Klincksieck, 1968, 67-93). 
Tryllelygten 1.91, 1991, 27-55 

Nelson, Theodore Holm, ”A file-structure for the 
complex: The changing and the Indeterminate”. 
ACM Proceedings of the 20th National Conference. 
New York: ACM, 1965, 84-100 

Nelson, Theodore Holm. “Aspen Movie Map”. 
Demonstrasjonsvideo. Architecture Machine Group. 
Boston: MiT, 1981 

Nelson, Theodore Holm. "No More Teacher's Dirty 
Looks." Computer Decisions. 1970. opptrykk i 
Dream Machines. privat utgitt, 1974. DM 16-19 

Nelson, Theodore Holm. ComputerLib/Dream 
Machines. Revised Microsoft ed., 1974. Redmund: 
Tempus, 1987 

Nelson, Theodore Holm, Hypertext notes no 8. Uutgitt, 
1968 

Onega, Susana og García Landa,  José Angel, 
Narratology: an introduction. London: Longman, 
1996 

Popper, Karl. The Logic of Scientific Discovery. New 
York : Basic Books, 1959 



 - 79 -  

Propp, Vladimir. Morphology of the folktale, oversatt av 
Laurence Scott, 1958 (oversatt fra Morfologija 
skazki, 1928), Austin: University of Texas Press. 
1968 

Quine, Williard van Orman. From a logical point of 
view. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 
1961 

Rimmon-Kenan, Shlomith Narratove Fiction: 
contemporary Poetics, 1983. London: Routledge, 
1994 

Saussure, Ferdinand m.fl. Course in General Lingustics, 
1983 oversatt RichardHarris (oversatt fra Saussure, 
Ferdinand, Bally, Charles, Secheave, Albert & 
Riedlinger, Albert.  Cours de linguistique générale, 
Paris: Éditions Payot, 1916). London: Duckworth, 
2000 

 

Schneider, Tina & Smoliar, Stephen W. “Description 
and Narrative in Hypervideo” Proceedings of the 
34th Hawaii International Congference on System 
Sciences. New York : ACM, 2001 

Skjøtskift, Tor Brekke ”Syntagmatic and Paradigmatic 
Stretchtext”. Proceedings of the sixteenth ACM 
conference on Hypertext and hypermedia. New 
York:  ACM, 2005, 273-275 

Sklovskij, Viktor. Theory of Prose. Oversatt  av Bejamin 
Sher. (Oversatt fra O teorii prozy, 2ed, Moskva, 
1929). Elwood Park: Dalkey Archive Press, 1990 

Souriau, Etienne “Texte et presentation” L'Univers 
filmique. Red Etienne Souriau, Henri Agel, Jean 
Germain. Paris : Flammarion, 1953 

Steinmetz, Ralf & Nahrstedt, Klara Multimedia : 
computing, communications and applications. 
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1995 

Sawhney, Nitin, Blacom, David & Smith, Ian. 
”HyperCafe: Narrative and Aesthetic Properties of 
Hypervideo”. Hypertext ’96. Washington DC: 
ACM, 1996 

Thomashevskij, Boris. “Thematics”, 1925.  Russian 
Formalist Criticism:Four Essays. Red LeeT. Lemon, 
Lee T. & Marion J. Reis. Lincoln Nebraska: 
University of  Nebraska Press, Lincoln, Nebraska, 
1965 

Toolan, M. Narratvie: a critical linguistic introduction, 
1988. New York: Routledge, 2001 

Trigg, Randall H. & Irish, Peggy M. “Hypertext 
Habitats.” Proceedings of Hypertext ’87, New York: 
ACM, 1987. 

Varvin, Gunnhild og Skjulstad, Synne Hyperaktiv : en 
praktisk og teoretisk studie av video i hyperstruktur. 
Oslo : G. Varvin/S. Skjulstad, 2001 

Verne, Jules. Jorden rundt på 80 dager. (oversatt av Erik 
Farland. fra Le tour du monde en 80 jours, 1873). 
Oslo: Norske bokklubben, 1986 

Zelleweger, Polle T., Mangen, Anne and Newman, 
Paula. “Reading and Writing Fluid Hypertext 
Narratives” Hypertext ’02.  New York: ACM, 2002 



 - 80 -  

 

Indeks 

A 

Aarseth......................................................... 21, 55, 79 
Anker ........................................................................14 
Annotasjoner ......................................................42, 45 

B 

Barthes ....................21, 33, 34, 35, 36, 50, 73, 74, 79 
Berk og Devlin..........................................................13 
bivium ..............................................54, 55, 60, 61, 62 
Bolter ........................................................... 21, 22, 79 
buffertid ....................................................................51 
Bush ..........................................................................11 

C 

Chatman..............................20, 33, 47, 71, 72, 73, 79 
Culler ...............................................24, 34, 50, 56, 79 

D 

Det beste .............................................................14, 16 
diegetisk og ikke-diegetisk..................... 39, 41, 42, 46 
Directors cut ................................................ 14, 16, 74 
diskurs20, 33, 34, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 52, 58, 60, 61, 

65, 69, 70, 72, 76 
Dynamisk innhold....................................... 17, 19, 70 

E 

Eco ............................................................... 17, 18, 79 
Elastisk strekktekst....................................................46 
Engelstad ..................................................... 14, 73, 79 
Erstatning ...........................................................16, 42 

F 

Fagerjord10, 16, 19, 23, 35, 45, 46, 56, 71, 77, 79, 80 
fortelling9, 10, 11, 20, 21, 22, 35, 39, 40, 47, 50, 69, 71 

G 

generell ekspansjon ............................... 19, 54, 56, 70 
Genette ............................................20, 39, 65, 73, 80 
Gjenfortelling ...................................... 8, 9, 14, 22, 33 
Guide ........................................................................12 

H 

Historie .....................................................................39 
Hjelmslev ............................................... 11, 47, 57, 80 
HTML ......................................................................12 
Hypermedia.....................................12, 23, 42, 77, 80 
Hypertekst ..........................................................11, 21 
Hypertekstsystemer..................................... 10, 12, 14 
Hypervideo ...............................................................10 

I 

Indekser33, 35, 36, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 71, 73, 74, 76 
Informanter33, 34, 36, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 71, 73, 74, 

76 
iterativ forskingsmodell ............................................25 

J 

Jumpcuts ..........................................27, 66, 67, 68, 77 

K 

Kjerneenheter ........ 34, 40, 48, 49, 50, 51, 64, 73, 76 
komplementære scener ............................................ 73 
Kress og van Leeuwen............................................. 17 

L 

Landow.................................................. 12, 17, 70, 80 
Lexie ......................................................................... 21 
Liestøl .................................................... 12, 23, 26, 80 
Lyd10, 13, 17, 18, 43, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 64, 69, 71, 

76, 77 

M 

Memex...................................................................... 11 
Modus....................................................................... 17 

N 

narrasjon.......................................................20, 39, 40 
Nelson....................................8, 11, 12, 16, 19, 32, 80 
Node13, 14, 16, 20, 32, 44, 49, 52, 53, 56, 61, 65, 68 
Noderepresentasjon ................................................. 13 

P 

Paradigmatisk strekktekst ........................................ 44 
Parafrasering .............................................................. 9 
Peker .............................................................14, 32, 55 
Problemstilling ......................................................... 10 

S 

Satellitter ....33, 34, 35, 36, 44, 46, 49, 50, 51, 74, 76 
Sausurre.................................................................... 56 
Sekvenser.................................................................. 35 
signifikasjonssystem.................................................. 17 
Skrift9, 10, 11, 29, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

76, 77 
Skriptoner................................................................. 21 
spesifikk ekspansjon ............19, 31, 48, 54, 55, 56, 77 
Språkbruk ................................................................. 56 
Statisk innhold ......................................................... 17 
Streaming ...........................................................51, 52 
Strekkfilm ................................................................. 71 
Strekktekst .............................8, 14, 28, 40, 51, 76, 77 
Syntagmatisk strekktekst.......................................... 42 

T 

Tekstoner.................................................................. 21 
Teksttyper................................................................. 71 
Tilføyelse .................................................................. 42 

V 

Varvin og Skjulstad.................................................. 13 
Video 9, 10, 13, 17, 18, 27, 43, 69, 70, 71, 72, 76, 77 

W 

World Wide Web...............................................10, 12 

 



 - 81 -  

 

 
 
 
 

Appendikser 
 
 

ppendiksene som er lagt til oppgaven er dokumentasjon og informasjon om 

eksperimentene, som ikke hører direkte inn under besvarelsen av problemstillingen. 

Kapittelet inneholder dokumentasjon av innspillingsprosessen, og forklaringer på 

hvordan de enkelte eksperimentene er programmert. Det første appendikset tar for seg hvilke 

nettlesere som vil gi problemer for avspillingen av eksperiment tre og hvorfor disse 

problemene oppstår. 

A. Kompatibilitetsproblemer mellom nettlesere 
Vi som bruker en nettside, ser ofte ikke forskjell på en side sett med nettleseren Internet 

Explorer 6 eller en nettside sett med nettleseren Safari 2.0. Dette kommer ikke av at alle 

nettlesere forstår alle nettsider likt. Å få en nettside til å fremstå likt på så mange nettlesere 

som mulig, krever mange timer med arbeid. Selv om en organisasjon som W3C37 har nedfelt 

standarder for hvilke språk som kan brukes på World Wide Web og hvordan nettleseren skal 

utføre kommandoene som blir gitt, gir lik kode ulikt resultat på hver enkelt nettleser og hvert 

enkelt operativsystem. Arbeidet med å skrive en nettside består derfor i stor grad av å lage 

flere kodebiter for å gjøre akkurat det samme. Et enkelt søk etter ”cross-browser javascript” i 

Google gir millioner av treff, hvilket illustrerer veldig godt det poenget jeg vil frem til her. For å 

lage sider som er kompatible med alle nettsider kreves mye jobb og det kreves kunnskap om 

alle de forskjellige nettleserne. Søket illustrer også at det blir laget kode som virker på alle 

nettlesere. At eksperiment nummer tre ikke fungerer på alle nettlesere betyr ikke at strekktekst 

i video ikke er mulig på alle nettlesere, men det kreves arbeid for å gjøre mine eksperimentelle 

sider om til allment tilgjenglige strekktekster. Jeg har vurdert det slik at selv om det ville vært 

                                                
37 W3C står for World Wide Web Consortium  og er en sammenslutning av 500 organisasjoner. Direktøren for 
konsortiet er mannen som i oppfant web – Tim Berners-Lee. Oppgaven til konsortiet er å utarbeide 
retningslinjer og standarder for blant annet HTML, CSS, XHTML, XML og Document Object Model (DOM) 
(http://www.w3c.org) 

A 
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ønskelig at eksperimentene mine virker likt på alle nettlesere, er det ikke en viktig del av 

oppgaven at de gjør det. Det at mitt eksperiment ikke virker på alle mulige nettlesere er heller 

ikke et bevis for at strekktekst i video ikke er praktisk mulig på enkelte plattformer.  

 

Utviklingen av nettsiden har vært begrenset av hvilke systemer jeg selv har hatt tilgjengelig. 

Selv om det er Apple Macintosh-maskiner med OS-X operativsystem (heretter Mac) ved 

Institutt for medier og kommunikasjon, har jeg dårlige kunnskaper om systemet og maskinene 

mangler gode feilsøkingsverktøy for webutvikling. Av den årsaken vil jeg anbefale at 

eksperimentene åpnes i en Windows-basert maskin med Internet Explorer 6, men Mozilla 

Firefox 1.5.0.3 for Windows vil virke nesten like bra. På Mac har det vist seg vanskelig å få 

nettleser og Quicktime-plugin38 til å kommunisere godt, men jeg har fått Safari til å vise 

filmen. Mac-versjonen av siden er likevel såpass ustabil at jeg på det sterkeste vil anbefale og 

benytte en Windows-plattform for å unngå at Safari krasjer. Quicktime gis ikke ut på Linux-

plattformen og jeg har per i dag ikke funnet en videoplugin for nettlesere til Linux som er 

programmerbar med Javascript. Av dokumentasjonshensyn vil jeg likevel forsøke å gjøre rede 

for hvilke problemer jeg fikk med de ulike nettleserne og strekktekst i video.  

 

Jeg bestemte tidlig i prosjektet at jeg ønsket å gjøre det tredje eksperimentet i Quicktime og 

Javascript. Selv om jeg hadde benyttet meg av Macromedias Flash-system i eksperiment to, 

var jeg ikke videre imponert over verktøyets muligheter til å gjøre nye ting. Det vil si 

operasjoner Macromedia ikke allerede hadde tenkt at verktøyet kunne brukes til - slik som for 

eksempel strekktekst. Jeg ville derfor teste om Quicktime var lettere å benytte, men jeg ser i 

etterkant at heller ikke dette er et veldig godt verktøy for å lage strekktekst.  

 

Quicktime er et produkt levert av Apple Macintosh. Det er derfor overraskende at systemet 

virker best på konkurrenten Microsoft sin nettleser på Windows39. Enhver forandring av 

videovinduet til Quicktime på Mac gjorde nemlig at videoen mistet key-frames40 og dermed kun 

viste forandringene av bildet. Eksperimentet mitt baserte seg på bruk av to avspillere. Dette 

gjorde jeg for å unngå at Quicktime logoen ble vist mellom hvert eneste klipp, noe som skjer 

                                                
38 Quicktime er et avspillerprogram for video og lyd produsert av Apple Macintosh. 
39 Microsoft har utviklet Explorer til Mac, men utviklingsarbeidet ble avsluttet i juni 2003. Nettleseren ble 01. 
januar 2006 heller ikke tilgjengelig fra Microsoft sine sider.  
http://www.microsoft.com/mac/products/internetexplorer/internetexplorer.aspx?pid=internetexplorer 
40 En video er 25 bilder i sekundet. Når en video komprimeres, skjer det ved at den originale videoen blir delt inn 
i key-frames. En key-frame er et bilde som vises i sin helhet. Bildene etter et key-frame blir ikke lagret som hele 
bilder, men som forandringer av key-framet. En video på nettet har gjerne et til to key-frames i sekundet. 
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hver gang en film lastes. Jeg spilte av det ene klippet i en avspiller, og lastet neste klipp i den 

andre avspilleren. Når klippet var ferdig med å spille byttet de to avspillerne plass. Spesielt på 

Mac resulterte dette i at videobildet ble grønt, eller gjennomsiktig, men denne metoden var 

heller ikke uten problemer på Windows. Igjen viste Internet Explorer seg som den ”beste” 

nettleseren, ettersom den støtter bruk av z-index41 på ActiveX-objekter42. Hos alle andre 

nettlesere ble z-index ignorert for pluginobjekter i nettsiden. Jeg gjorde det derfor slik at den 

avspilleren som til enhver tid lastet, ble usynlig. Dette igjen gjorde at Explorer ikke virket 

ettersom den ikke klarte å kommunisere med en usynlig avspiller. Jeg gjorde derfor to 

versjoner; en for Explorer som benyttet z-index, og en annen for de andre nettleserne hvor jeg 

gjorde avspilleren usynlig (egenskapen som forandres da, heter visibility i CSS). Jeg trudde 

dette fungerte, helt til jeg forsøkte strekkteksten på den norske nettleseren Opera, hvor ingen av 

delene virket. For å gjøre avspilleren usynlig i Opera, måtte jeg krympe den ned til en ganger 

en pixel (punkt). Dette tok litt lengre tid enn å forandre visibility, slik at overgangene mellom 

klippene i Opera ble styggere enn i Firefox og Netscape43. Jeg lagde derfor enda en versjon for 

å få strekkteksten til å virke på Opera. Ingen av disse tingene viste seg å fungere på Safari, så 

for Safari måtte jeg forandre posisjonen til det lastende avspillerobjektet til et sted utenfor 

siden, og på den måten gjøre det usynlig. Når jeg da endelig forsøkte å se den på Firefox på 

Mac og den ikke virket skikkelig der heller, bestemte jeg meg for å ikke fokusere på å lage en 

strekktekst for alle plattformer. Dette betyr at Firefox for Mac ikke kan brukes på eksperiment 

tre. Det var overraskende at Firefox ikke virket likt på Windows og Mac. På Firefox for 

Windows virket strekkteksten bra, men på Firefox på Mac virket ikke strekkteksten i det hele 

tatt. Innlegg på Apple sine epostlister kan tyde på at dette er et problem med selve Quicktime, 

og ikke med min programmering44. Et annet problem med Quicktime er når den skal brukes 

sammen med Netscape 8. For å få denne nettleseren til å virke med Quicktime, må 

nettleseren settes til å ”rendre” sider som Internet Explorer istedenfor Mozilla Firefox. 

Problemet oppsto ikke på Netscape 7. 

 

Quicktime på Mac hadde også mye større problemer med å koble seg til videofilmene på 

streamingserveren, slik at Quicktime av og til bare ble stående og laste uten å laste ned 

                                                
41 En z-index er en metode i CSS (Cascading Style Sheets) som bestemmer i hvilken rekkefølge elementene i 
siden legger seg oppå hverandre. Et element med høy z-index ligger øverst. 
42 Internet Explorer bruker ActiveX-objekter istedenfor plugins, som er en teknologi utviklet av Netscape. 
43 Firefox og Netscape er begge bygget rundt Gecko-motoren, slik at nettleserne oppfører seg veldig likt. Til 
sammenligning er nettleseren Safari bygget opp rundt nettleseren Konquerer. 
44 http://lists.apple.com/archives/quicktime-users/2006/Mar/msg00135.html 05.04.06 
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videoen. Hvilket igjen førte til at hele strekkteksten brøt sammen45. Hadde denne oppgaven 

handlet om å utvikle en metode for å programmere strekktekst, ville den hatt klare mangler. 

Jeg ser det likevel slik at siden problemstillingen min ikke er av teknologisk art, er det 

tilstrekkelig at strekkteksten virker på Internet Explorer, Firefox, Opera og Netscape på 

Windowsmaskiner. De programmeringstekniske utfordringene sender jeg videre til utviklerne.   

B. Opptak og forberedelse av eksperimentene 
Eksperimentene har alle sammen hatt utgangspunkt i novellen ”The Speckled Band” av 

Arthur Conan-Doyle, men ingen av eksperimentene har kunnet bruke teksten i sin 

originalform. I løpet av alle eksperimentene har jeg omarbeidet novellen til syv forskjellige 

manuskripter46. Hvorav de tre siste også krevde at jeg oversatte novellen til norsk. Kun det 

første eksperimentet krevde forholdsvis lite omarbeiding av originalteksten.  

 

Den praktiske delen av dette prosjektet begynte på Madeira i januar 2005. Jeg hadde enda 

ikke lest Roland Barthes "Structural analysis...", som senere skulle vise seg å bli et viktig 

fundament for masteroppgaven. En manusøvelse, som hadde til hensikt å se om det lot seg 

gjøre å dele inn det originale manuskriptet, ble påbegynt på flyet og gjort ferdig på solsengen. 

Manuset var en utskrift av dem originale novellen, hentet på Project Gutenberg på nettet. Til 

å hjelpe meg, hadde jeg to markørpenner av ulik farge. Manuset ble delt inn i tre nivåer ved å 

markere teksten i enten grønn eller rød, eller ved ikke å bli markert i det hele tatt. Kun de 

linjene som ikke ble markert utgjorde øverste nivå, de umarkerte pluss de grønne utgjorde 

andre nivå, og alle linjene utgjorde det tredje nivået. Resultatet var oppløftende. Det var 

mulig å dele inn skrift i flere nivåer, uten å forandre den originale teksten. Det som overrasket 

meg mest, var hvor lett det var, og at inndelingen jeg hadde gjort ikke førte til betydelige 

forandringer av historien. 

 

Når det gjelder eksperimentet i skrift, var den eneste utøveren meg selv. I de to andre 

eksperimentene var jeg nødt til å hente inn folk som kunne gi karakterene i novellen liv. I det 

siste eksperimentet hadde jeg i tillegg behov for hjelp bak kamera. Det skulle vise seg å bli en 

meget omfattende produksjon. 

 

Manusene til hørespillet var en lettere modifisert utgave av den originale novellen, og et helt 

                                                
45 Enkelte ganger kunne jeg ”lure” filmen i gang ved å trykke pause fulgt av play, eller med å hoppe frem eller 
tilbake i filmen.  
46 Manuskriptene er lagt ut på www.media.uio.no/sherlockholmes 
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nytt kortere manuskript. I det lengste manuset var mye av Watsons originale beskrivelser 

beholdt, med unntak av den atmosfæren som kunne formidles gjennom lyd. I tillegg var 

replikkene fordelt på de enkelte karakterene, slik at det ble lett å fremføre. Etter at 

manuskriptet ble ferdig, skrev jeg et nytt kortere manuskript på ca 14 sider. Manuskriptene 

var begge skrevet på engelsk. Skuespillerne ble rekruttert  fra Det Fiktive Selskab, som er 

radioteateret til Radio Nova.  

 

Jeg gjorde opptakene over to dager, i et av studioene til Radio nova på Chateu Neuf, og 

hadde selv regi og teknikk. Årsaken til den lange opptakstiden var at replikkene i det lengste 

manuskriptet var tilnærmet identiske til den originale novellen, og derfor særdeles uegnet for 

muntlig fremførelse. Dette forplantet seg igjen i økt redigeringstid, for å forsøke og sy alle de 

små opptaksbitene sammen til et hele. Redigeringen gjorde jeg i Sony Vegas 5.0, et program 

jeg har lang erfaring i å bruke, og Sonic Foundry Acid 4.0 ble brukt til å lage musikken. For å 

gjøre det enklest mulig, ble et allerede eksiterende lydbibliotek brukt til å skape atmosfæren. 

Kun enkelte lyder ble tatt opp originalt til dette hørespillet. Dessverre fikk vi ikke tid til å gjøre 

mer enn halvparten av opptakene, og har heller ikke rukket å gjøre de i etterkant.  

Skuespillerne fra dette eksperimentet gikk med på å hjelpe meg også i det siste eksperimentet. 

 

NRK og PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) hadde et prosjekt for alternative 

fortellingsmåter på web, som de kalte Digitale fortellinger. De hadde lyst til å bruke filmen i 

prosjektet og var villige til å gi et økonomisk bidrag til produksjonen. NRK lot også 

skuespillerne få tidsriktige klær fra kostymelageret og de bidro med enkelte rekvisitter fra 

rekvisittlageret. Et krav fra NRK var at filmen måtte være på norsk. Dette økte 

arbeidsmengden betraktelig ettersom jeg da allerede hadde utarbeidet en engelsk versjon av 

manuskriptet. I tillegg til manuskriptene, ble hele filmen, med alle variasjoner, tegnet i form av 

et storyboard47. Et storyboard er en ”tegneserie”, som viser alle kamerainnstillinger.  

 

Å finne passende opptakssteder skulle vise seg vanskelig. Ved hjelp av bekjentskaper fikk jeg 

vite om familien Skogstrøm Endrerud, som hadde et hus som var både gammelt og møblert 

med viktoriansk møblement.  Stuen i huset skulle tjene som stuen til Holmes og Watson. 

Dessverre var det ikke andre rom i huset som kunne brukes til filmingen. Heldigvis kjente 

Anna Skogstrøm til museet Riddergården, hvor den nå pensjonerte historikeren Petter Tande 

bor. Tande viste seg veldig behjelpelig med utlån av museets lokaler, og han ga oss samtidig 
                                                
47 Storyboard er lagt ut på www.media.uio.no/sherlockholmes 
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en gratis omvisning på museet. Et rom på museet ble brukt til soverommet til Holmes og 

Watson, og utsiden av Riddergården tjente som utsiden av vertshuset. To rom i huset til mine 

foreldre ble tømt og ommøbelert for å tjene som rommet til Holmes og Watson på vertshuset, 

og korridoren på Stoke-Moran. Et rom hos familien Heggen ble ommøbelert til de tre 

soverommene på Stoke Moran. Alle var gamle hus, og alle møblene fantes lett tilgjengelig - 

utenom pengeskapet. Verken NRK sitt rekvisittlager eller bekjentskaper hadde et pengeskap 

som kunne benyttes til filmen, så et pengeskap ble bygget i tre. Til turen med hest og vogn, 

fikk jeg låne et jorde fra gården Alm på Hadeland. Hesten fikk jeg låne av Morten Antonsen, 

som også spiller kusken. Vognen ble lånt ut av hotelleier Thorstein Næss.  

 

Det siste opptaksstedet skulle vise seg spesielt vanskelig. Dette var utsiden av Stoke Moran, og 

i historien ble det gjort et spesielt nummer ut av at det var lemmer foran vinduet, og at huset 

var i mur. Selv om alle ansatte ved byantikvaren i Oslo syntes at prosjektet med å finne et slikt 

bygg var verdt et ”lunsjmøte”, måtte de 

konkludere med at et slikt bygg 

simpelthen ikke fantes. Løsningen på 

dette problemet, ble å bygge en bluescreen. 

En bluescreen er en ensfarget vegg i 

enten grønt eller blått, hvor fargen i 

redigeringen byttes ut med et annet 

bilde. Bluescreenen vi bygde til 

prosjektet, var en syv ganger tre meter 

stor vegg med et vindu montert i midten 

– og naturligvis med påmonterte 

lemmer. Veggen til huset laget jeg i 

Adobe Photoshop.  

 

Kamerautstyr og mikrofoner ble lånt ut av Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). I 

etterkant skulle det vise seg at lydutstyret ikke var helt i orden, hvilket gjorde at jeg måtte 

”vaske” lyden ved NOTAM sine lydstudioer ved Akerselva. Vasking av lyden betyr å fjerne 

støy ved hjelp av avansert lydutstyr. For å få godt lys måtte jeg anskaffe filtere og lysrør, i 

tillegg til lyskasterne jeg hadde fått lånt av IMK.  

 

Opptaket foregikk i hovedsak over en uke på sommeren 2005, med stort sett tolvtimersdager. 

Hvordan lage en blue screen. 
1. Ikke gjør det. 
2. Hvis du absolutt må lage en bluescreen – forsøk å la være. 
3. Ikke bruk DV kamera. DV har et veldig smalt 

fargespekter, samt at det komprimerer bildet. Dette gjør 
at kanten mellom objektet foran blue screen’en og blue 
screen’en går over i hverandre, og at det vil bli nesten 
umulig å få til en fin kant mellom objektet og bildet som 
legge på blue screenen.  

4. Sørg for å ha en skarp farge på blue screen’en. Hvis du 
bruker duk skal den være uten tekstur. 

5. Hvis det brukes duk, må tape brukes til å dekke skjøtene 
mellom duken. 

6. Gjør det innendørs. 
7. Ha jevn belysning på bakgrunnen. 
8. Ha objektene ganske langt vekk fra blue screen’en. Lyset 

smitter over på objektet og gjør at deler av objektet 
forsvinner samtidig med blå/grønn fargen. 

 
Det er sikkert unødvendig å si at dette er lært på den harde 
måten. 
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Hestescenene, voice-over og scenene med den gamle Watson, ble gjort senere. Til sammen 

ble det produsert ti timer råopptak, noe som ble til rundt en og en halv time med film. 

 

Det er veldig spesielt for meg som regissør, og for skuespillerne å ta opp en strekktekst. Alle 

scenene skulle tas opp tre ganger, men med forskjellige replikker og handlinger. Spesielt 

skuespillerne syntes det ble vanskelig å holde de forskjellige versjonene fra hverandre, mens jeg 

hadde fordelen av å ha skrevet manuskriptet og storyboard. Vanskelighetene gjorde at flere av 

innstillingene jeg hadde planlagt på forhånd ble tatt bort. Bortfallet av innstillinger  resulterte i 

en filmatisk kjedeligere film, men gjorde at jeg kunne gjøre viktige oppdagelser om filmingen 

av strekktekst (se kapitel om jumpcuts). Når vi skyter en film er det viktig å tenke kontinuitet 

mellom klippene, men i denne strekkfilmen måtte det i tillegg være kontinuitet mellom et klipp 

og tre foregående klipp og tre etterfølgende klipp. Hadde antallet nivåer økt ville dette 

problemet økt proporsjonalt. I en vanlig filmproduksjon er det ofte med en skript for å ta seg 

av kontinuiteten, men siden dette var en særdeles lavbudsjett produksjon, var det opp til hver 

enkelt av oss å tenke på sin egen kontinuitet. Med unntak av et VG som ligger i stua til 

Holmes og Watson og en bart som var på kronisk avveie, gikk det overraskende bra – etter 

noen tøffe timer i klipperommet. 

 

Redigeringen av filmen ble gjort på IMK på Final Cut Pro. Et poeng med filmen var å lage en 

typisk klassisk fortalt film. Klippet ble derfor veldig standard, men filmen krevde enkelte triks. 

Foruten bluescreenen som jeg allerede har vært innom og som krevde mye mer tid enn jeg 

hadde regnet med, måtte jeg redigere to scener hvor Solveig Florell spiller mot seg selv. Hun 

spilte både Helen Stoner og tvillingen Julie Stoner, hvilket var en utfordring både opptaks og 

redigeringsmessig – og naturligvis også for skuespilleren. Filmen ble redigert over en periode 

på en og en halv måned på høsten 2005. Deretter var det noen måneder foran datamaskinen 

for å programmere selve strekkteksten. 
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C. Programmeringen av eksperimentene 
Første eksperiment var en strekktekst i skrift, og skulle være en syntagmatisk strekktekstk. 

Manuskriptet til ”The Speckled Band” ble lagt inn i et tekstdokument, og formatert som 

ASCII48 for at det skulle kunne leses av et skript49. Hver del av teksten som var streket under 

ble gitt en egen linje i teksten og for å markere de forskjellige nivåene brukte jeg innrykk. 

Første nivå sto uten innrykk, andre nivå hadde et innrykk og tredje nivå hadde to innrykk. Det 

eneste skriptet måtte gjøre for bestemme hvilket nivå hver tekstbit hørte hjemme i, var å lese 

hele linjen og telle antall innrykk. Hele dokumentet ble lest inn av skriptet når siden ble lastet, 

og hver linje i dokumentet ble så tildelt et binærtall50. Binærtallet representerte om linjen var 

synlig eller usynlig. Hvis linjen fikk tildelt tallet 1 var det synlig, ellers var linjen usynlig. Etter 

hvert som nivåene ble aktivert og deaktivert av brukerne, ble tallene forandret. Linjene som 

ble åpnet fikk tallet en og linjene som ble lukket fikk tallet null. På denne måten kunne jeg 

beholde en slags oversikt over hvilke linjer i dokumentet som til en hver tid var synlig for 

brukeren. 

 

Selve skriptet laget jeg i programmeringsspråket Python. Årsaken til at jeg valgte Python var 

at broren min, som jobber i et datasikkerhetsselskap og  som er masterstudent ved Institutt for 

Informatikk ved Universitet i Oslo, anbefalte språket på det varmeste. Jeg hadde ingen 

erfaring med Python, men hadde brukt PHP - et annet skriptspråk. Det tok et par uker å lære 

seg nok Pyhton til å kunne lage skriptet som skulle gjøre strekkteksten og i etterpåklokskapens 

lys var det unødvendig å lære seg Python. For større oppgaver er Python et mye bedre verktøy 

enn PHP, rett og slett fordi Python er et kraftigere programmeringsspråk, men for mitt bruk 

var gevinsten ubetydelig. På den andre siden så lærte jeg meg litt Python.  

 

Jeg har lært veldig mye om webprogrammering i arbeidet med disse eksperimentene. Da jeg 

startet hadde jeg bare grunnleggende ferdigheter med HTML og litt PHP, mens jeg nå kan 

litt mer PHP og xhtml, og har lært en del om xml, Flash, Python og Javascript. Hadde jeg 

kunnet det jeg kan nå, ville jeg ikke gjort første eksperiment på denne måten. ”The Speckled 

Band” ble som sagt lagt inn i et tekstdokument, og i tillegg til det binære systemet jeg har 

                                                
48 ASCII står for ”American Standard Code for Information Interchange”, og er koder for karakterer i det 
engelskealfabetet. Når jeg i denne teksten bruker ASCII, vil ikke det være identisk med standarden definert i 
ECMA-6 (http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-006.pdf 04.05.06), men er 
mer basert på den alminnelige forståelsen av ASCII som  ”uformatert tekst”. 
49 Skillet mellom et skript og et program er blitt utvisket med årene, men for programmer som legges inn på 
websider er det vanlig å benytte benevnelsen skript. 
50 Et binærtall er ett null eller et ettall. 
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ebskrevet tidligere, lagde jeg et system hvor den første karakteren rett etter innrykkene 

bestemte om linjen kunne åpnes eller ikke. Nivåene var nemlig lagt opp slik at enkelte 

sidehistorier og enkelte deler med informasjon ble tatt bort fra det korteste nivået. En leser 

ville derfor lett bli forvirret om Holmes plutselig skulle begynne å snakke om en bavian i det 

de gikk gjennom hagen, uten at leseren først hadde lest om bavianen. For eksempel betydde et 

plusstegn at alle kommende linjene på samme med et utropstegn foran skulle åpnes helt til 

skriptet nådde en tom linje. I eksempelet under ville resultatet ha blitt slik hvis vi hadde åpnet 

det øverste linjen: ”He was a late riser, as a rule, and I blinked up at him in some surprise, for 

I was myself regular in my habits.” 
 

 +He was a late riser, as a rule, and  
as the clock on the mantelpiece showed me that it was only a quarter-past seven,  

 !I blinked up at him in some surprise,  
  and perhaps just a little resentment,  
 !for I was myself regular in my habits.  
 

I etterkant ser jeg at det ville vært mye mer hensiktsmessig å legge hele novellen inn i et xml-

dokument (eXtensible Markup Language) og bestemme egenskapene til hver linje i attributter 

(egenskaper). Et xml-dokument er en standardisert måte å beskrive data. Ved å bruke xml 

kunne jeg ha benyttet meg av de metodene som finnes i blant annet Javascript til å lese xml-

dokumentet og skrive det inn på skjermen.  

 

Fremdriften i eksperimentene ble holdt noe tilbake av min noe begrensede kunnskap om 

webprogrammering. Dette kom til syne i alle tre eksperimentene. Problemet med lyd og 

video/film og HTML er spesielt to momenter. HTML-sider er statiske hvilket betyr at de 

lastes en gang og forblir slik de er lastet51, og HTML har svært begrensende (og 

ustandardiserte) muligheter til å spille av lyd, og ingen til å spille av video52. Avspilling av 

denne typen innhold blir derfor satt bort til programmer som legges inn i siden. Dette kan 

være et Flashprogram, en Java-applett, eller det kan være en medieavspiller som for eksempel 

QuickTime, VLC eller RealPlayer.  

 

For eksperimentet mitt i lyd, valgte jeg å forsøke et skript i Macromedia Flash. Heller ikke i 

dette programmet hadde jeg forhåndskunnskaper, og jeg var nødt til å lære meg det mest 

grunnleggende. Problemene med Flash kunne nok vært løst av en mer erfaren 

Flashprogrammerer, men løsningen på problemene som oppsto i eksperimentet sto verken i 
                                                
51 HTML-sider kan bli dynamiske, ved å bruke et skriptspråk som for eksempel Javascript. 
52 Dette vil forandre seg med standarden xhtml + SMIL, som er en standard som beskriver hvordan 
multimedieinnhold skal legges inn i et xhtml-dokument. 
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lærebøker eller i Macromedias egen dokumentasjon. Det skal også sies at jeg fikk noe av de 

samme problemene da jeg gjorde mitt siste eksperiment i film og brukte Javascript og 

Quicktime. Problemet er at verken Flash, eller Quicktime for den saks skyld, har muligheter 

for å lage spillelister med flere parallelle poster, og hvor utvelgelsen fra spillelisten gjøres på 

bakgrunn av variabler. En variabel er en plassholder for en ukjent verdi. I dette tilfellet ville 

variabelen for eksempel ha vært <$nivaa> og kunne hatt verdien "1" eller "2" alt etter hvilket 

nivå brukeren hadde valgt. W3C konsertiumet som forsøker å lage felles standarder for 

Internett har forsøkt å lage et XML-språk for fremvisning av media på web. Dette heter SMIL 

(Synchronized Multimedia Integration Language). Foreløpig støtter de fleste avspillerne SMIL 

1.0 og spesielt RealPlayer har kommet langt, og støtter SMIL 2.0. Microsoft forsøker med sin 

egen standard som heter TIME, som har de mange av samme funksjonen som SMIL. Dette 

språket har integrert muligheter for å fremvise forskjellige filer med for eksempel lyd og video 

ut fra brukerens valg, og har også muligheter for å legge inn lenker. Ved å benytte <switch>-

tags kan vi legge opp flere parallelle lyd og videofiler, hvor kun en vises på bakgrunn av 

innstillinger gjort av brukeren. Dessverre er disse innstillingene ikke variabler, men 

systeminformasjon som for eksempel hastighet på båndbredden og språkinnstillinger. Det er 

mulig, og jeg har også gjort det med suksess, og lage strekktekst hvor programmet skifter nivå 

ved å forandre for eksempel språkinnstillingene. Det betyr at engelsk er nivå 1, fransk nivå 2 

osv. Problemet er at jeg ønsker flere variabler. Jeg ønsker blant annet å kunne begrense 

enkelte filer til kun å avspilles hvis en annen fil er spilt av først. Dette kan jeg ikke gjøre i 

SMIL. Av denne årsaken valgte jeg likevel å forsøke Flash. 

 

Problemet med Flash er hastighet. Flash er et meget tregt skriptspråk og det er et såkalt 

høynivåspråk, hvilket betyr at det er lett å bruke til noen operasjoner og vanskelig å bruke til 

det Macromedia ikke har tenkt på. Det andre eksperimentet hører inn i den siste kategorien. I 

teorien skulle det være et forholdsvis enkelt skript. Skriptet har to avspillingsobjekter, den ene 

spiller av noden, samtidig som det andre laster inn neste node. Når den ene lydfilen er ferdig 

startes det andre avspillingsobjektet og det første laster inn neste lydfil. Lydfilene blir bestemt 

av to variabler som settes sammen. Nivået, pluss en teller som øker etter hvert som lydfilene 

avspilles.  For eksempel vil lydfilen "123.mp3" være nivå 1 på posisjon 23. Optimalt sett skulle 

Flash gitt beskjed når en lydfil var ferdig, og med det starte en funksjon som satte i gang det 

andre avspillerobjektet. Flash har ikke denne muligheten, så jeg måtte lage en lyttefunksjon. 

Denne funksjonen spør kontinuerlig lytteobjektet om hvilke posisjon det har i lydfilen. Når 

posisjonen er den samme som lengden, starter den det andre lytteobjektet. Tregheten i Flash 



 - 91 -  

gjør dessverre at det da blir en liten pause mellom hver lydfil. For å få en perfekt overgang 

måtte lydfilen starte noen millisekunder før den andre lydfilen var ferdig. Stort sett er dette 

uhørbart, men ved rytmisk bakgrunnsmusikk er det mulig å høre klippet. Dette skulle vise seg 

å være et mer omfattende problem i det siste eksperimentet noe jeg går igjennom i appendiks 

A. 

 

Siste eksperiment ble gjennomført med Javascript og Quicktime. Strekkteksten ble beskrevet i 

et xmldokument som hadde følgende DTD53:  
<!ELEMENT stretchtext (metainfo, texton+)> 
 
<!ELEMENT metainfo  EMPTY> 
<!ATTLIST metainfo  streamUrl CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST metainfo  numLevels CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST metainfo  soundUrl CDATA  #IMPLIED> 
 
<!ELEMENT texton (node+)> 
<!ELEMENT node   EMPTY> 
<!ATTLIST node  level  CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST node  refFile  CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST node  need  CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST node  addSoundSrc CDATA #IMPLIED> 

 
Xml-dokumentet beskriver både hvilke nivå som til en hver tid er tilgjengelig, og hvilke noder 

som må være avspilt for at noden skal kunne spilles av (attributtet ”need”). Hver node 

inneholder i tillegg en mulighet for et ekstra lydspor, slik at musikken kan passere uhindret 

over klippene. Attributtet ”length” er ikke aktivisert, men er tatt med for å muliggjøre 

”flytende” bivia. Med det mener jeg at brukeren kan skifte nivå hvor som helst i noden. En 

slik funksjon ville krevd en utregning for å finne et samsvarende punkt i noden den hoppes til. 

 

På siden med det tredje eksperimentet la jeg til en progresjonsbar for gi brukeren informasjon 

om hvor langt han eller hun er kommet i strekkteksten, og hvor lang tid som er igjen. Tiden 

som er igjen forandrer seg når brukeren skifter nivået. Både for å gi en slags hyllest til Nelsons 

opprinnelige strekktekstmaskin, men også fordi det faktisk er et tydelig symbol, laget jeg en 

animasjon av en spak. Spaken skifter nivået på strekkteksten når brukeren fører muspekeren 

over den. Skiftet av nivået skjer da tilsynelatende med en gang, siden både progresjonsbaren 

og et tall som indikerer nivået nederst i skjermbildet skifter. I realiteten skifter ikke nivået før 

noden som til en hver tid blir avspilt, er ferdig. Dette bidrar til å skjule eventuelle hopp og 

dårlige klipp som oppstår som følge av nivåskiftet. 

 

                                                
53 Document Type Definition. DTD kalles for et skjema, og er en måte å beskrive hvordan et  xml-dokument skal 
se ut. 


