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KALL DET HVA DU VIL. KALL DET KJÆRLIGHET 

Et essay om fire kjærlighetsromaner 

i norsk etterkrigsdiktning 





Dersom det var saaledes som indbildsk. 

Kløgt mener, stolt af ikke at be

drages, at man Intet skulde troe, 

som man ikke kan see med sit sandse

lige Øie: da burde man først og 

fremmest lade være med at troe paa 

Kjerlighed. Og hvis man gjorde det 

og gjorde det af Frygt for at blive 

bedragen, var man saa. ikke bedragen? 

(Søren Kierkegaard.) 

Det er en kjent sak for alle som leser litteratur, at noen 

temaer og motiver synes å stå i en særstilling på den måten 

at de har fulgt diktningen gjennom nær sagt alle tider. 

Når slike temaer blir behandlet i den lyriske genre, 

karakteriseres gjerne diktningen som sentrallyrikk, og det 

er særlig temaer som kjærligheten og forløsningen, naturen, 

lidelsen og dØden som får en slik karakteristikk. Men de 

samme temaer og motiver står også sentralt innenfor andre 

litterære genre. Kjærlighetstematikken kan f. eks. fØlges 

fra tidsepoke til tidsepoke gjennom litteraturhistorien og 

fra genre til genre innenfor diktningens kunstform. Fra 

Salomoes HØysang til Dantes Guddommelige komedie, fra 

Goethes Faust til Ibsens Peer Gynt, fra Novalis' Fragmenter 

til Dostojevskijs Raskolnikov er kjærligheten blitt frem

stilt san en av tilværelsens sentrale skapende og bærende 

krefter. 

Siden de sentrallyriske temaer har opptatt diktere fra 

så ulike tidsavsnitt i historien, har temaene fått status 

som "tidløse" eller "evige". _Vi kan f. eks. betrakte 

kjærligheten som en lupe vi kan se igjennom for å ·få inn-



hodet. I kjæ:tlighet:::;opplevelsen lever mennesket så intenst, 

at alle lag i personligheb~n lever trted, og på den måten 

bringes også skjulte dybder fratn i lyset, Dette er opp-

fat:ninger vi finner ikke bare blant sen<trallyriske diktere. 

Også på andre fagfelter gjØr tilsvarende oppfatninger seg 

gjeldende. Psykologen Erich Fromrn har i sin "bestseller"

bok om kjærligheten, The Art of Loving, gitt uttrykk for 

det syn at "love is the only satisfactory ansv,er to the 

problem of human existence", og sel vom Frottun her bruker en 

a:rmen innfallsv:L'1kel enn sentrallyrikeren, så g<ir han likevel 

uttrykk for en tilsvarende oppfatning vedrørende kjærlighetens 

sentrale posisjon. Skulle vi velge nok et eksempel fra 

fagområder utenfor skjØnnlitteraturen, ville de<t være 

på sin plass & velge et norsk. I Egil A. ~yllers bok 

enhet og annethet - som nok slett ikke er noen "bestseller" -

baserer selve grunnsatsene seg pa kjærligheten, og de ut-

trykkes slik: 

amo ergo sum 

amor ergo sum 

jeg elsker altså er jeg 
jeg elskes altså er jeg 

Imidlertid må ikke det faktu..m at kjærligheten har be

skjeftiget diktere - og andre ~ til alle tider, forlede oss 

til å tro at kjærligheten befinner seg i en slags posisjon 

utenfor den historiske dimensjon. Kjærligheten er verken 

"tidlØs" eller "evig" i betydningen ahistorisk ell•r 

uforanderlig, l?å samme mAte som kjærligheten gjennom sin 

sentrale betydning for mennesket kan gi i11nblikk i selve 

eksistensens grunnforhold< på saw~e måte kan den gi innsikt 

i de ulike epokenes historiskec særtrekJ" og omskiftelige 



forestillinger, Kjærlighetsfremstillingene forteller ikke 

bare om menneskets ~evige~ livsvilkår; de forteller også 

om menneskets vilkår i historien. Kjærlighetstematikken 

er en lupe som sender blikket også inn til de særlige 

problemer som mennesker og samfunn har å stri med på ulike 

tidsavsnitt i historien, inn til tanker og ideer som er 

spesielt viktige for bestemte epoker, inn til det menneske

synet som preger en tid. Om vi nå holder oss til norske 

eksempler, så må vi kunne konstatere at det ligger et stykke 

historie mellom Henrik Wergelands Stella-tilbedelse og 

Vidar Wenges bryllupsreise, mellom Solveigs tålmodige 

offerkjærlighet og "det grådige hjerte". Og i den historiske 

situasjonen vi i dag befinner oss, må vi vel kunne si at 

kjærligheten fremstilles oftere som en lupe over tidens 

problemer enn som en forstørrelse av ntidløse" grunn-

vilkår ved livet. Kjærligheten ser ut 

til å fungere som et samlested fmr problemer som er uløste 

i vårt samfunn. Kjærlighetsforholdet representerer en 

intensivering av problemene. I forholdet mellom enkelt

mennesker kommer det til kriser som er rene vikariater for 

mer omfattende samfunnskriser som altså ikke kommer 

fordi krisene privatiseres0 f. eks. i kjærlighetsforholdene. 

I denne situasjonen, og med all den innsikt og ~Kløgt" 

som mediene gir oss, kan det fortone seg like fram uanstendig 

~at troe paa Kjerlighed", som Kierkegaard sier i innlednings

sitatet vårt. Kjærligheten kan se ut som et bedrag som 

skjuler konkrete, politiske problemer det er på tide vi 

oppdager med vårt ~sandselige Øie". Det er også et faktum 

at i den sterkest politiserte skjønnlitteraturen fra vår egen 

tid, har det hittil vært skrevet lite, i hvert fall lite 



~sentrallyrisk~, om kjærligheten. En av våre betydelisste 

pro~aister har også uttalt nærmest kategorisk at han betrakter 

samlivsromaner som triviallH:teratuJ:-, Betyr så dette at 

forfattere generelt i vlr tid er opptatt av l ~lade v~re med 

at troe paa Kjerlighed'' i sine bØker? Fins det i moderne 

no:tlk diktning et kløktig øye som, •stolt af ikke at bedrages•, 

forkaster kjærligheten som et ~satisfactory answer to the 

problem of human existehce"? Eller er det slik at moderne 

norsk litteratur til tross for skilsmissestatistikkene og 

de klØktige innsikter, ufortrødent fortsetter med "at troe 

paa ~jerlighedw? 

! d~t følg~nde skal vi anaiys@re kjærlighetstematikken 

i fire ulike norske romaner fra det vi kan oppfatt® som 

vår egen tid, nemlig ~tterkrigstiden. Vi skal ta for oss 

Sigurd Hoels J'iø~,<J .~\'!_J!l:i:le_peJ.eE. 1 Finn l!j øx"Use ths ,.,"''-'"-A-'--~ 

Solveig Christovs ~..:a dager Og_!l!'l;ter og Kari Bøges !!;t~et 

er z~ h!i t,l om s_q!!!!Jl@r~n, Verken;:! er valgt med tarJ:te p~ 

at båd111 kvin:neli~i? og lllrumligli' forfattere skal være rep:te"' 

sentert og med t~e på ~t d® skål rcpres@ntere hvert sitt 

tiår, På d@nne måten vil det forhåpentlig være mulig å 

fahge inn b~d~ eventu~ll~ tidsskifte~ i $ynet på kjærlig

heten og ®v~ntuelle forsKjell~~ i kjærligh&tssynet hos manns 

lige og kVinnelige forfatte~e. Ut fra dette siste hensynet 

vil vi velge a ikke ~ehandle verkene st~engt kronologisk, 

men f~rst for~ta en innbyrdes sammenlikning av de to manfi~ 

lige roman~ne og dernest en sammenlikning av de to kvinne

lig$, Vi far da også anledning til d~~etter ~ se de to 

mannlige romånene saml~t i x~rhold til de to kvinnelig&, 
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tidsbestemte ideer som psykoanalysen med vekt på oppvekst

vilkårenes betydning for kjærlighetsevnen, og moderne kvinne

problematikk med betydelig vekt på kritikk av ekteskapet. 
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MØTE VED MILEPELEN 

Sigurd Hoel er en av ~klassikerne'" i norsk litteratur. Flere 

av hans bøker hører med blant de mest leste og grundigst om

talte verkene fra vårt århundres nasjonale litteratur, og 

Møte ved milepelen har en fremtredende posisjon innenfor for

fatterskapet. Boken kom i 1947 og er gått inn i litteratur

historien som en av de betydeligste "okkupasjonsromanene" i 

norden. Møte ved milepelen handler om en gruppe mennesker 

som fikk krigen inn over seg som en kald vind som blåste 

skjebnene i ulike retninger: og som i så mange av Hoels 

romaner står også kjærlighetsmotivet sentralt i handlingen. 

I 1947 sitter jeg-personen i romanen, Den plettfrie, og gjØr 

opp regnskap for å finne det felles multiplum som gjorde noen 

mennesker til nazister, og for å finne det felles mål som 

gjorde de andre til '"gode nordmenn". Det brul~es uttrykk 

som '"å løse gåten" og "å holde regnskapsoppgjør'" i denne 

sal:llltlenhengen. Regnestykket viser seg imidlertid å være 

vanskeligere enn jeg-personen i utgangspunktet har antat'c, 

og bokens originalitet og dens spenningsmomen·ter ligger for 

en stor del i de ukjente faktorene som etter hvert bringes 

inn i den analytiske sammenhengen. .Høte ved milepelen 

er en typisk erkjennelsesroman, og erkjennelsesbevegelsen 

i boken løper fra subjekt-betegnelsen Den plettfrie til 

subjekt-erkjennelsen den skyldige, Som modell for den ana

lytiske e:<:"kjennelsesprosessen finner vi psykoanalytiske 

teorj.er, og boken er flere punkter en demonstrasjon av 

psykoanalysens oppdagelser tidlig i vart århundre. 

I litteraturhistoriske og idehistoriske sam.m·enhenger 

blir den såkaldte dybdepsykologien ofte fr"'rnstilt som en 

apenbaring av et 11ytt og ukjent, irrasjonelt og skremmende 
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menneske, det underbevisste menneske. Når man ønsker å se 

disse psykologiske oppdagelsene i historisk. sammenheng, heter 

det gjerne at det underbevisste me.mesket representerte en 

rystelse for den nøkterne og forstandsmessige tillit til 

det rasjonalistiske mennesket. Pioneren Freuds innsats blir 

i slike vurderingssammenhenger gjerne stående som et bidrag 

til å justere menneskebildet i retning av et helhetssyn med 

større innslag av "irrasjonelle" elementer. Langt på vei 

gjØr de samme vurderingene seg gjeldende også i tilknytning 

til den diktning som dybdepsykologien inspirerte til. 

Imidlertid mener jeg at det også er rimelig å se dette på 

en annen måte. Med hensyn til selve det dybdepsykologiske 

aspektet og i forbindelse med det som gjerne får karakteri

stikken "irrasjonelle elementer", forholder det seg egentlig 

slik at Freuds kartlegginger i realiteten representerte lite 

nytt. Allerede Kierkegaard var vel kjent med_ "det dæmoniske" 

i mennesket, Nietzsche hadde skrevet om hundene som gjØdde 

i kjelleren, og hos f. eks. Dostojevskij finner vi ikke bare 

"kjellermennesket" representert, men et helt psykologisk 

problemregister av typer og figurer som på mange måter både 

favner videre og lodder dypere enn hva som er tilfelle hos 

Freud. Det nye hos Freud var ikke fØrst og fremst "dybden" 

i psykologien, og heller ikke blikket for "det irrasjonelle". 

Det nye var mer enn noe annet metoden, det systematiserende 

begrepsapparatet, selve det vitenskapelige grepet i forsøket 

på å nærme seg det dybdepsykologiske. Og metoden, den $Eyko

analytiske metoden, er i seg selv et av de sterkeste uttrykk 

i moderne tid nettopp for en rasjonalistisk og forstands

messig forestilling om mennesket. Freuds innsats represen

terte et forsøk på å trenge inn i de "kompliserte" sjelelige 

reaksjonsmønstre hos mennesket for "å løse gåten" og vise 



at dat er logiske l::""-ak.sjaner s= finner ste:!' i det U!1d::æ::beviest:e. ··Hans 

arbeid rep~esenterer i realiteten et av rasjonalismens 

viktigste fremstøt for å trenge inn i det tilsynelatende 

"irrasjonelle" og avdekke at det egentlig består av rasjo

nelle prosesser, at den rasjonelle og vitenskapelige betrakt

ningsmåten har gyldigh€t også dero Det samme er etter mitt 

syn tilfellet også med mye av den diktningen som kan knyttes 

direkte til psykoanalytisk teori, og i Norge vil det i særlig 

grad si Sigurd Hoel. Det dreier seg i denne forbindelse 

ikke om modifiseringar av menneskebildet i retning av en 

tro på ~det irrasjonelle" som styrings:impuls for handling 

og reaksjon. Tvert imot. Det dreier seg om en ganske særlig 

langt drevet rasjonalisme, en av den rasjonelle tankes store 

nyvinninger i vårt århundre> det dreier seg om den rasjonelle 

tanke som trenger inn endog i de skjulV:! avkrOker som tid

ligere har vært regnet for utilgjengelige eller avskrevet som 

uinteressante for rasjonalistisk utforsb;ing. Etter mitt syn 

må Sigurd Hoels roman Møte ved milepelen forstås på denne 

bakgrunn. I det følgende skal vi prøve å benytte dette ut

gangspunktet til å ko~~e på sporet av den grQ~nforestilling 

som styrer Hoels fremstilling av problematikken i Møte ved 

milepelen. 

Kjærlighetsmotivet 

Det er naturligvis ikke mulig i denne sam~enheng å behandle 

boken i sin fulle tematiske bredde. Vi skal konsentrere oss 

om kjærlighetsmotivet i boken. Og det som gjør Hoel spesielt 

interessant som kjærlighetsdikter, er hans gjennomførte vilje 

til å betrakte kjærligheten som en faktor i "regnskapsoppgjøret" 

eller som et moment i den analytiske SO\Ill!lvi:.>nhengen o V:Ji.l:' .. under-
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søkelse går hovedsakelig ut på å se hva som skjer med kjærlig

heten når den blir et moment i en slik sammenheng, og vi skal 

se hvordan kjærlighetsoppfatningen i Møte ved milepelen egent

lig glr uttrykk for en sunnhetsideologi som ligger implisitt i 

Sigurd Hoels menneskesyn. Denne sunnhet.sideologien er en konse-

kvens og en anvendelse av den klassiske psykoanalytiske teori 

som spenner sitt menneskebilde ut mellom de e~le binære oppo

sisjonene det psykotiske og det harmoniske. Dbn følgende ana

lysen vil vise at dette hos Sigurd Hoel innebærer en meget 

tet• forbinde~se mellom kjærlighet og sunnhet. ~jærligheten 

er i sin yt~;erste konsekvens ba1·e for det sunne eller det 

harmon~ske mennesket. 

Når vi plasserer kjærlighetstematikken i sentrum for vår 

interesse, innebærer det at vi tillater oss å betrakte krigs

motivet som et mer underordnet motiv som i hovedsak bidrar til 

å skape en "eksistensial-situasjon", en "krise" eller en 

"milepel" der mennesker settes på prøve. Prøven fungerer som 

et litterært fremkallerbad for romanpersonenes skjulte symp

tomer og halvreparerte skader; nå kommer det til syne som ellers 

er skjult under overflaten, og analytikeren, d.v.s. jeg

personen, får et godt utgangspunkt for den psykoanalytiske 

betraktningsmåten han bruker for å forstå de ulike skjebnene 

i boken. Ser vi på boken på denne måten, er det klart at 

hovedtemaet ikke er landssviket, men kjærligheten. 

I vårt perspektiv blir Møte ved milepelen en kjærlighets

roman, og den fremstår i denne sammenhengen som et av de 

litterære verker på norsk som mest konsekvent har behandlet 

kjærligheten som en faktor i den psykoanalytiske sammenhengen. 

Boken starter opp med spørsmålet: Hvorfor ble folk 

nazister? I utgangspunktet. vil boken prøve ut en tese om at 

"det ·fins en felles årsak", og en tese om at "kanskje du kan 

oppdage den ( ... )mens du skriver" (s. 50). Når boken avsluttes 
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samling som 'iiiSer hvilke bestemmende grunnopplevelser de tid~ 

lige kjærlighetsmøtene er for unge mennesker" Og ett av hoved

poeng~ne i boken er at den til tross for en slik tilsynelatende 

tema-forskyvning underveis, likevel ikke forfeiler sitt mål, 

men gir relativt fyldig svar på spørsmålet fra åpningsfasen. 

RegnskapsoppgjØret viser seg å være vanskeligere enn antatt, 

gaten er ikke så lett å løse; ~det blir alltid en uoppklart 

rest tilbake~ !s" 47). r-Ien denne "uoppklarte rest" er ikke 

en betegnelse for ~det irrasjonelle". Underveis i romanen 

skjer det gang på gang at den wuoppklarte rest" viser seg å 

være ungdomsmøtet med kjærligheten. Kjærligheten er for 

Sigurd Hoel gjennomgående den "rest" eller den ukjente faktor 

som løser de uløste gåtene og som får de vanskelige regne-

stykkene til å gå opp. Og dette er det interessante i vår 

sammenheng; litt forenklet kan man også si at det er kjernen 

i kjærlighetsmotivets betydning i MØte ved milepelen: 

Kjærligheten er hovedfaktoren i den analytiske logikken. 

V~d hjelp av kjærligheten betvinges det tilsynelatende irrasjo-

ne l le den "ue._;>pklarte rest", ved hjelp av kjærlighetsmotivet 

ordner skjebnen seg logisk og rasjonelt langs en analytisk 

linje. 

Rasjonalitet og analyse 

Tiltroen til den rasjonelle og analytiske forståelsesforrn 

er et hovedtrekk ved jeg-personen i verket, særlig i bokens 

fØrste del. Hen det er også klart at den deles av verkets for

fatter, og når analyseforsøket synes å mislykkes for jeg~ 

personen, sA besørger forfatteren ved sitt litterære grep at 

dat skapes en ny analytisk situasjon der analyseforsøket kan 

lykkes. 
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Jeget i Møte ved milepelen er en figur med klare kvasi

vitenskapelige trekk. Han driver laboratorievirksomhet som 

hobby, betrakter livsskjebner som gåter man kan lØse, og tror 

han kan nærme seg "saken" som man går løs på et regnskaps

oppgjør (s. 80). Hans analytiske sjargong og den halvvitenska

pelige uttrykksmåten i bokens resonnerende avsnitt etterlater 

ingen tvil om at jeg-personen er en rasjonalist på jakt etter 

logiske sammenhenger i skjebneforløpet, den "logiske sum" 

i menneskenes liv (s. 269). Og når de logiske sammenhengene 

ikke lar seg påvise, fører det ikke til noen egentlige an

fektelser hos jeg-personen i forholdet til den rasjonalistiske 

analysens relevans. Det fører bare til en klisjepreget 

"vitenskapelig" resignasjon med henvisning til at material-

grunnlaget for analysen har vært for spinkelt. Dette kan 

eksemplifiseres med forsøket på å "løse gåten Hans Berg'". 

Hans Berg er en av dem som ble landssvikere under krigen, 

og jeg-personen gjør ham til gjenstand for analyse gjennom 

et helt avsnitt i bokens ~~nen del. Men konklusjonen blir 

at "jeg klarte ikke å løse gåten Hans Berg" (s. 75). Dette 

får likevel ikke analysator til å tvile på selve det ana-

lytiske prosjektet; han har bare hatt for få relevante data 

til disposisjon: 

Det viste seg at jeg kjente ham for lite. På 

en rekke punkter ble jeg nødt til å gjette, og 

flere ganger hadde jeg ikke noe grunnlag for 

gjetningen engang, kunne ikke f~mle meg fram 

engang, men sto mot en vegg. (s. 75.) 

Det er egentlig det sa~~e som skjer også mot slutten av boken. 

Avslutningen er stundom blitt fremstilt som en indikasjon på 

at jeget "gir opp"' sin analytiske og rasjonalistiske 

bestrebelse og innfører nye "irrasjonelle" 



faktorer i sitt regnskapsoppgjør. Jeg tror ikke det 

er en riktig fremstilling av bokens avsluttende del. 

jege·f. i bokens siste avsnitt sier tii seg selv at 

"Jeg klarte det ikke!"', så innebærer det heller ikke 

denne gangen noen anfektelse i forhold til det analyt-

iske prosjektet i bg for seg, og det innebærer ingen 

tvil på den rasjonalistiske bestrebelSe!L Nok engang 

for dårlige, Denne gangen er det imidlertid ikke 

manglende data som er problE~!ll.et, det klages derimot 

Sammenhengen, enhet:en, forklar ingen, forløs~ 

nin'i)'en ~ alt dette var fiet jeg famlet og lette 
etter. Akk, med hvilke ufullkomne redskaper l 
~led en hukommelse som stadig- sit\ klikk og stadig 
førte meg vill, forai den ikke sØkte sannheten, 
!lien lot. leg' H~de av mii1e e<;rne helful1elige ønsker og 

(6. 267) 

Denne beskrivelsen er ikke ftoe 2mnet enn en halvfaglig 

fremstilling av de problemene som psykoanalyeen selv 

re<jner med er innbefattet i den psykoanalytiske prosess, 

og som på fagspråket kalles før avverger. Når det kommer 

til stykket, d.v.s. til resultatet; så ~iler det aeg 
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"gåten": "Jeg husker at jeg te;tkte: Nå løste jeg verdens-

gåten!" (s. 269). Det er umiddelbart etter at han er blitt 

grovt torturert at denne visjonen kommer til ham, og i 

ettertid klarer han ikke å sette ord på opplevelsen fordi 

den "hang organisk sammen med den tilstanden jeg var i da 

jeg fikk den" (s. 268). Til tross for disse verbaliserings-

problemene står det likevel fast at prosjektet slett ikke 

har vært så mislykket, og det jeget her strever med, ja, 

hva det egentlig dreier seg om mot slutten av boken er i 

det hele tatt ikke analysen, men syntesen, konstruksjonen 

av et mønster som med forutsigelig sikkerhet skal kunne 

gjøres generelt gyldig. Og det er faktisk helt i tråd med 

psykoanalytisk teori at syntesedannelsen er langt mer 

problematisk enn analysen. Det er også i tråd med psyko-

analytisk teori at dette ikke innebærer noen oppgivelse 

av troen på rasjonaliteten og på analysen som erkjennelses-

metode. Problemene i tilknytning til syntesedannelsen 

innenfor psykoanalytisk teori har intet å gjøre med 

avbikt i retning av irrasjonelle faktorer i det analytiske 

mønsteret. IfØlge Freud er det nemlig slik at 

Selv forutsatt at vi kjenner til bunns de etio

logiske faktorene som bestemmer et gitt resultat, 

så kjenner vi dem bare kvalitativt, og ikke i 

deres relative styrke. 

(S. Freud: Uber die Psychogenese eines Falles 

von Weiblicher Homosexualitat.l 

Psykoanalytikerens tiltro til analysen som metode og 

til den rasjonelle forklaring på ubevisste fenomener 

er likevel ikke svekket, og følgende kraftsats fra 

Freud skulle belegge dette: 
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Derfor er det alltid mulig å analysere seg fram 

til den sikre årsak, mens det er umulig å 

forutsi den ved hjelp av syntese. (Sst.) 

Heller ikke hos Hoel har problemene med syntesen noe å 

gjØre med en devaluering av rasjonaliteten eller med aner-

kjennelse av det irrasjonelle. Når jeg-personen mot slutten 

av boken må innrømme at "det lyktes ikke" (s, 267), og når 

han i denne forbindelse skylder på ufullkomne "redskaper", 

så er det altså ingen grunn til å vrenge tolkninge av boken 

over i irrasjonalistiske blindspor. I tillegg til det som 

allerede er sagt om forholdet mellom analyse "'Og syntese 

- der boken altså er helt i overensstemmelse med psyko-

analytisk teori-, bØr det nemlig også bemerkes at jeg-

personen kan takke seg selv for sine problemer; han har 

nemlig "fusket i faget:" o Og på dette punktet utleveres 

jeg-personen av sin forfa'cter" Den plettfrie har oppført 

seg som en "listiger Fuchs", et uttrykk sorn Vilhelm Reich 

brukte om den intellektuelles aktive erkjennelsesvegring 

- ja, i følge Audun Tvinnereim skal Reich ha brukt dette 

uttrykket direkte om Sigurd Hoel. Men i Møte ved milepelen 

synes Boel ! være fullstendig klar over at det "kunne ~ 

lykkes" (min utho} når man har for2Økt a manipulere med 

den analytiske fremgangsmåten. Og nettopp på dette punktet 

finner Hoel anledning til å plassere sitt lille geniale 

litterære grep i ~øte ved milepelen. 

Nesten på alle plan følger HØte ved milepelen det psyko-

analytiske IDØnster for erkjennelse. Sigurd Hoel bygger på 

det velkjente mønster der et "sammenbrudd" (representert ved 

Indregård) leder til en retrospektiv analytisk ~behandlinga-

situasjon" (skrivingen) og der n1ålet er "frigjøring". Hoel 

tar seg rild:.ignok den litt.era:re frihet å snu·lit.t otn på 
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rollelisten mellom første og annen akt. i dette mønsteret 

slik at "sammenbruddets" aktØr ikke er den samme som ana

lysens aktør. På denne måten gjøres det klart at vi står 

overfor en "læreanalyse" i Møte ved milepelen - ikke en 

helbredelse av en nevrose. Det analytiske mønsteret er 

likevel intakt. I analyseprosessen skildrer så forfatteren 

all den erkjennelsesmotstanden som hØrer med til teorien: 

Egoavverger av ulike typer, fortrengninger, aktiv glemsel, 

o.s.v. Men analysen drives likevel framover av det under

bevisste og halvbevisste assosiasjonsarbeidet. I menneske

skildringen for øvrig tar forfatteren utgangspunkt i den vel

kjente situasjonen som psykoanalytisk teori betegner som 

indre frustrasjon der kateksene (de krevende kreftene) be

finner seg i kamp med antikateksene (de hemmende kreftene) . 

Disse og mange andre forhold er altså med på å sette Møte ved 

milepelen i et svært ortodoks forhold til psykoanalytisk teori. 

Men på ett punkt "fuskes" det altså: 

I sitt formelle opplegg består boken av fire besøk som 

jeg-personen foretar hos sin analytiker. De tre første 

besøkene finner sted henholdsvis i 1943 ("Notater fra 1943"), 

i 1944 ("Notater fra Sverige 1944") og i 1947 ("Nedtegnet 

1947" og "Etterskrift 1947"). Og •fusket" består i at 

analysand og analytiker ved alle disse anledningene er en 

og sa~~e person. I romaner som er inspirert av psykoanalytisk 

teori, er dette i og for seg et helt vanlig litterært grep. 

Den psykoanalytiske behandlingssituasjonen monteres inn i 

den litterære strukturen ved at en person eksponerer seg som 

analysand gjennom det å skrive. Selve skrivingen erstatter 

den tradisjonelle "talking cure", og den eksponerende ana

lysanden i verket kan opptre som sin egen analytiker gjennom 

lesning og r.e:fleksjon over det han selv har nedtegnet. Også 
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:tyt:i;l<~r, Og vi VE!t 1"\vo:t"(l,g.n g~t g~r :;1~r en !Qlin,d, vtl J.eq~ 

en )QcJ::i.nd. • • J: hve:~Ct hl! vet ~JguJ;"(i Hr;> el elet.. ))et går :;le}:oJig 

Med en huk;ommehe sero st.agig s:J.o kl.ik.k og- sta,q:i,g 

f@.r.te meg viL~. fordi qen ikke søkte s.annneten 

!Ilen lot seg lede C!V mine egne h(O;mrnelige ø.nsker og 

engstelser, Meg en J?o.rsta.nd, uklar som en, frost~ 

JfimE!t Eut.e. (s, 267), 

De sterke impulsene han fikl' fra, sin venn qg analytiker 

tvilhelm RE!icoh skul,l,e Q,essuten ytt-erligere ha fqn;terlwt 

m.ellom Reic:ons ;ulalyst;llle"coo.de o9 den k:!.ae>s.isk.e P.sykqanslcyss, 

var jo. nettoPP <.'!e\"1 al~t,:i,ve rollen som analytilceren sp:i,lt.e i 

prosessen. ~ Møte_ VE!d_l)1.ile~s1-:n har ~:j.gtrrd Hoel gjennom 

In.dregård. Vs l:' slet at h21c13 regner me<il ":i, hviJ,!fen grad et m"pne:;;f,:e 
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Sigurd Hoel er i MØte ved milepelen slett ikke identisk med 

jeg-personen. Og derfor kan han mot slutten av boken ta sin 

romanperson i hånden og leie ham fram til det jeg oppfatter som 

et fjerde besØk hos analytikereno Og nå sørges det for at 

•fusket• blir rettet på. Nå trekkes det en ekstern analytiker 

inn i prosesseno Og Hoels utspekulerte litterære grep er 

at han nå ganske direkte gjør leseren til analytiker. Mens det 

første besøket hos analytikeren fant sted 1943, det andre i 

1944 og det tredje i 1947, så sørger Sigurd Hoel nå for å 

aktivisere leseren slik at det fjerde besøket finner sted hver 

gang en ny leser leser MØte ved milepelen: 

Men, tenker jeg - og det er mitt fjerde forsøk: 

Kanskje andre kan se det jeg selv er ute av stand 

til å se? Fins det et mønster allikevel, og fins 

det en logisk sum - kall det visjon eller hva som 

helst - av det jeg opplevde? Står tingene rett for 

øynene på meg, og er det bare jeg som ikke kan se 

dem, fordi jeg har speidet efter dem så ivrig og så 

lenge, at jeg har stirret meg blind? Så legger jeg 

da papirene frem. Fins det noe mønster, så får 

andre finne det. (s. 269) 

Sunnhetens tragedie 

Vel, fins det noe mønster? Ja. Mønsteret i Møte ved milepelen 

er ganske klart tegnet, så .klart at det bare kan skyldes aktiv 

erkjennelsesvegring fra jeg-personens side når han ikke ser 

det. Sigurd Hoel som forfatter har selvsagt sett det. Og 

hans motiv for å avstå fra en konkluderende formulering er 

naturligvis at en henvendelse til leseren med oppfordring til 

selv å finne mønsteret har langt større effekt enn om leseren 

skulle fått konklusjonen rett opp i fanget med vennlig hilsen 

fra den påtrengende forfatter. Den beste forkynnelse er alltid 

den som avstår fra å forkynne. 

Skjebnemønsteret i Møte ved milepelen er at mennesket 

møter kjærlighet.en under ugunstige betingelser. 



Det skjebnesvangre er at mennesket ikke er i stand til 

å svare pa den grunnleggende oppfordringen til kjærligheL 

SkjebneprobJ.eme'c er at nåx mennesket møter kjær l:Lghetens 

krav om full mobilisering av personlighetens sunne, 

umiddelbare og naturlige livskrefter, da står frust.rasjonene 

i veien og sørger for at personligheten demobiliserer 

i stedet for a mobilisere, Frustrasjonene kan være såkal-te 

ytre frustrasjoner som gjØr målobjektet uoppnåelig av 

grunner som personligheten selv ikke har kontroll over, 

Det er de1:te som er 'cilfelle for Hans Berg. Det sosiale 

miljØ og de sosiale konvensjonene setter forbud mot et 

forhold av den t:ypen som Hans Berg og hans unge gymnasiast

elev her til hverandre. Men frusU::asjonene kan også være 

såkal'ce indre frustrasjoner eller endopsykiske konflikter 

som foregår inne i personligheten. De'c er del:te som er 

tilfelle for jeg-personen i verket. Konflikten er bragt 

på formel av forfatteren på følgende måte: "Begjær, 

begjær - og angst for smitte. (, •. ) Lyst, savn, brennende 

behov- og angst, angst, skyldfØlelse og angst." Is. 1011. 

Hen enten frus-trasjonene er av ino.re eller av ytre 

karakter; konsekvensene er i begge tilfeller katastrofale. 

Personligk-Ieten forhindres fra å mobilisere i livets 

skjebnekonstituerende grunnlagssituasjon, og dette får 

konsekvenser ikke bare for fremtidige kjærlighetsmøter og 

senere livsfaserr~ de-t går endog i arv og får konsekvenser 

for konunende gener&s:joner" Jap Sig-urd Hoel fremstiller 

denne skjebnekonsti·tuerenåe katastrofen som et utdrivelses= 

mot. i v ~ rt1e:r~nEske:·t gj e.nnomgiir et ~å grunnleggende ned er lag~-" 

at de·t på erz. m.&t:.e &flå betale ved & bli drt;;:vet ut fra sj_n 
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egen identitet, Og denne utdrivelsen fra personlig-

hetens "paradis" ligner den bibelske utdrivelse ved å dra 

etter seg en hel arvelære, Hos Hoel er det kanskje ikke 

snakk om noen arvesynd; kanskje er det heller ikke snakk 

om noen arveskyld slik det i første omgang kan se ut til, 

Det er riktignok klart at jeg-personen og hans svik er 

skyld i sønnen Karstens skjebne: 

Hadde jeg vært mer til mann den uken eller 

dagen i september 1921, ville dette aldri ha hendt, 

sønnen min ville vært min sønn og stått på den 

riktige siden, Landmark og Evensen ville ikke blitt 

arrestert, jeg ikke sendt hit ned og altså heller 

ikke blitt arrestert,,, (s.220) 

Likevel dreier det seg i MØte ved milepelen ikke om 

noe moralsk skyld-motiv i tradisjonell forstand. Jeg tror 

det er riktigere å sette hele denne problematikken inn i 

et tragisk perspektiv og i stedet for synd og skyld bruke 

begrepet hamartia, Den "feilen" som enkeltskjebnen 

utstyres med, er av en slik art at personligheten 

(og etterkommerne) må bære konsekvensene av den, men 

ikke ansvaret for den. Det tragiske hos Sigurd Hoel er 

at personlighetens potensiale av sunnhet og livsstyrke 

i det avgjørende mobiliseringsøyeblikket enten møtes av 

ytre forbud eller allerede viser seg å være så indre 

hemmet at resultatet med logisk nødvendighet må bli 

katastrofalt. 

Og her er det at de "gamle menn" konuner inn i bildet: 

Det var ungdommen og ungdommens liv jeg så -

i en verden ledet og styrt og kjØrt i avgrunnen 

av gamle menn, 

De gamle menn lØfter skjelvende pekefingrer 

og sier: Synd og atter synd! Alt det kroppen din 
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og sjelen d[j_n vil,, er synd! Husk,. du er ooo, 

og de'c du ·d.l ,,.,.. endt, Du må styre deg 

Se på meg! ..J,'2g st:r""rer meg! Vanskel:i9 i! sie-r du? 

Umulig u sier du? iS'" nei da! Du må bare styre deg 

i t:,•ve' tredve ar .. til du blir femti og seksti' så 

går det allered,-s lett:ere i til slut·t går det a'.r seg 

selv f du bl~ir selvstyrende c du nærmer deg full

kom .. l11enheten" som du riktignok først n.a.r i graven .. 

Livets mål er d~den~ t.s. 270 

Alle de untiddel.bare q r.t<aturlige og sunne ~livskre:f-'cene 

som perso:nlighet~n trengez- for 3 stille oop når den 

rr~øter kjærli-;heten.:s JrJ"-3.V, 3.lle de l;:.r,sftene er på 

boB~en f" eks"' represen-'cert "'iT ed fed::.-ene 

For det første skades al·tså l=<-:?rsonl.ighetens 

forhold til ;;"k.rop:?'Sn og t.il den naturlige sjelens 

Videre sk.o_dcs :=H3rsonligheten av aspirasjoner 

D,:;; g2Jt:le ms~Ln lø~ter pekefingrene -en gang- til 

og sier~ .St:i l l deg L køen! Sett. deg på sko lebenk·=n 

til du blir gaJTJILel og grål så får du sjansen til 

å bli som em av oss - vissenr mektig 8g rik~ 

Li "'Iets må. l er den fc,rfengeligh.e·t som spirer og gror 

i deg når dt:2 h"21r pug-get i hj·el hele d.it:t opp:z::·innelige 

liv .. 

Den lavest:.e form fcr fri_het,. må s~Jblimer.::=s over i en 

~"I:,r;oyere frihe-t t"l" o-~ det gjøres ved å adap-tere hele Det 

Og de løf~er pekefingrene igjen og sier~ 

Fra ~-.r.atnrens hånd E~ verden stor og r:ik og mccd 

tt1mleplass for alle. 
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Men det er nettopp ulykken. For den friheten 

er den laveste form for frihet, den er farlig, dens 

annet navn er kaos og tØylesløshet. Og du ønsker 

vel ikke å være tøylesløs? Men da må du gå inn 

for vår plarunessige, velordnede, høyere frihet. 

Og for å oppnå den må vi lage gjerder, og murer, 

og piggtrådforhugninger, og stengsler, og båser, 

utenom deg og inne i deg - landegrenser og toll

murer og klasseskiller og standshovmot og foreninger 

med statutter og lover med paragrafer. Og regler 

for alt du skal gjøre og ikke gjøre, si og ikke si, 

og ikke tenke, fØle og ikke føle, og forbud mot det 

meste, og straff for det aller meste, og angst for 

alt. Livets mål er verdighet. Det er den høyeste 

form for frihet, og den består i at du ikke lenger 

kan røre deg. 

For jeg-personens vedkommende ligger hans personlige 

wfeil", hans hamartia, i at han ved det avgjØrende 

kjærlighetsmøtet på forhånd er bestemt til å prioritere 

etter følgende formel: 

Kjærlighet? Nei, karriere. Glede? Nei, plikt. 

Livslyst? Nei, tålmodighet. Eventyr? Nei, 

skolebenk. Opprør? Nei, lydighet. 

Skjebnemønsteret i MØte ved milepe.len er at "ung-

dommen den er lærevillig", den lærer av de "gamle menn", 

og så svikter den; på den måten går "mønsteret" i arv 

til neste generasjon, for den som svikter, han blir 

"til ulykke for seg selv og andre". Og kjærlighets-

mo~ive'c for Sigurd Hoel, og det tragiske motivet i 

hans verk, er samlet i setningen: 

For sent oppdager den, at svikter du kjærligheten, 

så svikter du alt, 
(s. 270 l 

Og her er vi tilbake ved rasjonaliteten i Sigurd Hoels 



Videre ei der en ti.lsva~ende 

feilvalg eg uly·kker~ 

en logi:s,kr 

forbindelseslinje 

går fra personlighetsns ~tdri= 

Han se~ ikke u~ til 

lstrekkelige &at? og 

~edskap8~ø Ds~ tragiske 

lik at t~agedians 

rasjorralitst read 

sviket ~r derfG~ ikke fo~årsaket av et personlig feilvalg 1 
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er den faktor i "regnskapsoppgjØret" som tillegges 

høyest vekt·talL Positivt sett er kjærlighetsopplevelsen 

den beste livsforsikring et menneske kan få: 

Det er blitt igjen en overbevisning i meg fra 

disse par ukene av min ungdom. Jeg tror, nei jeg 

vet, at en mann som virkelig har elsket og er blitt 

elsket av en kvinne, han kan nok siden møte motgang 

og ulykke. Han kan bli ensom, han kan bli forlatt. 

Men det kan aldri gå ham helt galt. Jeg mener: 

innvendig, i sinnet kan det aldri gå ham helt galt, 

der vil han alltid ha et område å falle tilbake til, 

et fast punkt som holder ham i likevekt, en. rikdom 

ingen kan ta fra ham. 

Negativt sett fØrer kjærlighetssviket til en nesten 

altomfattende ulykke: svikter du kjærligheten, så svikter 

du alt. 

På bakgrunn av den analysen vi nå har foretatt er det 

da mulig å konkludere med at kjærlighetens betydning for 

Sigurd Hoel er uendelig stor - like stor som hos roman-

tikerne. Men kjærlighetssynet hos Hoel er ikke satt inn 

i noen uendelighetssammenheng og bygger ikke på noen 

guddommelighetsmyte som hos romantikerne; det er satt 

inn i en tragisk sammenheng og bygger på en sunnhetsideologl. 

Ideologi®n er naturligvis en konsekvens av inspira-

sjonen fra psykoanalysen som ut fra studiet av menneskets 

nevroser og psykoser har dannet en hel personlighetsteori 

innenfor spennet mellom det psykotiske mennesket og det 

harmoniske mennesket. Ved å vise hvordan kjærlighets-

møtet for disharmoniske mennesker logisk og systematisk 

fØrer til svik og ulykke, impliseres det hos Sigurd Hoel 

i realiteten at kjærligheten bare har livsbetingelser 



~Lder ideelle aller 

l og de ytre betinge~sane er ugu~stige. 

s<-Jm figu:r-d Hoel ikke åpne~c 

~er rosiSJOnen fakt!sk er 
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FRANCESKA 

Finn Bjørnseth er en av de mange forfattere som neppe har 

fått oppmerksomhet som fortjent, "Han har lenge ligget noe 

i utkanten av litteratenes oppmerksomhet," skrev Ingar Skrede 

i en anmeldelse i Dagbladet i 1970, og dette forholdet har 

ikke endret seg etter Bjørnseths dØd i 1973. I motsetning 

til Sigurd Hoel er Finn BjØrnseth ingen "klassiker" i norsk 

litteratur, og det er heller ingen tegn som tyder på at han 

skal komme .til å bli det når hans verker når den samme ærverdige 

litteraturhistoriske alder som Sigurd Hoels har i dag. I den 

nevnte anmeldelsen fra 1970 antydet Skrede at nettopp kjærlig

hetsmotivets plass hos Bjørnseth kunne være en av grunnene 

til at han befant seg i den litterære utkant. Skrede mente 

at kjærligheten var hovedtemaet i Bjørnseths forfatterskap, 

og han Eskrev at "dette har nok bidratt til å holde ham i 

bakgrunnen'". Denne uttalelsen sier ikke bare noe om kjærlig

hetens plass i BjØrnseths forfatterskap; den inneholder_ også 

en antydning om kjærlighetsrnotivets plass i den litterære 

offentlighets oppmerksomhet på 1960 og 70-tallet. Skredes 

uttalelse kan få oss til å spekulere på om det faktisk for

holder seg slik at 1960 og 70-tallet var en periode som, 

slik Kierkegaard formulerer det i innledningssitatet vårt, 

lot være med "at troe paa Kjerlighed" av "Frygt, for ikke 

at blive bedragen". Sikkert er det i hvert fall at Skrede 

har rett i sin karakteristikk av Bjørnseths forfatterskap. 

Hos Bjørnseth er kjærligheten hovedtema; i hele sitt for

fatterskap fremstår BjØrnseth som en dik-ter som vil tro på 

kjærligheten, på kjærligheten i flere av dens fremtredelses

forrner. Om de'cte kan sies å ha vært grunnen til at han 

har falt utenfor i forhold til en slags tidens "indbildske 

KlØgtw, skal det ikke her prosederes over. Men det et faktum 
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at BjØrnseth hØrte med til sin epokes ivrigste og mest be

gavede kj<crlighetsdiktere, og med Franceska utga han en bok 

som ved siden av Terje Stigens ~lin tll.arion kanskje er 

1960 og 70-tallets mest hengivne kjærlighetsskildring. 

En kjærlighetsmyte 

Franceska kom ut i 1968. Boken er en kjærlighetshistorie i 

prosafabelens form. Den skiller seg skarpt fra den resonnerende 

stilen i Høte ved milepelen og avspeiler en eksperimenterende 

holdning som mye av Bjørnseths diktning bærer preg av. 

Franceska kan betegnes som en prosa-lyrisk bok eller som 

lyrisk prosa. 

11en det er ikke bare i form og stil at Franceska skiller 

seg fra MØte ved milepelen. 1'1ens Hoel forteller en historie 

om hvordan kjærlighetens positive muligheter ikke ble reali

sert på grunn av ugunstige skjebnevilkår, så er Franceska 

en kjærlighetens genesis som for'celler hvordan kjærligheten 

blir til nettopp i et forhold mellom t.o mennesker som kommer 

fra skjebnens skyggeside, fra "den mø-rke siden av havet". 

Hos Hoel er det slik at de skader og sår som personligheten 

blir tilført gjennom oppveksten, går ut over evnen til å hen

gi seg og evnen til å e.lske, Mennesket forhiTI.dres fra å 

realisere kjærligheten på grulli"l av usunne reaksjonsmønstre 

som er risset inn i personligheten gjennom barndommen. I 

analysen av MØte ved milepelen kom vi fram til at denne frem

stillingen hos Hoel hygger på en implisitt sunnhetsmyte; 

kjærligheten er strengt tatt bare for det sunne mennesket. 

Hos BjØrnseth er det. motsatt" Hos ham inngår kjærlighets

motivet i en skapelse;;;- eller regenerasjons-myte, en kaos

kosmos-dialektikk. Og i denne sammenhengen fremstå,r alle 

menneskelige skader, skjebnesar, lidelser, sykdommer og 
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traumer som kaos-motiver, og de er hos Bjørnseth faktisk 

direkte forutsetninger f6r at kjærligheten skal kunne bli 

·til. Bjørnseths fremstilling st:år her naturligvis fritt 

i forhold til psykoanalytisk innsikt som forfatteren 

for øvrig i andre verker har vist at han er svært fortrolig 

med. Franceska er ingen realistisk psykologisk roman, den 

er skrevet som en fabel eller en myte. For å få den riktige 

forståelsesvinkelen i forhold til verket, må man derfor også 

lese den som en myte. Franceska er en myte som på mange 

måter bygger på soteriologiske forestillinger av samme type 

som dem vi finner f. eks. i den bibelske kristologien, sam-

menfattende og fortettet eksponert i det sentrale, men ofte 

ufortolkede Kristus-ordet: "De friske trenger ikke til 

legedom, men de som har ondt." Dette utsagnet samsvarer i 

mange henseender med urmytiske forestillinger om skapelsens 

dialektiske mys>ceriru-n, og det kan nesten betraktes som .en 

formel for det kristologiske regenereringsprosjektet slik 

det er fremlagt i programtalen "Bergprekenen": 

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er 

deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Osv. 

Franceska bygger klart på bibelske forutsetninger på dette 

punktet, og den første helt sentrale allusjonen til Berg

prekenen ligger allerede i bokens første linje der selve 

stedet for den følgende handlingen blir angitt: Handlingen 

foregår i "de fredsommeliges land • (s. 7.) . "Salige er de 

fredsommelige," heter det i Bergprekenen, og Bjørnseths bok 

er altså en myte om kjærlighetens genesis i de fredsornmeliges 

salige land, "på den andre siden av havet". 
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Den hellige tid 

Myten utspinner s<;>g innenfor <'t tidsforlØp p~ syv dager som 

i den bibelske genesis og forholdet mello!!l de to kjærlig-

hetspartnerne utvikler seg fra dag til Q.ag i en slags tilblivel-

sesprosess; fra den førøte dags: 'Franceska vår kjærlighet er 

ikke begyf1t/vi !'ltår ved foten av en !?tige" (s, 10), og fram 

Ul den syvende dags avsluti~ende al-lusjon til Bibelens skapelse:;-

beretning: '1på den syv!"nde dag hvilte Gud/I:Jan så ;2t alt var 

:;åre godt" (s, lll) , I l{l)pe~c av skapelsens syv dager blir 

kjærligheten til, og den )>an mot s].utten av l:)olqm befe!';tes 

gj~,ennorn en samleieski].d:!:ing Q.er klare rnytisl>e I"Her :rituelle 

j<onnotasjpni"J: &Piller med. 

Som i FJå mange skapelse!';- og re9enera!';jOnl3-mYter ))e:;tår den 

skapendE! proEJessen også i Fr;ancesk.a ;av :to sta.diel', nemlig 

utslettelsen og t:ill:>livel!Sen. )3okens )1ovedp@rsoner gjennomc-

løper i fr<>nceska d:i-ss!E' st<iP.iene innefor skape:).sesmyteps t:i.d.,;~ 

rom, og mellom den første og dep. s:j.ste dagen ligg.~":r oet rm 

lang vek!Stpros<;ess qg en !uevend<;> tålrnodighetspr\1)ye der de 

to gjenno!Jlleve):" qg .:!eler meg lwerandre si-n.e ppp:J-ev!'lser fra 

"landet på gen mØrk'" siden av havet". ]Jet kan nesten s.e ut 

:;;om om de to fi>lager hver;;>nqre med å fortell<: om sin fortiQ., 

Si2~Clig ,Johannes kan yi;:-ke bp.It:«l i sin utlevering: 

jeg !SOV med en ky:j.npF> i n;;tt: 

her i dett<e ;;;].otj;!i'Jt 

det er i!<.l<e tqlv time~ siden 

hu.n v;i,lle p5.sl<es se h.er 

!:>.eltet mitt rØk tven> f!v 

h)ln ,blØdQ.e ;ilQi[!l en hj,:rnmesla)<t:et g.ri:o 

men hup s.ime!l:: J:: G1,1Q. fortsett 

:fprtsett nå Jr".ornmer ,;let 

l:>g.re litt til ?lå å G1,1d 

o.e cl.;:-eper i[!leg el~ s:t~ å a å (so lB). 

I fØJ:"s·tnipgen kiHl p;;,t f?e J,Aj: ~.oro pm <Usse h~pi:ori,epJ" er ?P 

Ph~il:iJ;g ii!-V ;;;r:Hg J.J.U!":Y?X'm';l .CIIJ I#!:Ai,Rl'\B· l\la'l etl:e~ hvert "'an 
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skapelsesprosessen skrider fram, får utleveringen av fortiden 

et !!'er rituelt preg, og det fremgår av boken at det ikke bare 

dreier seg om sadistiske anlegg hos den mannlige hovedpersonen, 

men om en utslettelses-prosess, Gjennom utleveringen utslettes 

kjærlighetspartnernes fortid fra mørkelandet sykdom og syke 

lidenskaper, lidelser og traUIJJer i den annens fortrolighet. 

Denne utslettelsen er en betingelse for skapelsen av det nye, 

og skapelsesmoti vet står i en klar regenerasjons-sarrrnenheng. 

Skapelsen er en frelse. Dette kommer bl.a, fram negativt i 

skildringen av "alle de som går og lengter" og som ikke deltar 

i den mytologiske skapelsesprosessen: 

de er ikke frelst de har ikke 
utslettet sitt liv i et annet menneske 

(s, 93.) 

Utslettelsen frembringer kaos, og først ut fra kaos kan kosmos 

skapes. Den kosmiske kraft i Franceska er kjærligheten som 

ikke bare fører de elskede til hverm>dre, men som opprettholder 

hele livets "sirkel", ja, som"lokker spirene opp av jorden". 

Nen skapelsen av det nye kosmos kan altså ikke ta til før alt 

det gamle er druknet i kaos også det som er så traumatisk 

at det er vanskelig å dele med den andre, det som trenger tid. 

Derfor må skapelsene andre stadium, kjærlighetens tilblivelse 

symbolisert i samleiet, vente til tiden er moden: 

- Johannes du skal få komme til meg 

men du må vente det er så alvorlig 
kan du det kan du vente? 
- ja først må du fortelle 
det du ikke tør fortelle 

- jeg skal Johannes jeg skal 
men ikke nå i dag 
det er så forferdelig 
du må være tålmodig med meg (s. 74.) 



· :for Franceska inntil tiden er 

menet. selv, Franc eska kåri ikke b:r'uke ordet for kjærlighet 

før kjreriigheten er blitt til: 

du sier ikke åt du elsker 
du Sier at du er glad i Og holder aY 
aldri mer er ikke det riKtig? 

.Frariceska bøyde hodet og tidde og tenkte 
~ det er riktig jeg vet det 
jeg har åldri brukt det ordet 
det E!r så hØytidelig og misbrukt 
det er de sytti tusen favner 
det jeg aldri har våget 
du soiD ser alt i hendene l!line 
se her: koll:mler jeg tii å si det? 
"' du ko!PJJ!er til å si det i riaH 

da kolllliler dtt til å foftei1e 
det au ikke tør fortelle 
men solil du likevel har fortål t 
siden Ii:oiri!ller dti hi å si liet 
i natt eller i lllbrgeri tidlig 

Det :tfe!11går kiart at fordi kaos etinå ikk:e er 

fullbyrdet, fordi Frandeska ikke ful1ste:ndig har 01 ixtslettet sitt 

liv i et annet menneske", er kjærligheten tabu for Franceska 

tilogmed soll! 6I'Cl fordi ordet og :fenomenet i myte ri er ett o !"len 

når alt e:t drllknet i kaos, Mr FraJ:icesk:a hår fort ålt det huri ille 

tør fortelle, da skat k;jærligheten skapes, og da Jtah hU:n også 

bruke 6±d~t elske; Det nye som s1i:a:J. skapes er taBu inntil a et 

gamle er utsl<!ttet, ja, det nye eksis'cerer ikke :tør det gamle er 

utslettet; Derfor fortsetter utsiettelSes"- og utlevefings"' 

pY.osesse:h helt :tram til skapehe:hs siste dagei·, r~eri etter hvert 

i f6rholdi:lt 
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mellom de to. Det er nemlig ikke den erotiske tiltrekningen 

som er begynnelsen til kjærligheten mellom Franceska og Johannes. 

Det erotiske begjæret er en del av skapelsen og 

blir til i den mytiske skapelaesprosessen: 

Johannes det er noe jeg må si først 
da vi satt i vertshuset i parken idag 
kjente jeg noe jeg aldri har kjent 
det var da jeg sa: nå går vi 
jeg ville ha deg Johannes 
jeg ville du skulle komme til meg 
jeg tror jeg må ha rødmet 
jeg trodde det var bare menn 
som kunne kjenae noe slikt 

(s. 86) 

Og i en spenningsfylt scene forteller Franceska til slutt det 

hun "ikke tør fortelle" og fullbyrder på den måten kaos: 

ja jeg skal si resten 
det var en kvinne som hjalp meg 
hun ville ikke ha betaling 
hun skjønte hvor ulykkelig jeg var 
det må du og du må ikke bare snakke 
om gjøkunger og egg som blir knust 
det er ikke så enkelt det er det aldri 
jeg måtte gå dit flere ganger 
jeg vil ikke prøve å si hvordan det var 
det var mye verre enn å føde verre enn nyresten 
det var blod og lange instrumenter trepinner 
det kom da jeg var alene jeg kjente det kom 
jeg stod ute på badet og holdt den lille klumpen 
den var menneskeformet den hadde fingrer og tær 
slim og blod rant av hendene og lårene mine 
jeg slapp klumpen ned i toilettet 
og trakk i snoren mange ganger 
dette er mord tenkte jeg det var et menneske 
det måtte gi livet fordi jeg ikke elsket 
det var da Gud ble. borte 

( s. 88.) 



•. 3 2 .,. 

Opplevelsen av abo:c"ten si>cter fast i Franceska 
sorn et alags innerste skyldkoropleks. I den mytologiske sammenhenge 

betyr aborten at Franceska har "brucl.t sirkelen", livets sirkel 

som o~prettholdes av kjærligheten. Men etter den siste ut-

H:veringen er utslettelsen av Franoeska "i et annet menneske" 

fUllbyrdeto Nå kan skapelsens andre stadiUl!l, tilblivelsen, 

begynneo Og i skapelsestidehs siste fase representerer samleiet 

skapelsen av det nye samtidig som det også sammenfatter eller 

ritualiserer hele utviklingen i boken. Samleiet er på den ene 

siden utslettelse, død 

og: 

når du er inne i meg 
er alle grenser utsle-ttet 
de er sprengt forstår du? 
jeg tenker ikRe lenger 
hverken følger eller varsomhet 
om det kommer eller ikke kommer 
jeg er utslettet 

( s, 112-11;L) 

så foråvinner a11e tå11ker 
det er som om hele jeg 
alt jeg tenker og alt jeg er 
er samlet me1iom hoftene 
jeg kunne dø eller du ktL~e dø 
det gjør iKke noe 
vi kU~ne dø samtidig 
og så dør vi sammen 

(ibid.) 

Men samleiet et på den andre siden også skapelse tilblivelse 

... oppr<Hteise av e'.; nytt 'E!JiL~~· 
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jeg kan ikke forklare det 

men når jeg åpner øynene 
er vi to nye mennesker 

(ibid,) 

Samleiet sammenfatter hele mytens innhold som en overgang fra 

kaos til kosmos, D.et nye kosmos er kjærlighetens kosmos, 

det nye mexmesket er kjærlighetsmennesket, det mennesket som er 

kommet inn igjen i "sirkelen", Orgasmen er både utslettelse og 

tilblivelse, død og skapelse. På denne måten får samleiet hos 

Bjørnseth en mytisk eller rituel karakter, Mens Franceska 

gjennom syv-dagers-kretsen settes i slektskapsforbindelse med 

den bibelske skapelsesmyte og gjennom allusjonene til Bergprekenen 

er i slekt med det kristologiske regenerasjonsmysterium, settes bo-

ken gjennom samleiets mytiske betydning også i forbindelse med 

"primitive" ritualer omkring "verdens ende" og dens "gjenskapelse" 

der mennesket i ritualet blir samtidig med illud tempus, den ur

opurinnelige skapelsens tid. Gjennom ritualet blir mennesket og 

verden "født på ny og begynner sin eksistens enda en gang med 

ubeskåret forråd av livskraft, som i det øyeblikk da det ble 

født" (Mircea Eliade: Det hellige og det profane,) Slike ritualer 

har karakter av å være en "gjentakelse av tiden i begynnelsen". 

I Franceska er dette representert ved at myten forløper innefifor 

skapelsens syv dager. Franceska er altså en mytisk reproduksjon 

av den opprinnelige, skapelsens tid, den "rene" tid,som Mircea 

Eliade kaller den, slik som den var i skapelsens øyeblikk. Utle-

veringen av fortiden, utslettelsen, er en tilintetgjørelse av 

den utløpte profane tid og tilsvarer i ritualene symboler for 

"verdens ende". Hele tematikken i Franc eska kan sammenfattes 

i det følgende sitatet fra Eliades bok om Det hellige og det 

urofane: 



- J4 -

Det dreier seg al taå om en =~=""'""~=~'"-=""-;~~~=;;:.:~= 
tid, og der>Jle tilbakevendings terapeutiske mål er en nye 

beg~nnelse for eksistensen, en (symbolsk) gjenfødelse, Til 
gruP-'"1 for disse helbredelsesritualene synes det .å ligge en 

slik forestilling: livet kan ikke "forbedres". Det må bli 

skapt på.J1Y gjennom .den symbolske "'~,;jentakelse av kosmogonien, 
for kosmogonien er modell for enhver skapelse. 

(Eliade s. 48) 

På bakgrunn av dette mytiske aspektet er det etter mitt syn helt 

urimelig å tolke Franceska slik Willy Dahl gjør i sin bok ~ 

40-tall til 70-tall der han skriver at "det er stumpene av følel

seslivet de berger for hverandre" (s, 103). Toll~:et ilmenfor den 

mytiske konteksten som boken står i, må man heller si som Eliade 

at det er en fullstendig nyskapelse som finner sted, IDcsistensen 

begynner på ny "med ubeskåret forråd av livskraft". De to 

menneskene som står opp på skapelsens syvende dag er "to nye 

mennesker" (s 113). De har vært igjennom "det absolutte/den 

totale utslettelse" (s. 118). 

Vi har sett at historien om Franceska og Johannes ikke forløper 

innenfor den vanlige "realistiske" tid, men i den mytiske tiden 

utenfor hverdagen, i en tidsdimensjon der mennesket opplever 

å være samtidig med den kosmogoniske tid. Vi har allerede såvidt 

vært inne på at det samme også er tilfellet med stedsaspektet 

ved boken. .Myten finner sted "i de fredsolllllleliges land/på den 

lyse siden av havet". Dette må oppfattes som et mytisk sted 

parallellt med den mytiske tid" Allusjonen til Bergprekenens 

saligp:risr>.J.:n.g i varetar dette aspektet. Både i tid og rom er 

historien om Franceska og Johannes altså løftet ut av det rea

listiske og hverdagslige. 1 Johannes' refleksjoner over opp-
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levelsene sammen med Franceska kommer dette til uttrykk gjennom 

en følelse. av at han er kommet til "et annet land" der han har 

truffet den unge kvinnen; "hun er her et sted," sier Johannes, 

"vi er sammen i evigheten/det er den vi opplever nå" (s. ). 

Både tiden og stedet er i Franceska mytiske dimensjoner utenfor 

den realistisk dimensjonen, Vi har analysert den ene av disse 

dimensjonene, og vi skal ikke bruke plass til en helt analog 

analyse av den andre dimensjonen. Vi skal bare ta med oss de 

særlige betydningene som uttrykkes i rom-dimensjonen i verket. 

Fortellingen bygger på en helt sentral motsetning mellom 

"den mørke siden av havet" og 10 den lyse siden av havet". "Den 

lyse siden" er det mytiske stedet der skapelsen finner sted. 

"Den mørke siden" er stedet der hverdagen utspinner seg, d.v.s. 

der sykdommene og de~ lidenskapene herjer, der smerten og 

lidelsen, gjør menneskene "stygge" og "heslige", der menneskene 

lar seg bedra av "kompromissene" og "den lille multiplikasjons

tabellen", der virkeligheten styres av mennesker uten drømmer, 

der ~de frosne" og "de redde" holder til, der "de rene av hjertet" 

går til grunne, osv.osv. Boken inneholder gjennom Franceskas og 

Johannes' selvutleveringer en rekke bilder fra "den mørke siden 

av havet", ja, "den mørke siden" er stedet der fortiden er lokali

sert, "Den lyse siden" er fortellingens nåtid. 

Men vi skal merke oss at fortellingen ikke ganske enkelt 

handler om menneskene "på den lyse siden". _Hendelsene foregår 

ikk~ simpelthen "i de fredsommelige a land". Riktignok befinner 

vi oss "på den lyse siden"; men fortellingen tar til "i et slott 

for de syke/fra den mørke siden av havet" (s. 9). Til dette 

slottet knyttes det ganske andre assosiasjoner enn til"de fred

sommeliges la.11d" utenfor slottet. De fredsommeliges land er fullt 

av "svaner ender fasaner og bekkasiner/ridehester dådyr og hjort/ 

og hundre tusen småfugl i trærne" (s. 7). I slottet for de syke 

tar handlingen til "i en bar med pr;lstrede lærtapeter/lyset er 
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dempet engelsk rødt" (s. 9)o Og mens ma:n ute i de fred-

sommeliges land kan lytte til "cembalo oboer fiola d'amore" (s. 

hører man i baren "trumpeter vibrafoner saksofoner trommer" (s. 9)~ 

Slottet for de syke virker også i første omgang som det er et 

avstengt rom: 

herregud hvor er vi 

vinduene her kan ikke åpnes 
og sprossene er av stål 

(s. 21) 

"Baren" kan altså assosieres med et avlukket sykehus,"et slott 

for de syke", der menneskene fra den vanlige hverdagsdimensjonen 

befinner seg. Det dreier seg naturligvis om et omfattende sym-

bol for virkeligheten i det hele tatt, og derfor er det ovenstående 

si tat et også plassert som vignett foran bokens første kapitteL 

Og det er her Franceska og Johannes befinner seg idet handlingen 

tar tiL Her befinner de to seg før kjærligheten er blitt til; 

"vår kjærlighet er ikke begynt"• sier Johannes til Franceska i 

slottet. Nen etter hvert som skapelsens s;rv dager skrider fram, 

beveger Franceska og Johannes seg ut fra slottet, ut i de fred

som.meliges land, ja, etter hvert beveger de seg stadig friere ute i 

landet på den lyse siden. De drar endog på utflukt til "et li te 

vertshus i skogen". 

Det er imidlertid viktig før vi kommer så langt i fortellingen 

at vi har merket oss utgangspu:nktet. Det er to .!Llli mennesker 

som møtes, De møtes "i et slott for de syke". Stedsangivelsen 

bærer utgangspunktet for regenerasjons-

aspektet ved boken. "lle friske trenger ikke til lægedom. men 

de som har ondt," har -vi sagt, og fra Bjørnseths side er det 

lagt stor v.ekt på sykdomsas;pektet i boken. Ga11g :på gang er det 

tale om sykdom og cm å bli frisk, om medisin, om sinnsykdom og 

smerter, om sykehus og galskap, Qlll redning og legedom o.ELV" 
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Det fremgår tydelig av boken at kjærlighetens tilblivelse er 

en frelses-prosess der den ene kjærlighetspartneren er 

den annens helbreder. 1'Du er min lege," eier Johannes til 

Franceska (s, 27), og senere forsterkes det: 

Franceska hendene dine kunne helbredet 
lepra og giftige slangebitt 

du skulle vært medisinmann eller klok kone 

(s. 73-74) 

Hele dette sykdoms-, helbredelses- og frelses-aspektet 

en del av regenerasjonsmyten er litterært knyttet til 

romdimensjonen i verket gjennom "slottet for de syke", Hen 

som er 

fra slottet er det altså adgang til "de fredsommeliges land", 

og i dette landet opplever de syke å være "tatt til side" (s, 

101). Det betyr at de er løftet ut av det hverdagslige rommet 

og inn i det mytiske rommet der helbredelsen og kjærlighetens 

genesis fin_ner sted, Og Johannes har en klar oppfatning av den 

eksisterende motsetlilingen mellom de "friske" og "de som har ondt", 

For Johannes fins det et skarpt skille mellom de som er rammet 

av sykdommen ("vi har sett helvete bruse") og de "su_nne", dovos. 

de "normale" som han ikke vil inngå kompromisser med, og som ikke 

trekkes inn i helbredelsesmyten: 

la oss si det la oss si de er sunne 
og normale de har det godt 
det ser vi på ansiktene deres 
de lyser av fred og ly~re 

la oss si du og jeg er syke 
vi har sett helvete bruse 
med blåsvarte dragetenner under oss 
de andre har rett 
de som valgte kompromisset 
ved hver eneste skillevei 

de som viste ansvar 
og aldri glemte den lille multiplikasjonstabellen 
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tre ganger tre er elleve ha ha 
de som styrer landene og byene og kontorene 
med sine vellykkede liv 

(s. 35) 

I denne sentrale motsetningen i boken ligger dens samfunnskritiske 

aspekt. Når vi her har sagt at ds friske ikke trenger til lege

dom, men de som har ondt, så innebærer det altså at den "sunnheten" 

og "'no=aliteten" som her omtalesl ikke stiller med forutsetninger 

til å kunne bli trukket inn i den helbredende prosessen. Det for

holder seg i Bjørnseths Franceska som i Kierkegaards Sygdommen 

'"il døden, at den falske suanhet i "verden" stenger av for hel-

bredelsen eller frelsen. Det Bjørnseth gjennom Johruu"es kaller 

for det "sunne" og det "no=ale", heter hos Kierkegaard "Aandløs-

hedens Tryghed", og han sier at"Aandløshedens Angest kjendes netop 

paa den aandløse Tryghed", Hos Kierkegaard er frelsen bare for 

det "fortvivlede" mennesket, det mennesket sol!l er sykt inntil 

døden, i evangeliet er frelsen bare for det mennesket som har 

ondt; hos Bjørnseth er helbredelsen bare for de "som har sett 

helvete bruse" - ikhe for dem som har gått "kompromissets" veL 

Selvom Bjørnseth her legger ganske andre kriterier til gru.nn 

for sitt "sunnhet!l-begrep" enn det fremgår at Sigurd Hoel gjorde 

ut fra sin psykoanalytiske synsvinkel, så er det likevel på-

fallende at Ejørnseth i motsetning til Hoel altså plasserer 

kjærlighetens mulighet hos de syke og skadede, hos dem"som har 

sett helvete bruse" - ikke hos dem som 11lyser av fred og lykke". 

Hoel har nok aldri ment at '"den lille multiplikasjonstabellen" 

og "kompromisset" skulle kunne lede til :realisering av kjærligheten. 

Her er nok Hoel og Bjørnseth enige. Men i motsetning til Hoel 

dikter Bjørnseth kjærlighetsmyten inn i det skadde livsløpet 

og lar k;jærlighetens genesis finne sted mellom to "syke'' men

neo;ker, mellom et alkoholisert halv-vrak og en forknytt maniker, 
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Johannes og Franceska er blant de syke, hjelpeløse, sultne og for

komne som ifølge den kristologiske frelseslære skulle være med 

i den endelige regenerasjonen, Det følgende sitatet fra 

~ranceska sier nettopp dette idet det spiller på direkte allu

sjoner til Matteus-evangeliets 25. kapittel: 

deg er jeg glad i 

trass i at du er hjelpeløs 
trass i at jeg har sett deg 
sulten syk og forkommen 

( s o 60) 

Ut fra det vi nå har sett kan vi si at kjærlighetsmyten Franceska 

er en myte om og for de skadde menneske.skene, om og for 

"de som har ondt". Og "sykdommer" og "motgang" har ikke ført 

skjebnen på avveier i forhold til kjærligheten; tvert imot 

inngår alt som betingelser for kjærlighetens realisering i møtet 

mellom de to: 

alt som har hendt meg 
godt og ondt samles i det 

at jeg møtte deg 
sykdommer triumfer medgang motgang 
om en eneste ting hadde vært annerledes 
ville livet tatt en annen retning 
en avvikelse på en millimeter 
en sylspiss nesten usynlig vinkel 

vokser til en avgrunn en katastrofe 
noen år etter slik er det 
da hadde jeg ikke lært det 
som var nødvendig å lære 
for at vi to skulle stanse 
vi har holdt ut 
vår kjærlighet har vokst 

(s~ 116.) 



:Både i tid cJg rom befinner vi oss aitså i en 

mytisk dimensjon, løftet ut av hverdage:n.B realiatHike di-

aspektet er imidlertid også ~ed på å vise oss mytens ståtu& 

i forhold til hverdagen; I boken Fra 40-tall til ?O.c..tall 

skriVer Willy Dål!l om Franeeska og Johannes at g'Mre kjrerlig-' 

hetens sakrament ko;m redde dem og alle menne sle er over i lyset," 

og han fortsetter-i 

Lenge ser det også ut som ofu de er reddet, som .. om a.ll :for
tid er utslettet og ali gjort vakkert o IJ!en de siste sidene 

er langt på vei en fornektelSe av evangeliet; boken ender 
spørrende, i angst "' er heller ikke denne lysende kjrerlig

hetsøpplevelseri sterk ndk til å frelse oss? 

Sel vom Dahl her bruker en religiøs termin0logi,, har han i sin toll~-" 

nirig etter mitt syrt ikke tatt ·tilstrekkelig hensyn til forholdet 

mellom den mytiske og den realistiske dimensjonen, r1yten er 

ingeri modell for og sleH. ikke :noe for·søk på konkret foråb.dring 

av deri realistiske dimensjo1L Myten er ikke noe forbilde fer 

e:n bedr'e verden; myten er eri q.nnen verdet!; en "fabel ••.,verden, 

Regeriefasjonslllyten forandrer ikke virkelighe.icen i lien :t'ealistiske 

dimerisjoi1enj myteri er et kra:ftsentrti.!Il i roe:n:neskøts vi:fkelighets~ 

opplevelse, I"lyten gir kraft å lEr\ie på og leve videre på i den 

ufu1lkomiH~ feålistiSke dime:i:isjonel:l, Betraktet fra den realiStiske 

:Hve:fd.agsci.imerisjo:trens eynsvirikei er myten n.oe som ikke fins: 

hun ville gi rioe hun ikke eide 
d.E!t fantes ikke det er iiet hele 
<ilt ~hrentyt hæt d.u hØrt !let :tør 

(å' j 20} 
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Men betraktet fra en rituel synsvinkel er myten et krysningspunkt 

mellom den hellige tid og den realistiske tid der det hellige 

gjennom myten viser seg for mennesket i dJn realistiske dimensjon. 

Det dreier seg altså om en slags teofani. Men teofanien fører ikke 

automatisk til opprettelse av noe jordisk teokrati. I Franceska 

føler de elskende seg henrykket eller "tatt til side", og de 

opplever "evigheten". Men henrykkelsen varer bare så lenge den 

mytiske tiden varer, d.v.s. de syv dagene. Franceska forløper her 

helt på samme måte som religiøse ritualer eller fester der den 

mytiske og den realistiske dimensjon møtes i den religiøse 

seremoni. I den persiske nyttårsfeiring f, eks., Navros, 

reaktualiseres skapelsen, gjenskapelsen finner sted og året 

fornyes. I festen ritualiseres kaos-kosmos-dialektikken bl.a. ved 

at alle sosiale ordninger oppløses, de sosiale klassene blandes, 

det råder full erotisk frihet, orgier finner sted, o.s.v •• Men 

dette er naturligvis ingen samfunnsutopi og ingen modell for den 

nye virkeligheten, det nye året. Det er en seremoni eller et 

mytisk rituale, og det må forstås som et rituale. Ellers vil 

selvsagt det nye året og den nye virkeligheten oppleves som "en 

fornektelse". Det samme gjelder etter mitt syn også for Franceska. 

De syv skapelsesdagene i boken tilsvarer den mytiske tiden eller 

den rituelle festen. Derfor er det ikke slik som Willy Dahl sier 

at de siste sidene i boken er en "fornektelse av evangeliet". 

Det er bare den rituelle tiden, de syv dagene, som er utløpt. 

Det siste kapittelet i Franceska er ingen "fornektelse" av de andre 

kapitlene; det må forstås slik at vi er kommet tilbake til den 

realistiske dimensjon. Hele kapitlet består av repetisjoner fra 

ulike deler av de foregående kapitlene, men satt sammen slik at 

det mytiske perspektivet er blitt borte. Dette må tolkes som 

en indikasjon på at de to dimensjonene gjennom hele verket 

har forløpt parallellt. Den mytiske dimensjonen har vevet seg 

inn i den realist~ske slik at den er kommet til syne i tiden som 



te let er det imidlertid ba;ce den realistiske tiden !'>oro er tilbake, 

Etter at rit:u.alet er rxver, er menneskene tilbake i den realistiske 

h ve;rdagsverden og befinner Ø]eg omtrent l!lem d:e gjorde før ritualet 

begy11te b;u'e med. den store fprskjellen at de har sett og opp~ 

lf.!Yd den an4re dimensjonen, 

.fr.allce.ska li::an altså betraktes soll! en religiøs 

myte idet den .ope;s?erer IDed en jJdl;e,·homog.en tid.sdimen;Jjon og en 

ikke~ho)l]ogen roiUldiiDex)sjon, Det fins både en mytisl,{ og en "rea~ 

listisk" sf.ære i yerket, _ og den .ene dimensj.onen kan b'vyte inn 

i den ap.dre og vise seg for meili"1-esket. Kjærligheten kan på denne 

bakgrunn betraktes som en religiøs kraft i Franceska, Det reli-

gi!2lse p.erspektivet kan. imici:$.ertid vanf!kelig defineres som kristent, 
slik 
man kanskje skulle ha forventet ho., en ).l:rist.en dikter som Finn 

Bjørpseth. F orfat'teren sp;iller på et bredt religi.onsfenomeno~ 

logisk og religionshistori.sk Sptiikter der kristend-O!llm-en er en av 

flere impulser. Det er selve l.!:;iærlig!J..eten sol)J er g}.l<idollJJJ)en i 

Bjørnseths unive:rs. og det .er b~tegJ:J_ende a'~ han i sitt kjærlighets-

den bibelske 

clen ''vellystige-" 

Fran.ce_ska Q_q. J'l.i)llip.i s.om '[)ante i •iJin .Gwidoil)lillelige Kowe.die plasserte 

i helvete o Kjærligheten er i Franc.esk<;t en altowfattende !I!Ytisk 

kraft _;Jom ik]fe la,r seg binde verki\i!P- av d.et teologi;Jb syn 

Le;ks, 

de;n :psykøanalytis1{-e ":Klcøg:V' !S.Ol!l b.andt "kja:;'l!ligheten i Sigurd Hoels 

er t:.or )3j.fiiTnset;h .ep :koswisk 
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skal jeg sitte rolig og høre 

en stor vakker metallglinsende flue 
mor til millioner barn og barnebarn 
skrike seg ihjel i et edderkoppnett 
jeg som blir kvalm og vil kaste opp 
når jeg ser en kalv håndslaktes 
på et gårdstun dagen etter 
spiser jeg den til frokost 
kalven kunne ikke blitt til 
uten gress svarttrost meitemark 

insekter bakterier glem ikke dem 
vi kunne ikke levd uten kalven 
og det den og dens mor har levd av 
proteiner i en eller aru'l.en form 
vi kunne ikke levd uten meitemarken 
ekskrementer død og oppstandelse 

i alltid nye unge former kjærlighet 
vi kunne ikke levd utenfor sirkelen 
vi kan forskanse oss i en boligblokk 
med tørrmelk og kjølige delikatesser 
men vi kommer ikke utenom kjærligheten 

som er sang og forplantning kjertler sekreter 
elektromagnetismen lyset og solens ide 
det som bevarer og fornyer liv 

lokker spirer opp av jorden 
og knopper fram på trærne 
får fuglepar og menneskepar 
til å møtes og holde sammen 
den usynlige immaterielle magnetismen 
som er kraften i solstrålene 
kjærligheten Franceska kjærligheten 
er kjertlenes og saftenes høye arbeidsgiver 

(s. 62-64) 



SYV DAG ER OG l'lli:TTER 

I likhet med Finil Bjørnseth er også Solveig Christov en forfatter 

som sikkert ku1me ha fortjent større oppmerksomhet, I 50~årene 

skrev Christov et par romaner som i allegoriens form behandlet 

virkelighetsfølelsen og angsten under atomtrusselen et tema 

som ikke er mindre aktuelt i 80-årene. Men ved siden av de 

allegoriske fortellinger finner vi også en rekke realistiske 

romaner, og disse er nok litterært sett hermes sterkeste. I 

disse bøkene er som hos Sigurd Hoel kj~rlighetssviket 

og kjærlighetsløgnen et sentralt emne. ~dager og netter 

hører med til den realistiske delen av forfatterskapet, men både 

komposisjonelt og i detaljer i verket benytter Ohristov sin sær

pregede symbolskapende og allegoriske skrivemåte" 

SyY dager og netter er en kortfattet og ytre sett enkel 

roman som bygges opp rundt en ganske ham l utroskapshistorie... Gjennom 

utroskapsmoti va.t er boken altså både en kjærlighetsroman og en 

ekteskapsroman. Og her skiller den seg fra både Sigurd Hoels 

Møte ved milevælen og Bjørnseths Franceska. De to kjærlighe 06S

romanene av maJJ.nlige forfattere som vi har trukket fram, er ikke 

ekteskapsromaner i noen rimelig betydbirlg av ordet. I de to 

kjærlighetsromanene av kvinnelige forfattere som vi skal behandle, 

er derimot ekteskapet avgjo:rt en del av problematikken, Verkutvalget 

her er for enaut til å kunne danne basis for noen statistiske 

konklusjoner vedrørende ekteskapets plass i marmlig og kvinnelig 

kjærlighetsterL~ning i norsk etterkrigsli tteratur. Men det er ikke 

desto mindre et faktum at i vårt rom~rutvalg behandler begge de 

ma..nnlige forfatterne kjærlighetsternatikken relativt fritt i for

hold til ekteskapet, mens begge de to k'Yinnelige forfatterne 

behandler kj~rligheten i samme:o.heng med en alvorlig kri tikk av 

ekteskapet, 1 begge de to "kvin_ne-rornanene" fremstilles det klare 

undertrykkelsesmekanismer i ekteska1Jet mens de:~me problematikken 
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ihlce har noen vesentlig plass verken i Hoels Møte ved milepælen 

eller i Bjørnseths Franceska, 

En kjærlighetsdystopi 

Syy dager og SyY netter kom ut i 1955, altså i tiåret mellom 

Hoels Møte ved milepælen og Bjørnseths Franceska, Overfladisk sett 

handler boken om en frustrert hjemmeværende kvirme, Elise, gift 

med en arbeidsnarkoman mann, Carsten, som "bare sov og skiftet 

skjorte i sitt hjem" (s. 23). Elise har 3 barn og føler seg 

"avmektig" og har lyst til å "gråte av medlidenhet med seg selv" 

( s. 21) på grunn av hjemmepliktene til tross for at hun ."har hjelp 

annenhver dag" (s. 21) i huset. Som direktørfrue er hun altså 

en smule "bortskjemt" på visse områder, men dette gir henne ingen 

egentlig tilfredsstillelse, Hun føler seg krenket av selvfølgelig-

heten i manneas forhold til henne, og hun provoseres av at han 

føler seg så overlegent trygg på henne: 

J!len hvorfor var han så trygg. Snakket dere ordentlig 

sammen noen gang, og spurte han efter din kjærlighet? 
Nei, det gjorde han ikke, vi var gift og derfor fant han 

det ikke nødvendig. Han hadde jo vielsesattesten i det 
svarte skrinet, og de tre dåpsattestene til barna. Fire 
papirer hadde han på meg, han er saktens i sin fulle rett 

til å føle seg trygg... (s. 16) 

Senere kommer det enda sterkere til uttrykk: 

Har det noengang falt deg inn at du ikke har den ringeSte 
grunn til å plage meg med din tillit? For du kjenner meg 
jo ikke, og hvordan kan du stole så ubetinget på en fremmed. 

(s. 107) 
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I-led denne ekteskapsbakgrunnen har Elise å :ttå '.imot 

med" når hun møter "kvinnebetvingeren" Alex Holt, "en fein

schmecker når det gjelder kvinnfolk", Elise og Alex stjeler 

seg en uke sammen på Holts feriested på Ringe. Hovedhandlingen 

foregår på Ringe der Alex og Elise opplever en kjærlighets

ekstase som etter hvert v.tvikler seg til noe mer enn et utroskaps

møte mellom Carstens "spretne kone" og "feingchmeckeren". I"! en i 

kravet om en dypere forbindelse e1m den erotiske svikter 

Alex, og Elise reiser hjem igjen og fortsetter sitt ekte-

skap = som nå ikke bare er en løgn fordi det er en innholdsløs 

formsak, men soiD dertil baserer sin videre eksistens på enda en 

løgn, en løgn om uken på Ringe. Enln'!lt sagt dreier det seg altså 

om en trekanthistorie der kjærligheten taper og ekteskapet 

seirer. 

Dersom bokens perspektiver hadde ligget helt innenfor 

rammene av det referatet som her er gitt, ville det V?Grt rimelig 

å betrakte den som en reproduksjon av et trivialli tterært klisje

mønster. Når jeg har gitt det ovenstående innholdsreferatet, er 

det i!llidlertid netto:pp for å vise hvordan dette enkle sujettet 

under Solveig Christovs behandling blir satt inn i perspektiv

sammenhenger som oversl{rider den triviallit1;erære formen ut fra 

dens egne premisser, og scrn gjØr det l1l1.Llig å teiri;l.tisere kjædigheten 

p;. et dypere plan. Syy dager og netter ~ er den trivial-

li tterære formens negasjon og oversl{ridelse, og boken forteller 

i en viss forstand den samme historien som Sigurd Hoel har for

talt i Hø te ved milep.elen, nemlig historien om hvordan kjærlig.

hetens positive mulighet ikke blir realisert, Som Sigurd Hoel 

tar også Solveig Christov for seg den genuine kjælighetsekstasen. 

Forholdet mellom Elise og nex i §,;vv dae;er og netter tilsvarer 

på mange måter forhold?t mellom j eg-pers.onen og "Kari" i 

I beggil tilfeller ødelegges forholdet på 

grunn av d~n mannlige parte11s svik, Christovs bok han.(l.1er m5:ndJ?e 
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om årsaksforhold forut for sviket og skadevirkning på lang sikt 

etter sviket enn hva Sigurd Hoels bok gjør. Sxy dager og 

netter er mye tettere komponert og inneholder færre bimotiver. 

Men nettopp derfor poengterer den sitt terna sterkere enn hva som 

er tilfelle med Hoels bok, Syv- dager og netter er en ned-

bygging av kjærlighetsekstasen til ingenting, som det heter i 

teksten. Vi skal se at Christovs bok har flere påfallende felles

trekk med Finn Bjørnseths Franceska, men selve prosjektet i de 

to bøkene ser ut til å stå i direkte motsetningsforhold til hver

andre. Mens Bjørnseths bok er en kjærlighetsmyte om skapelse og 

regenersajon i den mytiske dimensjon, er Christovs bok en kjærlig

hetsdystopi om den mislykkede skapelse og den mislykkede regene

rasjon i den realistiske og hverdagsnære dimensjon. 

Den mislykkede genesis 

Allerede gjennom tittelen på Solveig Christovs bok fortelles det 

at den i likhet med Bjørnseths Franceska gjør bruk av 

S}~bolverdien i den bibelske skapelsesberetning. Alex og Elises 

syv dager og syv netter på Ringe er også en kjærlighetens gene

sis, og dette symbolske aspektet ivaretas gjennom hele romanen 

ved hjelp av allusjoner og bibelske etterligninger som f, eks: 

"han skal få liv av min vilje" (s. 139), og "såre godt, sa det 

etsteds, såre godt ••• " (s. 162). Foruten slike direkte allu"

sjoner er det også et nesten gjennomført prinsipp i boken at 

åpningen av hvert kapittel inneholder ord og uttrykk fra det 

religiøse vokabular og hentyder til en religiøs forestillings

verden. Førstekapittelet åpner med at en kvinne setter "blomster 

nå sitt al ter" (s. 5). Det er tale om "korstegn" (sst.), o.L 

Og i bokens kontekst blir også uttrykkene "sjelden pene" og 

"sjelden fin" (sst.) å forstå som trivialiserte omskrivinger av 
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genøsia~aitatet senere: "'sAre godt• 

kapittelet er det kirkeklokkene som dominerer. Det er tale om 

"'helligdagsfreden", og det spilles på allusjoner både til akapelf:leD. 

av verden i d.en bibelske genesis, og på regenerasjonen av verden 

etter syndfloden: 

Hun hadde løpt ette:r· regnbuen som barn, helt til hun fikk 
vite at den bare var lys og luft og Guds tegn på at skaper
verket var godt. (s. 35.) 

I åpningen av kapittel 3 er det tale om den hellige sult, om 

"ånd og sannhet" og om "en glorie aY ånd". Denne gangen er bibel-

etterligningene en del av den erotiske leken og inngår i en humo

ristisk sammenheng~ 

"Gud som du snakker for dsg, pranger jeg også med en sånn 
glorie?" 

"D.l er selve helligdommen, sa han. "Jeg tar mine sko av 
før jeg går derinn.," 

"Og skjorten og buksen," sa hun. 
(s. 52.) 

Men det humoristiske momentet motsier ikke det fru~tum at det i 

S~d~er o~ netter systematisk gjøres bruk av bibelallusjoner 

i de innledende avsnitt til de fleste kapitler, 

Bokens tittel sammen med direkte allusjoner i J~eksten til 

genesis samt den systematiske bruken av bibelhentydninger i hvert 

kapittel er altså med på å etablere en symbolsk kontekst for den 

ellers ganske banale utroskapshistorien, og vi fort"tår at det 

også i S;t;y ~.e.g:er og .nett~ dreier seg om et forsøk på å skrive 

en kjærlighetens skapelsesberetning, Dette setteT boken i ~2r 

forbindelse med FiiLYl Bjørnseths Francesk/1, Men i §:tv dager og netter 
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og rom angår, og det er derfor ikke rimelig å hevde at Syy dager 

og netter opererer med en mytisk dimensjon som er lø~tet ut 

av den realistiske dimensjonen, Bibelallusjonene gjør den ikke 

tLl noen fabel eller myte; bibelallusjonene bidrar til å skape en 

symbolsk ~orsterkning av tematikken 

slik at utroskapshistorien blir til en.kjærlighetenw 

skapelsesberetning. Det spesielle med Christovs skapelsesberetning 

er imidlertid, som nevnt, at skapelsen mislykkes, og således blir 

det selve kontrastvirkningen mellom det fullkomne skaperverket 

i genesismyten og den totale nedbygging til ingenting i Syv dager 

og netter som i siste instans blir skapelsesberetningens funk-

sjon i Christovs bok. Selve fallhøyden mellom kjærlighetsekstasen 

og det avsluttende ingentiJ1g maksimeres ved bruken av genesis-

myten. Christovs bok stiller opp mot hverandre den fullkomne 

kjærlighetens mulighet der alt er "sil.re godt" og det løgnaktige 

institusjonelle ekteskapet som bygger på en løgn og pil. ingenting, 

Kjærlighetshistorien mellom Alex og Elise forløper i en dy-

namisk-organisk kurve mellom stigning og fall, eller utvikling 

og avvikling. Det er hovedsakelig Elise som bærer historiens syns

vinkel, og hennes førsteinntrykk av Alex samles i uttrykket "en 

behagelig mann". Fra dette ganske spede utgangspunktet 

tegner så boken en kolossal stigningskurve gjennom uskyldig flørt 

og forsiktig forelskelse, via brudd med ekteskapskonvensjonene og 

avreise til kjærlighetsparadiset på Ringe, til erotisk vekkelse 

og kjærlighetsekstase som besegles av "kjærlighetsmåltid" med 

brødsbrytelse og edle viner. På toppen av utviklingskurven finner 

vi hos Elise en ganske ny selvfølelse: 

Solen brente, hun kjente brystene bli myke og dovne. av sol. 

Run tok dem i hendene og så på dem. "Det er sant at jeg er 
deilig," tenkte hun. "Deilig og skamløs(. •. )" (s. 55.) 
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Og elskeren Alex sender midt i sin nytelse e:i1 fl;'rV"etanke til 

Carsten: "Dumme faen " tenkte han, "'dumme trøtte ektemanns-

Hen når topp-pun1<::tet på den erotiske stignings-kurven er 

nådd, begynner vi snart å ane forstyrrende momenter. Den forand-

ringen av selvfølelsen som finner sted for Elises vedkommende, 

motsvares ikke av en tilsvarende forandring for Alex' vedkommende. 

Alex forsvarer ~ mot en slik forandring fordi den vil bryte 

i stykker hans livsmønster. Elise hengir seg totalt til den 

forandrende kjærlighetsopplevelsen, og hun krever også 

i samsvar med hva hun gir. Alex står plutselig overfor "den grå

dige Elise" (s. 157). Hun er ikke lenger bare Carstens "spretne 

kone". Nå dreier det seg ikke bare om erotisk grådighet. Alex 

bøyer av for "den grådige Elise", og den dynamiske kurven i verket 

snur. Han kan ikke innJri hennes krav, og avviklingen av kjærlig-

heten begynner. 

Vi begyn_11er å ane det allerede etter den første kjærlighets

natten når de står opp, For Alex er det hele et spill og en lek. 

Ja, disse to ordene knyttes hyppig til hans situasjonsopplevelse, 

Og Alex kan spillet fra før. Han har lekt leken mange ganger, 

Han nyter den i fulle drag, men forsvarer seg mot alvoret ved 

hjelp av en måteholdsideologi, Elise bryter reglene i hans spill. 

Hun leker lelcen bedre enn noen, men hun krever også mer enn lek. 

Alex får problemer med å beherske sin rolle: 

"Jeg er så lykkelig, Alex .• ," 
Stemmen hennes var øm og beveget, det var et ukjent øyeblikk 

i hans spill, han visste ikke riktig hva han skulle gjøre 

med det. 
Han slapp henne litt klosset. 

(s. 42,) 

Denne situasjonen finner sted mens Jl~ex er i, ferd med å tilberede 
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et av sine "utsøkte" måltider, og for første gang i verket forstår 

vi at Elise forstyrrer ham: "Du forstyrrer kokken,Elise, det er 

forbudt.,," (sst.). Elise blir sendt uc for å plukke blomster. 

Dette er i første omgang svært trivielt, men det foregriper en 

utvikling som etter hvert fører fram til en krise i feinschmeckeren 

Alex' livsmønster, en krise som han prøver å løse ved å svikte 

kjærlighetskravet fra Elise, Elise "så på bordet som han hadde 

dekket", og så spør hun: "Skal vi sitte så langt ifra hverandre?" 

(s. 43). Også dette er i første omgang trivielt, men når Alex 

svarer "Alt til sin tid", så er hele denne scenen en allegorisk 

foregripelse av forløpet i verket. Snart etter heter det også 

"Å, det kan bli for mye av god vin også, alt med måte ... ", og også 

dette er en foregripelse. Utsagnet foregriper konflikten i for

holdet mellom de to slik den etter hvert utvikler seg til en kon

flikt mellom "den grådige Elise" og den måteholdne 

Alex. Elise spør: 

"Er du måteholden også .•. " 
"Over all måte måteholden, enn du?" 

"Nei, jeg •.. " 
Hun tidde og lyttet etter svaret inni seg. 
"Jeg er visst ikke det," sa hun nølende, 

(s. 46.) 

Hver gang det truer med å komme til alvor mellom de to, flykter 

Alex: "Han ville tilbake til leken" (s. 62). Erotikken er for 

Alex et tilfluktsted. Han flykter til nytelsen som en forskans

ning mot en kjærlighet som også krever at flere personlighets

plan involveres. Men etter hvert er det ikke bare kokken Alex 

som forstyrres, men hele Alex, d.v.s. at hele hans feinschmecker

forsvar mot kjærligheten er truet. 

Elises nynnen forstyrret ham, som elsker betraktet manglet 
hun fullst€ndig evnen til ikke å være tilstede i passende 



øyeblikk.'" ( s, 73.) 

Og nå. er det helt klart at erotikken for Alex får en rent 

avvergende funksjon: 

Igjen et av disse ubegripelige øyeblikk. Han følte det som 
en fjern fare at disse øyeblikk kunne rive spillet ut av 
hendene hans, 

Han dro henne heftig ned til seg og var på sikrere grunn 
i brottsjøen av sin lyst. (s. 74.) 

~1en selv i "brottsjøen av sin lyst" er Alex nå forsvarsløs. Han 

må ta i bruk langt mer drastiske midler i kampen mot kjærlighets

kravet. Det fins riktignok "praktiske ting å redde seg på, hun 

var jo en gift kone med tre barn". Men Alex tør ikke lenger 

stole på slike "redningsplanker", Han griper til tvilsomme 

midler: 

En heftig lyst kom opp i ham, en lyst efter å trekke henne 

ned, svine henne til, tråkke i noe ... 
Og han gikk til verket med alle de midler han hadde til 

rådighet, med alle de trick han kjente fra sine tvilsomme 
perioder, sine tvilsomste perioder. (s, 117). 

Men det lykkes ham ikke å drive henne ut av kjærlighetsparadiset: 

Men hun var bare henrykt med, føyde seg villig og frydefullt, 
visste instinktivt hva han krevde av henne, hadde visst det 
fra tidenes morgen, Og hun giklc fra ham med det samme 

smil. •• (sst.) 

Elise star der fremdeles med det samme kravet om kjærlighet, om 

en varigere forbindelse og om et dypere forhold. Og det er ik1re 

bare et formelt ekteskap Elises kjærlighetskrav omfatter;: det er 

noe mer, ja, det er hans ekte hengivelse lnm kre'irer. "Alex te:n..ker 
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hvis han nå ba henne om å gifte seL med ham, hvis han ba 

henne om å få ta de tre barna hennes på nakken, ville hun 
så være fornøyd? 

Ånei, det var vel heller ikke nok. (s. 133) 

Overfor dette kravet, som går på hans personlighet løs, verger 

Alex seg endog med sin tragiske ungdomsforelskelse, Birgitte. 

Alle tror at Birgitte, som var dødsdømt allerede før Alex traff 

henne, er den store tragedien som har gjort ham til halv-bohem 

og evig ungkar. De tror at han ivaretar "en slags trofasthet" 

(s. 116), Men overfor Elise kan selv ikke minnet om den døde 

Birgitte hjelpe ham: 

I begynnelsen av uken hadde han kanskje vært en slags for
fører, nå var han knapt en mann. En slags lydig redskap som 
kom når hun kalte fra de røde, krevende slettene i seg, kom 
så lenge han kunne, Hans døde Birgitte kunne ikke stå seg 
mot henne, Birgitte med den bleke munnen som aldri var kysset, 
Birgitte som var fortrolig med dødens mysterium, kunne hun 
stå seg mot henne som så fort hadde gjort seg fortrolig med 
livets mysterium? (s, 117) 

Mot slutten av kapittel 5 roper Alex i fortvilelse: "H j e l p 

m e g B i r g i t t e , • . " ( s, 118). Men han vet det er 

nytteløst. Han aner at den siste natten vil komme til å bli 

skjebnesvanger, og derfor begir han seg av sted til sin venn 

presten Simeon, for å '"få en dom, en dom om henne å støtte meg 

til denne siste kVelden og natten, for jeg er svak." (s. 125). 

Men besøket hos presten blir en opprivende konfrontasjon 

med livsløgn og feighet, egoisme og kynismeo Både Simeon og 

Alex' søster Stella har trodd at Birgitte var den egentlige år~ 

saken til det ureglementerte og bohemaktige livet 

som Alex har førL De har trodd at tragedien har ført 



ham · på avveier. På grunn av Alex' sorg har Stella otret seg fu:r 

ham og påtatt seg husholderansvaret for ham i hans ungkarstil.

værelse. .U ex er på denne måten faktisk blitt skyld i at Simeon 

og Stella ikke har giftet seg. Alex har tidligere ikke vært klar 

over dette. I>1en nå har det gått opp for Sirneon at Birgitte bare 

har fungert som et forsvar for Alex. Og dette far konsekvenser 

for synet på det offeret som Stella og Simeon har gitt. Det får 

også konsekvenser for vennskaps:forholdet mellom presten og fein

schmeckeren. Presten har dessuten også engang vært forelsket i 

den samme avdøde Birgitte, og nå føler han at Alex nærmest har 

skjendet henne. Han: brenner alle broer i forholdet til Alex: 

"Jeg har vært din venn på falske premisser," sa han, "regn 
for all del ikke med meg lenger. Jeg har båret over med deg, 
sett gjennom fingrene med all din sjusl{ete ferd, dine elen
dige, små eventyr, din løgnaktighet og tilbedelse av vellysten 
din grenseløse egoisme ••• ( .•• ) Jeg har båret over med deg 
på grunn av din ulykke og din sorg .. , ( ••• )Jeg trodde at 

du elsket Birgitte, trodde at du aldri kunne gle!llll1e hen.YJ.e, 
at du gikk amok i tilværelsen uten henne, men jeg har tatt 
feil. Du har misbrukt den døde, Alex, brukt henne som et 
skjold for din liderlighet, brtllct henne som en redningsplanke 
hver gang lasten holdt på å trekke deg under, brukt henne 
hver ga.ng li vet kom til deg med mulige krav. ( s. 128) 

Alex :får altså ingen hjelp hos presten. Simeon feller ingen dom 

over Elise, men over Alex selv. I realiteten stilles Alex hos 

presten overfor det samme kjærlighetskravet som hos Elise: 

"Ved å holde fast på henne [Birgitte] kunne du holde fast 
på din ungdom, uskyld og renhet. Og det, det betydde for 
deg det samme som å holde fast på din uansvarlighet ••. " 

"Og hvem skulle jeg stå til ansvar :for, Simeon ..• " 
Simeon smilte. 

'"Jeg kunne svare at du skulle stå til ac-:tsvar for din Gud, 
men jeg vet at du ingen har. I"'en selv uten Gud er du ansvar.
lig for et menneske ••• et me!'.neske som elsxex deg,"" ( sst.) 
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Problemet for Alex foran den siste kvelden og natten med Elise 

er at han ikke lenger har noen "redningsplanke". Han står 

overfor et totalt krav om å forandre seg, la forsvaret falle 

og gi seg hen til kjærligheten. 

Innenfor skapelsesberetningens tidsplan er vi nå kommet 

fram til tiden for skapelsen av mennesket, og hos Christov 

får denne skapelsen sin parallell i en dramatisk gjenopp-

livingsscene. Et menneske drukner, og Alex blir som lege 

budsend·t for å prøve å gjenopplive den forulykkede. Scenen 

er skildret på et realistisk plan, men det er klart at 

gjenopplivingsforsøket samtidig også har betydning på et 

symolsk plan. Det er Alex selv, feinschmeckeren, som 

er forulykket og som prøver å blåse livets ånde i et 

nytt og autentisk menneske som vil være i stand til A 

møte Elises kjærlighet, Men døden har inntruffet for 

lenge siden. Prosjektet er håpløst. 

Ingen hester, ingen menn, ingenting 

For å forstå den symbolske betydningen i gjenopplivingsscenen 

er det nødvendig at vi ser litt på parallellhandlingen 

i Syv dager og netter. Det er nemlig slik at gjennom hele 

boken løper det en bihandling parallellt med hoved

handlingen. Bihandlingen er historien om Eveline og 

Håkon eller Medaljen som han kalles på folkemunne. 

Bihandlingen knyttes til hovedhandlingen ved hjelp 

av vage og "tilfeldige" forbindelseslinjer mellom hoved

personer og bipersoner. Eveline er rengjØringshjelp i 
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Alex' hus på Ringe. Og l'ledal j en har en gang i sin 

ungdom reddet Elises mann Carsten som dengang var 

et barn fra å drukne. 

Det er altså ganske vage forbindelser mellom de 

to historiene. Men likevel er forbindelsen sl 

·tett at det i den dramatiske gjenopplivingsscenen opp

står en symbolsk identitet mellom de to mennene. En 

nær forbindelse knyt·tes også mellom de to kvinnene. 

De har begge et mannsbilde som som kommer til uttrykk 

i forestillingen om en sterk og mektig helt som kommer 

ridende høyt pl sin hest. Og i begge historiene er 

det en detronisering av helte-mannen som finner sted. 

Den tette forbindelsen mellom de to historiene knyttes 

ved hjelp av parallellitet både med hensyn til 

selve tematikken og med hensyn til utviklingen av det 

tematiske hovedelementet. Denne bruken av parallelliteten 

som litterært virkemiddel har nok Solveig Christov 

tatt med seg fra sine allegoriske romaner tidligere 

i forfatterskapet. 

Også 1 historien om Eveline og Håkon er det en avvikling 

av kjærlighetsbildet som fremstilles. Det emosjonelle re-

gisteret og refleksjonsnivået er ulikt i de to historiene, 

men det er faktisk det samme som skjer både i hovedhandling og 

i bihandling. Og hele bokens hendelsesforløp er foregrepet i 

åpningsscenen der Eveline stAr og setter "blomster pl sitt 

alter". Det er sitt mannsbilde hun dyrker på dette alteret, 

vrangforestillingen om hel ten. Men åpningsavsnittet avslut-t:es 

midt i en plutselig opplevelse av at bildet er nedbygget til 

ingenting: "Et øyeblikk se."lere gikk de·t opp for henne at hun for livets 

første gang hadde glemt hv-em h.an ·var. ( .•. ) "ingenting," sa hun og snudde 
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Da Håkon utførte sin redningsdåd, ble han en helt i Evelines 

øyne. "Det var dåden hun tok ham på," heter det ( s' 59), og selv~ 

om Håkon i realiteten er et alkoholisert halv-vrak, et "fylle svin", 

som Alex sier (sst,), så er han fremdeles "l'hn Mann med store 

forbokstaver"' ( sst.) for Eveline. Hun har overført på mannen sin 

en storhet som hun har dy7ket fram gjennom minnet om dåden. Hun 

har tvunget mannen til å være en betydelighet, og betydeligheten 

har hun lånt ham fra drømmen om den store og betydelige Harper, 

Carstens far, han som "oversendte" 500 kroner og "utvirket" at 

Håkon fikk redningsmedaljen. Underveis "i livets lange løp" har 

hun "byttet dem om" slik at mannsbildet ikke blir ødelagt av den 

nære realitet, d.v.s. av "fyllesvinet" Håkon. Derimot detroniseres 

mannen i hennes drømmeverden idet hun forstår at den store og 

betydelige mannen som bærer Harper~navnet videre, ikke er noen 

rytter til hest, men en ynkelig bedratt ektemann som rømmer til 

skogs med gråten i halsen, galskapen i øynene og halen mellom 

bena. Når hun har sett Carsten idet han kommer til Ringe og opp

dager at Elise bedrar ham, går hun hjem og tar medaljen ned fra 

veggen. Alteret blir til et hvitt arr på tapetet. Det hele ned

bygges til ingenting, som vi allerede har sett i den foregripende 

innledningsscenen. 

Hun måtte nesten le, men denne herr Harper hadde alltid 
sittet på en høy hest i hennes bevissthet. Og kanskje var 
det den samme hesten som Håkon hadde sittet på da han kom 
ridende inn i livet hennes. Kanskje hadde hun byttet dem om 
i livets lange løp, men at den ukjente Harper satt der var 

Håkons fortjeneste. 
!Ilen menn satt ikke lenger på høye hester, de flyktet til 

skogs med halen mellom bena. Ingen hester, ingen menn, 
ingenting ... (s. 110) 

Fra Håkons side ser det imidlertid slik ut: 
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Hun har gjort meg til en mann av støpning for svarte, og 

det er ikke godt å være noe en ikke er. (so 134) 

Bøgge de to mennene står i hver sin historie overfor krav fra sin 

kjærlighetspartner, krav som de ikke klarer å innfri. Begge frem-

stilles som døde stilt overfor dette kravet den ene :faktisk 

og den andre symbolsk. Det er dette som skjer i den dramatiske 

gje:nopplivningsscenen. Håkon har repetert sin dåd. Nok en gang 

har han reddet et barn fra å drukne, Men etter at han har fått 

ungen i land, glir han selv tilbake i vannet og drukner. Dåden 

blir tilbake, men det mennesket so~ kan bære dåden, ~ten, han 

blir borte og dør. 
Alex arbeider i 6 timer med den forulykkede og prØver å "blåse 

livets ånde i hans nese", som det heter i den bibelske språk-

form. Og for Alex er dette virkelig den store skapelsesprøven: 

"Han skal få liv av min vilje,• sier han. Det dreier seg altså 

om et forsøk på å skape mennesket parallellt med beretningen 

i genesis. Det er helten som kan møte Elises krav Alex vil 

skape. Det er seg selv Alex prøver å få liv i. Elise og Alex 

er blitt avbrudt midt i det avgjørende øyeblikket den siste 

kvelden: 

"Noe må hende," tenkte han febrilsk, "noe må hende." 

"Alex, "begynte hun. 

Noe hendte, døren ble revet opp og en gutt stod på terskelen. 

"Doktorø...n må kc:mæ," sa han andpustent, "det har hendt en ulykke, 

t~jen har visst druknet." (s. 138) 

Den store prøven kommer altså til å :foregå på et annet plan enn 

ventet, nemlig på et symbolsk plan i tråd med genesis-allusjonen 

i boken. De to avbrytes i det avgjørende øyeblikk, og scenen skif~ 

ter raskt· Og plutselig er Alex en gudfader som prøver å blåse 

livets ånde i meru"eskets nese. Ut fra den gjennomførte paral-

lelli teten i de to historiene i bo}{en, forstår vi at ogsil denne 

prøven på liv og død e:r en parallell-epi.sode i de to historiene. 

Håkon har prøvd å være hel ten, .,U ex sl~al prøve å. bli Elise"s jevn'" 
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byrdige partner. Episoden forløper på to plan, et realistisk og 

et symbolsk. Det symbolske aspektet er allerede etablert ved 

hjelp av bokens parallellitetsprinsipp, men det forsterkes ytter-

ligere ved at Alex mens han arbeider kommer inn i en trance-

lignerrle tilstand der det fremgår at den realistiske situasjons

følelsen glipper for ham. Alle tilskuerne forstår tilsynelatende 

lenge før den sakkyndige at prosjektet er nytteløst. De prøver å 

få Alex til å gi seg: "Han er død, doktor Holt." (s. 140). I 

virkeligheten, d.v.s. på det realistiske planet, er nok også 

doktoren klar over dette, men på det symbolske planet er det en 

annen enn den forulykkede han egentlig prøver å få liv i. Det 

er nesten uvesentlig om Medaljen er død eller ikke: 

"Du må visst gi deg nå, Alex," 
Gi seg, aldri i verden, aldri, aldri, aldri mer. Ingen er 

sterkere enn den som har overvunnet en svakhet. 
"Han er visst død, Alex." 
Han? Javisst, Medaljen ..• (s. 140) 

Her fremgår det helt klart at Alex har mistet den realistiske situa-

sjonsfølelsen og arbeider som i trance. "Aldri 

holder jeg opp," sier han. Han våkner av trancen først ved ordene: 

"Det er stygt å se på, Alex." (s. 141). Denne setningen gir uttrykk 

for kollisjonen mellom det symbolske og det realistiske planet 

som denne episoden må leses på, og ordene treffer Alex "som et 

knyttneveslag i ansiktet" (sst.). Nederlaget er et faktum. Skapel

sen er mislykket. Elise reiser fra ham tidlig neste morgen mens 

han sover, og når Alex oppdager det, sørger han for å forsinke seg 

selv på en slik måte at han ikke klarer å innhente henne for å be 

henne om å bli. 

Elise drar hjem til Carsten. Og til tross for at begge vet at begge 

vet, finner de ~tilbake til sitt løgnaktige ekteskap ved hjelp av 



~ ou -

en ny løgn. I denne løgnen nedbygges endelig og definitivt 

skapelseshistoriens kjærlighetsekstase til ingenting. 

Run åpnet munnen for å snakke, hun merket at han stirret 
på munnen hennes, og plutselig så hun noe hun aldri hadde 
sett før i hans ansikt. Noe som lignet en bønn, mer enn 
det, det var som han usynlig bøyde unna for et slag. 

Ordene hun skulle si vandret vekk av seg selv, men noe 
måtte sies. 

"Vi var sammen nokså meget, han hadde et deilig sted, men ... 
( ... ) Det hendte ingenting., 11 (s. 161 .~ 162). 

Avstanden mellom skapelsene "såre godt" og hverdagens løgnaktige 

"ingenting" poengteres: 

"Såre godt,n sa det etsteds, "såre godt .•. " 
Men hun kjente ikke stemmen og ordene selv var vrakrester 

fra en glemt skute. 
"'Hva er det , Elise?" 
Skulle det Yære noe? Hun snudde ryggen til vinduet. 
"Ingenting," sa hun, "ingenting, . , " (s 162.) 

~S~yy~~d~a~g~e~r~o~g~~--~n~e~t~t~e~r er altså en bok om nedbyggingen ay den 

positive kjærlighetsmuligheten til ingenting. Den fallende beve

gelsen fra den paradisiske kjærlighetsekstasen på Ringe til den 

stueklamme løgnen om ingenting løper parallelt med den fallende 

bevegelse som de to mannsskjebnene tegner i verket, Nedbyggingen 

av kjærligheten samsvarer med detroniseringen aY den ridende 

heltemannen høyt til hest. Begge de to "heltene" dør. Og begge 

de to kvinnene lever videre på hver sin løgn; den ene på løgnen 

om at Hil.kon fremdeles er "Min Mann med store forbokstaYer" (sym-

boliaert ved pyntingen av liket), den andre på løgnen om 

utroskapet "alt består ved mine løgners hjelF" (s. 161)). For-

skjellen mellom de to kvinnene er at Elises løgn er en bevisst 
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løgn, mens Evelines løgn er en ubevisst "livsløgn". 

Hos Sigurd Hoel så vi at den positive kjærlighetsmuligheten ble 

ødelagt av mannens svik. Dette er også tilfelle i ~ 

netter. Hos Sigurd Hoel så vi videre at dette sviket hadde sin bak

grunn i det vi har kalt for ugunstige betingelser, og vi har under

forstått en forestilling om at under andre og bedre betingelser 

skulle kjærligheten kunne la seg realisere. Og her er det mulig 

at Sigurd Hoel og Solveig Christov skiller lag. I Solveig Christovs 

bok får vi nok sterk sympati med Elise og det bygges opp en til-

svarende sterk antipati hos leseren mot de to mennene hennes, 

Carsten og Alex. Den ene er en løgner og den andre er en sviker. 

Det kan altså riktignok se ut som om det er mannens svik som er 

årsak til problemene også i Christovs bok. Men her kommer 

parallellhistoriene inn igjen i bildet og muliggjør en korrigering 

av denne oppfatningen. De to historiene er parallelle på nesten 

alle plan, men når det gjelder fordelingen av ~yrnpati både 

forfatterens og leserens er parallellhistorien mer problematisk 

enn hovedhistorien. Det er naturlig å oppfatte Elises krav til 

Alex som et autentisk krav, et krav om et autentisk liv. I av-

slutningsscenen synes også Alex å bekrefte dette. Men på dette 

nunktet er ikke de to h.i{\;J~oriene parallelle. Eve lines krav til 

Håkon er et inautentisk krav, et krav om å leve i inautentisitet, 

"å være noe en ikke er". 

Jeg vet ikke hva det kunne ha blitt ut av det som ville 
vært mitt eget liv, kanskje ikke noe bedre utenfra. Men 
det ville ha vært mitt, og jeg skulle aldri ha eid en skam, 
ikke tålt noe av noen. Jeg har lært meg til å tåle det 
meste til ingen nytte~ Jeg har vennet meg til den fordømte 
fyren av støpning, og han er ikke mer. (s. 134) 

I historien om H~~on og Eveline ligger både forfatterens og leserens 
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trc>.sten mellom de to historiene som ellers forløper så gjennomført 

parallelt, kan fungere som en kile av tvil in.;! i den s:ympatiske 

lesningen av Elises historie, Er E1ises krav lil,evel ikke et 

autentisk krav? Skal inautentisiteten i den ene kvinnens krav 

onpfattes som et nleser-tips• også med hensyn til oppfattelsen 

av den andre kvinnens "grådige" krav? 

Romanen er ikke entydig på dette punktet, Ka:nskje bekrefter 

lllex• avsluttende "tale" en lesemåte som gjør Syv dager og net

~ til en roman om autentisitet og kjærlighetssvik, :telen sam

tidig er det rimelig å tolke avslutningen av boken slik at han 

som bekrefter denne l&semåten dør idet boken avsluttes, Han er 

alvorlig kvestet etter en bilulykke og ligger på operasjonsbordet 

og avslutter romanen med et 11 godnatt, Elise", Og kanskje er det 

da grunnlag for å gå videre med den tvilen som den ene historien 

kaster over på den andre. 

Vi må da huske på at vi befinner oss innenfor en symbolsk 

ramme, nemlig skapelsesberetningen, Genesis er beretningen om 

ska::>elsen av den fullkomne verden, der alt er "såre godt". Og 

det er fullt mulig å oppfatte Christovs bok som en fortelling om 

hva som er vilkårene i den ufullkomne verden, spesifisert til hva 

slags kjærlighet som er mulig i den ufullkomne verden. Boken 

forteller da ikke primært at kjærligheten blir til ingenting på 

grunn av mannens svik; den forteller at Elises "grådige" kjærlig

hetskrav hører hjemme i en paradisisk verden og ikke lar seg re

alisere i den ufullkomne verden, i virkeligheten, I forhold til 

virkelighetspremissene i den realistiske dimensjon!>n er Elises 

paradisiske kjærlighet j.ngentins, d. v, s. den fins ikke i verden 

utenfor paradiset der både mannens svik og kvinnens løgn må regnes 

med l'! Om en del av virkel ighetsvilkå.rene. Sett fra hverdagsvirl,elig

hetcms verden er den pe.radisiske kjærligheten et synsbedrc;g. 
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Det fins en viktig indikasjon i teksten på at også denne lese-

måten er .en rimelig lesemåte. I romanen spiller ~-symbolet 

en sentral rolle. Det er et paradis-symlol, og vi møter det for 

første gang den første morgenen på Ringe: 

Og tvers over elven, med et ben i den blå åsen og det 

a.ndre lett på taket av et rødt hus, sto en regnbue. 

"Såre godt," sa det automatisk inni-henne, "alt er såre 

godt." 

Hun hadde løpt etter regnbuen som barn, helt til hun filLk 

vite at den bare var lys og luft og Guds tegn på at skaper

verket var godt. Siden hadde hun ikke løpt mer men sikkert 

visst det hun visste., (s. 35) 

Dette paradis-symbolet som reises over Ringe, gjør stedet for 

bokens hovedhandling til et paradis eller et utopisk sted, og det 

Elise krever er en .r.ealisering av en utopi. Hun løp etter regn-

buen som barn, og nå løper hun etter kjærligheten fordi hun enda 

ikke vet at den er "lys og luft". Men utopien lar seg altså ikke 

realisere. Den er "lys og luft" og den er et "tegn" den er 

ikke virkelig og håndgripelig. En slik tollming av regnbue-

symbolet bekreftes ved avslutningen av romanen like etter at Elise 

har gjenetablert sitt ekteskap ved hjelp av løgnen. Da møter vi 

igjen regnbue-symbolet, Hen nå er paradiset punktert, Elise har 

lært at kjærligheten, som regnbuen, var "lys og luft": 

Han reiste seg og gikk til vinduet. "Nei kom," utbrøt 

han. "Du som er så glad i regnbuer." 

Hun gikk bort til h8Æ, Regnbuen sto høyt mellom de to 

blå øyene ute i fjorden så kraftig farvet at ingen skulle 

tro den bare var lys og luft. Og et tegn .. . 

"Såre godt," sa det etsteds, "såre godt ... " 

Men hun kjente ikke stemmen, og ordene selv var vrakrester 

fra en glemt skute. (s. 162) 

"Ingen skulle tro at den bare var lys og luft. Og et tegn .• " 



underforstått; men det er •i en al talL Nok engang har Elise lært 

det, at utopien lar seg ikke realisere, 

Lest på denne måten ligner Christovs bok kanskje likevel ikke så 

mye på Hoels. Mens Hoel bok bygget på en implisitt sunnhetsmyte, 

er Ghristovs bok en kjærlighetsdystopi, Hoel synes å implisere 

muligheten av å realisere kjærligheten under gunstige betingelser. 

Christov synes å utelukke rea~iseringen fra den virkelige verden 

fordi det ikke fins virkelighetsbetingelser for å flytte utopien 

inn i virkeligheten. Boken fremstiller et forsøk på å flytte 

utonien inn i virkeligheten, men :forsøket mislykkes. Det lar seg 

ikke gjøre for et virkelig og ufullkomment :men..neske å "blåse livets 

ånde" i kjærlighetsmenneskets nese, 

I forhold til Bjørnseths bok er Christovs bok en fremstilling 

av ~ien i forhold til myten, De to bøkene gjør bruk av et slags 

felles fullkommenhets-symbol, men de forholder seg til hverandre 

som myten til utopien, I B@ørnseths bok er det ikke et realiseringa~ 

forsøk som mislykkes, men en mytisk dimensjon utenfor den realistiskE 

som overfører kraft :fra den "fullkomne" verden til den ufullkomne. 

ytoyien i Solveig Christovs bok er en paradis~forestilling som gjøres 

til modell eller norm for virkeligheten og som søkes realisert. 

!'lyten i Bjørnseths bo1' forsøkes overhodet ikke realisert i den 

virkelige verden, men representerer en am1en verden som mennesket 

kan oppsøl{(z for å hente kraft :fra til et liv i den virkelige verden. 
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LYSE'I' ER SÅ HVITT OM SOMMEREN 

Som siste bok i denne analyse-kvartetten skal vi behandle en 

roman som tematisk knytter seg til tendenser innenfor moderne 

kvinnelitteratur. Kari Bøges forfatterskap representerer et 

erklært forsøk på å bygge opp en egen kvinnelitteratur og en 

egen kvinnekultur. Og hun hører med blant dem som ikke bare 

er o~ptatt av kvinnens rett til å nyte godt av de samme verdier 

som mannen, men som også skriver ut fra det syn at kvinner eier 

~ verdier enn menn og styres av forhold som knytter seg 

spesielt til det å være kvinne. I vår sammenheng er det interes

sant å studere hva et slikt utgangspunkt kan få å si for synet på 

kjærligheten. Romanen J::,yset er så hvitt om sommeren egner seg 

svært godt til et slikt studium. 

Vi skal imidlertid være klar over at hos Kari Bøge løper det 

spesielle kvinnesynspunktet sammen med oppfatninger som ellers 

ikke er vanlige verken i kvinnelitteraturen eller i andre deler 

av samtidslitteraturen. Hennes representativitet gjelder nok bare 

til en viss grad og innenfor et begrenset perspektiv. Ingen av 

romanene i dette analyse-utvalget er tatt med p.g.a. sin littera

turhistoriske representativitet eller som eksponenter for litterære 

retninger. I Kari Bøges tilfelle er det endog slik at hennes 

bøker flere ganger har vist seg å være ganske kontroversielle. 

Hun har opplevd å bli både lovprist og slaktet for sine bøker. 

Såvel heD~es avvik i forhold til vanlige synspunkter innenfor 

de dominerende kvinnebevegelsene som hennes tro på såkalte "super

normale" individer har naturlig nok falt mange tungt :for brystet. 

En klar sympati med hippie-kultur og med utbrytermiljøenes total

protest mot "det bestående" viste seg dessuten å være så vanskelig 

å svelge for en annelder i Aftenposten i 1976, at han henfalt til 

u_kvalifisert slakt. Mer karakteristisk var kanskje et nummer av 

tidsskriftet Vinduet i 1977 der Kari Bøge ble omtalt i to artikler, 
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og der den ene artikkelforfatteren, Gimna:l''LUilt!el var''ltlf01'behol-' ,, 

dent positiv, mens den andre, Janneken Øverland, var sterkt kri

tisk og gikk så langt som til å antyde fascistoide trekk i boken 

Som regn om natten 

posten. 

den samme boken som ble slaktet i Aften-

Den boken som her skal behandles, Lyset er så hvitt om som-

~ er nok mindre kontroversiell enn Som regn om natten, og i 

vår tematiske sammenheng er den svært sentral fordi den som 

Sigurd Hoels Møte ved milepelen 

kjærlighetsroman. 

er en problemorientert 

Lyset er så hvitt om sommeren er en fortsettelse av en tid-

ligere roman, Viviann hvit, men de to bøkene står svært fritt i 

forhold til hverandre og kan leses og analyseres hver for seg, 

I Lyset er så ~vitt om sommeren fortelles det om hvordan Viviann, 

etter å ha fått et dødfødt barn, nesten utsletter seg selv i for

holdet til sin mann fordi hun på den måten tror hun skal få kon

takt med ham igjen etter 8 års meningsløst samliv. Trygghets-

og ø~ets-behovet etter krisen på sykehuse:t får henne til å tro 

på en regenerering av det mislykkede ekteskapet, og hun ofrer 

sin identitet bit for bit for at alt skal bli godt igjen. Det 

blir det imidlertid ikke, og Viviann får etter hvert innsikt og 

styrke til å bryte ut av ekteskapet. Hun søker i fortiden etter 

holdepunkter, og oppsøker den tidligere venninnen Lin. Hos Lin 

opplever Viviann en kontakt som hun aldri har opplevd i ekteskapet 

sitt. De to venninnene drar på ferie sammen, og i løpet av ferie

ukene løsner mye for Viviann. Hun bestemmer seg for å reise til 

sin gamle kunstnervenn Simon, og det antydes mot slutten av boken 

at Viviann 1 som også er kunstner, møter en ny og ekte form for 

kjærlighet hos Simon. 

Boken viser oss altså kjærligheten problematisert ut fra ak

tuelle problemstillinger i 1970-årene i Norge. Men i tillegg viser 

den dessuten. at også bøker som ~ er helt ;_!e:ll}kkd i:y:a.:tl,e · "· 

deler, kan ha krav på betydelig interesse. 
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Vennskapsskildringen i bokenco andre halvdel er ikke på høyde 

med den krasse ekteskapsskildringen i bokens første halvdel, og 

dette gjør at romanen hal ter noe i fremr>tillingen. Dessuten 

inneholder bpken en del forfatter-erklæringer som ikke er godt 

innarbeidet i den litterære .sammenhengen. En del av disse 

erklæringene kan det også 

forholde seg til ideologisk sett. 

være noe problematisk å 

Som helhet betraktet er imidler-, 

tid boken en engasjerende og til tider glimrende litterær frem

stilling av problemer som knytter seg til kjærligheten, og den 

tar igjen alt hva de andre bøkene i utvalget måtte ha forsømt 

med hensyn til å behandle kjærlighetsproblemet i forhold til 

ekteskapet. I enda større grad en Solveig Christovs bok inne

holder Bøges roman et sviende oppgjør med ekteskapet. I likhet 

med Finn Bjørnseth skriver Bøge, til tross for påtrengende rea

lisme, en svært lyrisk farget prosa. Dette er dels ivaretatt 

i selve det grafiske oppsettet i boken. I likhet med Sigurd 

Hoels bok er Bøges roman også en selverkjennelsesroman i jeg

form der en retrospektiv erkjennelsesprosess settes i gang av 

en "krise", en "eksistensial-situasjon" eller en "milepæl" i 

livet. Hos den mannlige forfatteren Sigurd Hoel 

var det verde_nskrigen som satte erkjennelsesprosessen i gang; 

hos den kvinnelige forfatteren Kari Bøge blir 

det på en ypperlig måte gjort bruk av fødseleas psykologi :for 

å få i gang den samme prosessen. 

Billedkunstner 

Lyset er så hvitt om sommeren som hele Kari Bøges forfatterskap 

for øvrig bærer sterkt preg av. at forfatteren også er maler 

og billedkunstner. Vi husker at Sigurd Hoel var en habil amatør-



Jllå1~l"f Kai!.l. Bøgø fir måler' øg i't~gner ·1Jl Ert>'7I'It.te'Bø3~'bn~·~ 

ne'i'is~ :lliv4 ... :ooe hun M..ant amtet har vist ve'd iUustc:tås§oner -t:n 

egåe tfg andres li øker, Føru~en a:nare11er og oms"l.agstegJiinge:r til 

egne' u't-gi ve:tseli, har X:: ~tri Høge bLant a:tmet olfså sat~~ål7Midet med 

Einar e.:Rtland om en rekke barne ti øker 1 eig nun :har dessuten 

laget et pJ?a:kUlltlit oolt0lilslag Ul Jan Erik VO'ids b'Eik 

:Btnt a ... .. L.u. 
:Det u naturligvis: vanskehg ~ vurdere en xunstMr ut ifra 

et lTesrenset an1aJ.1 bok:U1ll:st:tas j9nsa:toeider. 1mid1eriid tyder 

d:±sa& arbeidene på at hu e:!:' en ei!Hdki.mstn'Eir med klar temaiisk 

~g moHviSlli :tG':tatlll;i'ifig. i dthi "lfonkrete realistiske" Virkelighet. 

Men det "reaJ::tt!'Us~e" rommet' og det virUiig::l!ie"t&<fcit'a.tlkrede pe:tspek-· 

ti vert fG~rsky-ves ait en naivistisk'-e'kspress;j'6'fi:l!sti sk :tormvil ;}e, og 

i iinj'ei'øring:en. er B'øge åpenl!art påvirket åv art ~ea:~stiien. 

Ka&i B'ø'g~s førskJtvninger i fo'i'IIØ':id tn det "reali&ti&1fe 1' kommer· 

imic:Uefftid' a:Utti' ty&e-Hgst tit uttrykk i lf6lctirftten, Om :i:n,<n et

tnænet Hav'oi:liden.doe" :1 lfiti tegning., så: er !Hin H~Hg: ns;]O'mrt 

d:iktenGte i sitr kolø:tri,tt. Hemie.å palett et! lYrisk, Og hun ],e-.. 

nersker u.ttey"kx. som spenæ:t:' /ra et:et lti:€-t:Lge; tfans~a::!'ente og 

kjølig eiie'kt-øko'R~miSerEhld:e,. &g til ~~i tett~; &to:t:fl:i\ge • or gå ... 

:niske, n81!1'i4n 18V'en4E!' f'Æll'gelaMsi!:ap~t. 

Ka:ri ~ges 1!>-øxer p'i:'elfe's aV' die't &anmH!· u:ttryk1i:scspermei\· m.eUom 

di ei> J>åtr..m:gel'l.de vulbe·l±gl>ei.~:te ert li~ ]fO'li'tciøne'nd!e v.Uj:erM!re. 

QvEtl' d'E'i'll: riræ1i ~tt:IUill'l!H~' S<k::liidlfiftg.&fi' i :t, e:K..g, Jiør.Ø'et, QL gi .htit:C glli 

!ffijJlllf«'#! hvi1Err efil ~etlis;k~bp-r'e-ssj'&nisthk fu~.tft~ &~ ve& 

hjelp av no'f~ n kort~ lft!'t:iH:i'ig'ei' :fJiuii&e'lig km Yiefc:'f::ifdi:iire' :leS'eren 

(JV!h ft!a !Ut :l'&a<i:ut:i~'li;e Ul'llm>e1l &g. -&:1\1 <fei\· :llfytis:&e 1.ø&g:fc-a.:tet, Øg 

diei. e'1' gatis'kEi> Ittat'alt\t:er]i.&-t:tsit f(}''"r l!Ji1leti!1tu;Mt:ll'ie'l!'lm ~~ :t'ø-:tt"arl:t-ti·e·n 

hge a:t. nå-r W:t.d,;elifi f'G:Fl:t,il'e':iir ørtieu he'fi1Ieg og; lii'\{11 -p:uøver l.feg H'm· 

:toø1o·g;t~e~e :llf&n:ii:ti~dO'~idiJ.e:if, ela:. &:am i}lll!n p1'ia<i.s:e1.t.g g;j«Fe 

tlt~fm:øtfg~ ~~'li~.. :PÆ &ft.t ~efi«J ei' Nil~d:Je.:f"itdi B;å;tri :SØ~e )il1e'OJ ... 

k-ø~'il:ø:t øfl.s& lillilf :f!~tåcl'i ølc:t·iv". 
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Men billedbruken i hennes bøker spiller ikke bare på det 

visuelle registeret. Dette har sammenheng med et karakteristisk 

særtrekk i opplevelsesmåte og sansning hos hennes romanpersoner. 

Det ganske spesielle ved Kari Bøges bøker er at hun som impressjo

nist, som sanser, og som ekspressjonist, i formidlingen av opp

levelsen, ikke bare spiller på det tradisjonelle registeret. 

Selvsagt er det visuelle helt avgjørende viktig for en billed

kunstner, og det auditive for en språkkunstner; men en billed

kunstner vil også ofte ha en særlig romfølelse, en følelse av 

menneskekroppen i det perspektiviske rommet, og det ganske sær

skilte i Bøges bøker er bruken av den kinestetiske sans og den 

rent kropnslige opplevelse av seg selv og omverdenen. På mange 

måter virker dette så sentralt i Kari Bøges forfatterskap, at jeg 

tror veien inn til hennes bøker i det minste på et visst nivå må 

gå gjennom kroppen, kroppsfølelsen og kroppsbevisstheten. I Kari 

Bøges tilfelle blir denne kroppsfølelsen og kroppsbevisstheten 

en konsekvens både av en særskilt kunstnerisk opplevelsesform, 

Qg en konsekvens av hennes særlige kvinnesynspunkt. Også i hennes 

kvinnesynspu:n_l{t er det nemlig kroppen, kviiU'1el{rop:pen, som ser ut 

til å være det avgjørende utgangspunktet. Kari Bøges litterære 

verden er en verden opplevd ikke bare av en kvinne, men av en 

kvinnekropp. "At en kvinne har en livmor og ofte velger å få 

barn er ikke en ytre bagatell, det er noe grunnleggende som jeg 

synes det ikke er riktig å se bort fra eller bagatellisere," 

erklærte Bøge i en samtale i tidsskriftet Basar der hun bl.a. 

markerte seg ganske sterkt i opposisjon til samtalepartneren 

Marie Takvam. Det har vært reagart mot Kari Bøges sentrering 

omkring kvinnekroppen, hennes "mystifisering" av moderskapet og 

kvinneligheten. Men jeg tror altså at kroppsligheten i hennes 

bøker ikke bare har sammenheng med et spesielt ideologisk kvinne

synspunkt. Jeg tror at basis er en slags hyperutviklet kropps

følelse som hun skildrer hos sine romanpersoner, og som :fører 



- 70 -

til at :f. eks. vanlige audit:i:ve ener visuel"le- inntry:KJc registre fell ~ 

ved hjelp av hele kroppen og bli~ til en slags kroppslig opp

levelse. Det samme g~elder også med hensyn til uttrykk !or 

tanken eller den mentale tilstand 1 ofte utt:rykkes slike- til-

stander i et direkte kropl)slig ttapråk.•. 

I Lnwt .er så hvitt _om . t~meren e:t- virk:elil!hete:n så konsekvent 

opplevd inl1eni'ra, fra kvinnekroppen, at elet alleredE! gjetmom 

selve synsvinkelen skapes en solip;sii'IUsk eller n.~~~rmesct klaustro

fcbisk opplevelsuatmosfære. Og. valget ~v syns"Vinkel ør hez' 

karakteristisk ffir selve h1JVedtematikken i 1H~ken, nemlig av,;tengt

heten og den totale mangel på kontakt mellom XV.hme Gtg mann, 

mellom kvinneverden og .manneve:raen i ekt-es:kaJH!tt til Vi viann og 

Marius. Flere ganger i"år denne a"Vste:ngtheten karakter av å være 

et skisma mellom ømli~t 6g seksualitet. Svært illust:re·:t'efide er 

episode'!'· like. etoter at: Viv±amr ex kCI!iml~t Ji;,;ti~1lh:fPa> .~Y~~~set, og · , \ 

Marius vil ligge med henne. Nå:t' han :torstå-r at han ikke kan :U 

henne, blir han imidlertid stralu; fuU~JtencHg uinteresSe'rt, og 

Viviann tenker~ 

J~~tg lengtet: ~lik etter en arm å sov:t1,e i. 
En kr~ å hc:Jlrh ø:ty:rk~t :r.ra. 
Jeg var trett, me'fi kl-arie ikke å sove. 
Jeg skjene ikke at 'bindet skulLe være e:n h:ifi4fring !er 
litt ømhet.. {s. 21.} 

Av&tengthet-d i Vivianns :!orMld til 111ar'1Uti' r&<lupliserets: i :r:ømatnen: 

og b,U:r re]ir&&e'lltat-irt for belllf heM$& :torho-U til om:veN~. 

Bull' er avst~t og ut:eJll BJiitt:ent:f ll'k k:cmtat lfliN :tl!Ø\e'il' eller ~. 

I bel.e :!l!l'øte halvde-l M bf)lld; s;k:illilrøs: andr~ ~s;ker k"'~økv-~ 

søm, i~-tns~f ø~"'ugn~ ~~~~d •~•1ø1~H. Ø' 
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vold og smerte. Det er hovedsakelig på to motiviske felter at 

inntrengerne fremstilles. Ganske karakteristisk for Kari Bøges 

særskildte kvinnelitteratur er det at kropnen og hjemmet/~ 

utgjør disse motiviske feltene. I første omgang er hele Vivianns 

verdensperspektiv lukket inne i kroppen, og i neste omgang ser vi 

at hjemmet og ~ blir en slags ny og utvidet kropp for Viviann 

- et skjulested eller en forskansning mot omverdenen. Denne 

perspektivutvidelsen fra kroppen til huset viser seg imidlertid 

å være bare første skritt i en ekspansiv utvikling i boken fra 

det soli:psi stiske og klaustrofobiske kroppsperspekti vet, ut av 

hjemmet, via den åpne natur og fram til den autentiske kontakt 

både i vennskap og kjærlighet. 

Det er ganske karakteristisk at selve hendelsesforløpet i 

Lyset er så hvitt om sommeren tar til med en hendelse i kroJ>pen. 

Viviann er på sykehuset og skal føde. Nen det inntreffer kompli-

kasjoner, og vi flytter oss fra fødestuen og til "ro=et der de 

skulle trenge inn i meg" (s. 7.). Viviann blir operert, og Kari 

Bøge legger i sin skildring av dette særlig vekt på opplevelsen av 

å bli trengt inn i med vold: 

Den spisse tunge følelsen da kniven trengte gjennom 

meg. Hvordan jeg kjempet for å skrike det mot dem -

JEG SER DET! JEG ER HER! DERE VET IKKE 
HVA DERE GJØR! (s. 7.) 

I stedet for en forløsning er det et voldsangrep på kroppen som 

finner sted: 

At noen hadde skåret seg vei gjennom min hud, gjennom 
musklene, og tatt noe fra meg. Og at det var akkurat 

slik det føltes. (s. 8.) 
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Barnet er dødt, og dette blir stående som et symbol både på den 

døde kjærligheten mellom Viviann og Marius ("8 års meningsløshet")', 

og på den personlighets-utslettelsen som rammer Viviann i boken 

("noe i meg var dødt" (s. 17)). Den groteske sykehusscenen der 

legene skjærer seg inn i kroppen til Viviann og tar noe fra henne, 

blir stående også som en parallell, ja, som en tolkningsmodell for 

de senere skildringene av Vi vianns samleier med Jl1arius. 

Han kjærtegnet meg utålmodig en stund, trakk kondo
men på, og trengte inn i meg. 
Selv om jeg innerst hadde visst at det ikke ville bli godt, 
fikk jeg likevel sjokk da jeg kjente smerten. 
Jeg skrek og prøvde å presse ham vekk, men han hørte 
ikke, og korn. 
Da han trakk seg vekk lå jeg med et merkelig grin av 
smerte. Klarte ikke å røre meg. ( s. 26.) 

Ekteskapet til Viviann og Marius er et helvete, men etter tiden 

på sykehuset har Viviann fått den fikse ide at alt kan bli 

bra igjen dersom hun ofrer seg, gjør ham tillags og dyrker ham 

som en helgen. Hun er blitt hva en annen kvinnelig forfatter 

har kalt for "en trygghets-narkoman", og hun ofrer alt for å 

oppnå en følelse av trygghet og fellesskap. Innerst inne vet 

Viviann at hun er den sterkeste av de to, men hun anser det 

som et nederlag å ta herredømmet over Marius. Men etter hvert 

går det opp for Viviann at regenererings-prosjektet hennes er 

håpløst. Marius investerer ingenting. Det går opp for henne 

at "Marius ikke ydet noe i vårt 'fellesskap' " (s. 24). Ekte

skapet er og blir et meningsløst helvete der Viviann ligger på 

operasjonsbordet og kjemper med smerten mens hun "lar seg beligge" 

av Marius. Hun undres etter hvert på"orn ikke ekteskapet er det 

skap der den største og mest nådeløse prostitusjon går for segn 

( s o :50) • 
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Når han gramser hviskende over meg, og ikke ser at jeg 
er kaldo 

Når han besudler meg med sin pattende ynkelige 

kjærlighet. Når han tar "armer hev og senk" over meg 

(så tåpelig han ser ut) og stønnende gnir seg av i meg, 
og til slutt vrenger seg: "Ærrrhhhh!" 

Som et krøtter i dødsøyeblikket, kjøtt og stive ben, spri
kende, dirrende, og fremfor alt ynkelig ynkelig! Da 
vemmes jeg så ufattelig over mitt liv. 

Blir liggende stiv med min døde kropp, og med et blindt 
blindt blikk i mørket. 

Kveld etter kveld etter kveld. (s. 29.) 

Marius er en skikkelse som p.g.a.bokens konseh~ent lukkede syns

vinkel, ikke får noen individualitet, Men nettopp i det ligger det 

en beskrivelse av ham, og nettopp derfor blir han ekstra uhyggelig. 

Han frems1bår på denne måten som et menneske uten individualitet 

som kommer innenfor bokens synsvinkel hver gang har har til hensikt 

å gjøre bruk av Vivianns kropp. Han er en mann som konsekvent 

vegrer seg mot å komme inn i Vivi~nns opplevelsesverden, men som 

like konsekvent krever å få komme inn i hennes kropp. Viviann 

opplever at ekteskapet for henne går ut på å være "den perfekte 

hore" (s. 40). 

Som kjærlighetsoppfatning betegner vel dette det mest pessi

mistiske og det mest groteske vi har støtt på i de fire bøkene 

vi her har tatt for oss. Troen på kjærligheten skulle altså hos 

Kari Bøge se ut til å ha nådd et absolutt nullpunkt. 

Kjærligheten fremstilles hos henne uten omsvøp 

som en undertrykkelsesform og seksualiteten som en tortur~ 

metode. Vi skal imidlertid se at de~ forfatteren i vårt 

utvalg som presenterer det mest groteske eksempelet på under-

trykkende samliv, hun er også den som faktisk tegner det mest 

positive synet på den autentiske kjærlighetens realiserings

mulighet. I denne fremstillingen skiller hun mellom kjærligheten 

og ekteskapet, og den ~ lrjærligheten realiseres ikke i ~-
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skapet. Før vi kommer så langt som til frems:cill;inge:n av den 

positive kjærlighetsmuligheten, må vi imidlertid følge Viviann inn 

i den endelige innkapsling i helvete i ekteskapet. 

Vivianns trang til å forsvare seg mot JBntrenge-reg blir til 

slutt sterkere enn behovet for å tro på regenerasjonen av forholdet 

Hennes kroppslige innkapsling blir definitiv, og hun tar på seg 

sin rolle i ekteskapet som en "rustning": 

Står og griper etter rollen min, kaver med hendene i 
luften o 

Får tak i den, og ifører meg den. Som en slags rustning. 
Som noe jeg kan skjule min sårbarhet og tomhet bak. ( .•• ) 
Med full rustning går jeg inn med tallerknene, be
stikket og glassene. 

Jeg går tungt, og det knirker når jeg beveger armene. 

Det er vanskelig å bøye fingrene inne i jer~~anskene. 

(Med de hansker skal jeg i kveld kjærtegne deg, I1ari

us:) Jeg setter brettet fra meg på bordet. 
Løfter armene opp, skyver med besvær lemmen over 

munnen opp, og sier til Marius: "Værsågod, maten er 

ferdig." 
Han smiler til meg, men smilet når ikke inn her i mør
ket bak jernmasken. 
Hullene til øynene er små, og sitter tett sammen. (s. 42.) 

Dette er et karakteristisk eksempel på det vi har beskrevet som en 

ren kroppslig uttryklcsform i Kari Bøges skildringer av opplevelser 

og sansninger. Og det er en logisk konsekvens i at forholdet 

mellom inntrengeren Marius og den innkapslede Viviann ender i en 

voldtekt. 

Men selvom kroppen er det "rommet" der de viktigste inntrenger

angrepene finner sted, så gjentar det samme motivet seg, som 

nevnt, også i forbindelse med huset og hjemmet. Når Viviann kommer 

hjem fra sykehuset,ansetter Marius en hjemmehjelp. Viviann forstår 

at hun er uunnværlig, men "hatet" likevel "de timene hun var her", 
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og "flyktet foran henne gjennom mitt eget hus" ( s" 23). Hje!lLme-

hjelnen er en inntrenger som spionerer på Viviann og som sprer 

angst omkring seg. Viviann har stengt s;,g inne i huset både p.g.a. 

en generell angst for omverdenen, og for å forsøke å skape et 

lunt og hjemmekoselig rom for den regenereringen som hun håper 

skal finne sted. Hje=ehjelpen blir en inntrenger i dette lune 

trygghetsrommet. 

Viktigere enn hje=ehjelpens betydning, og viktigere enn 

Vivianns og ~-1arius' hjem, er imidlertid "!'litt Hus", Vivianns 

tidligere atelier der maleriene fremdeles står lagret, og der 

Viviann føler at hun har sitt egentlige hjem ~'Det var som å ko=e 

hjem" (s. 49) ). Også dette huset er en slags utvidet kropp for 

Viviann, eller et symbol for hennes egen identitet, Dette 

markeres i teksten ved at "Mitt Hus" får en slags ekstrastatus 

idet det skrives med store forbokstaver; dessuten brukes huset 

direkte som metafor for Vi vianilS egentlige identitet, (I boken 

Viviann hvit, som er den første boken om Viviann, heter det 

direkte at "jeg stod på terskelen til meg selv" i forbindelse 

med "Huset Mitt".) 

Inntrenge=otivet i forbindelse med "Mitt Hus" fremstilles 

ved at Marius kontakter arkitekt og vil foreta ombygning av huset. 

Den symbolske betydningen av dette er ganske åpenbar sett på 

bakgrunn av at huset representerer Vivianns identitet, Og Viviann 

må være med til huset for å ta mulighetene i øyesyn sammen med 

Marius og arkitekten. "Maleriene mine ble stilt ved siden av 

hverandre i gangen så lenge, med forsiden inn" (s, 37). Og så 

går de tre fra rom til rom i "Mitt Hus" og planlegger ombygningen: 

Det er =ulig å beskrive hva jeg følte da jeg gikk rundt 

i rommene sammen med J'llarius og arkitekten, Ikke 
bare det at de slapp inn i noe som var mitt, 

Ikke bare helligbrøde overfor et sted som hadde betydd 

alt for meg i en periode, 
Men at jeg ble dradd med, fra rom til rom, 
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Tvunget til å skjule mine følelser. 
Tvunget til å trampe som dem gjennom rommene, der 
jeg før gikk lyttende og forsiktig. 
Som om de trampet gjennom mitt sinn. (s. 37.) 

Viviann opplever altså også dette som en inntrenging i hennes 

identitet. Episoden betegner Marius' evne og vilje til å trenge 

inn i Vivianns verden og devaluere det som er hennes (maleriene), 

øve vold mot hennes identitet (trampe gjennom henne{sinn ), for 

å omskape henne (ombygningen) til bli den kvinnen han ønsker seg 

(den perfekte hore). Under besøket får Viviann likevel en vag 

kontakt med noe autentisk i seg selv gjennom minner fra fortiden. 

I sin trygghetsnarkomani har hun gått så langt som til å fore~ 

slå for l'larius at de skal selge "}U tt Hus", hun har altså vært 

villig til å ofre hele sin identitet for at forholdet skulle bli 

bra. Nå forstår hun imidlertid at det fins minner fra fortiden 

som apellerer til restene av hennes identitet, og som trekker i 

henne, bort fra Marius. Hun innkapsler seg definitivt i for

holdet til Marius, og ved et senere besøk i huset forstår hun at 

det må komme til et oppgjør mellom dem "før sommeren". 

Det som skjer ved dette stadium i fortellingen, er at en 

impuls når inn til et nesten uthvisket identitetspunkt inne i 

Vivianns solipsistiske verden, Og denne impulsen kommer fra for-

tiden. Overfor dem som omgir henne på nåtidsplanet føler Viviann 

en direkte kro:ppslig trang til å innkapsle seg, og hennes fikse 

ide om en regenerasjon av kjærlighetsforholdet må først og fremst 

betraktes som et uttrykk sor den mentale tilstanden etter svanger

skapet og etter opplevelsen av å ha mistet et barn. Etter hvert 

som Viviann kommer seg etter sykehustiden, erkjenner hun at det 

må komme til et oppgjør. Og det er impulsen fra fortiden som 

setter i gang denne erkjennelsesprosessen. Den videre handlingen 

i romanen består så i at Viviann følger de impulsene som taler til 
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henne fra fortiden. Ved å følge disse impulsene sprenger Viviann 

det innelukkede rom-perspektivet og beveger seg ut i et utvidet 

rom, representert ved avreisen til feriestedet på sørlandet, og 

ved opplevelsene i den åpne naturen under ferieoppholdet, På 

samme måten som Franceska og Johannes i Finn :Sjørnseths bok kom 

fra landet på den mørke siden av havet og ankom til et land på 

den lyse siden av havet; på samme måten reiser nå Viviann fra 

ekteskapet og hjemmet som representerer mørket, og ankommer til 

et lyst sommerlandskap som har gitt boken dens tittel. Og dette 

"lax1det på den lyse siden av havet",der"lyset er så hvitt",finner 

Viviann fram til et nytt og mer autentisk kjærlighetsforhold, 

Kjærlighet og identitet 

Selve kjernen i Bøges bok er at samliv og kjærlighet har med identi-

tet å gjøre. I samlivet med Marius dør VivianJls identitet, eller hun 

føler at hun selv må ofre den for at forholdet skal fortsette. Hun 

føler at hun må selge seg (jfr. forslaget om å selge "Mitt Hus") 

og bli "den perfekte hore"o Og på denne måten mister hun sin identi-

tet: 

Jeg kjenner ikke lenger meg selv! 

Når jeg før sa "jeg", hadde jeg følelsen av noe helt 

kon~ret. Et puJJkt i meg som VAR. Som hadde fri ut

sikt i alle retninger, som sto i forhold til alt jeg sa, 

følte, opplevde. Som en lyskilde. Et sentrum, 

Nå har jeg følelsen av å være en stor beholder, 

Fylt med tilfeldige ting. Overflødige ting. r"lørke. 

( 8. 5) 

Det er ganske lang vei fra den tidligere opplevelsen av "et punkt i 

meg som VAR", og til opplevelsen av å være "en knute rundt hans slim". 

!'len det er faktisk den store forskjellen i identi tetsopplevelse som 
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ligger i spørsmålet om samliv eller ikke samliv med Ma:ri11s. Og det 

Viviann gjør når hun bryter ut av samlivet, er å følge sporene tilbake 

til fortiden for å finne de identitetsskapende punktene i sitt liv, 

for å gjenkjenne dem, og for å bygge videre på dem: 

Leting, leting, leting i gamle gjemmer. 

Brev, bøker, klær. 

Adresser, navn, mennesker. 

Et ansikt som blir stående, som en gang i blant får følge 

av et annet, som dukker opp i glimt hver gang jeg ikke 
tenker på det, eller leter. 

Lin. Og engang iblant Simon. (s. 68.) 

Det er altså to identitetsskapende punkter i Vivianns liv, Lin og 

Simon , og Viviann oppsøker dem begge. Samliv, kjærlighet og venn-

skap berører ikke bare identiteten negativt når det går galt som 

i forholdet til IVJarius. Også når det gjelder å konst i tue re i dent i-

teten, er det kjærligheten, venneskapet og samlivet det kommer an 

på - fellesskap og samhørighet. Viviann regenererer sin identitet 

og sitt liv gjennom kontakten med Lin og Simon, som altså er en 

kontakt med det autentiske i henne selv også. 

Men før hun kommer så langt, gjØr hun en ny og forberedende 

erkjennelse også i forholdet til Marius. På samme måte som vi i 

Sigurd Hoels roman MØte ved mileEælen så at erkjennelsesbevegelsen 

gikk fra Den plettfrie til den skyldige; på samme måte ser vi nå 

i Lyset er så hvitt om so~meren at Viviann gjØr en tilsvarende er-

kjennelse. Hittil har vi sett Viviann nesten helt i det undertryk

kede offerets rolle. Nå gjØr hun imidlertid en erkjennelse som 

sprenger denne rollen: 

"Kan du med hånden på hjertet si at din mann ikke un

dertrykker deg?" 

Ja! 

Det er ikke det som er problemet.. Hadde det bare vært 
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så enkelt! 

Ingen tvang meg til å velge Marius, ingen hadde makt 

til å tvinge meg. Jeg ville det selv. 

Det liv jeg har fØrt med ham 

DET JEG VILLE! 

DET JVJÅ HA VÆRT 

Jeg trodde aldri Harius var "'en annen" enn den han var. 

Jeg så ham hele tiden klart. 

Jeg hverken kan eller vil si at Marius undertrykket meg. 

(s. 74. l 

Viviann forstår at hun må se mer på sin egen trang til å bli under-

trykket, og hun forstår. at "Den 'klemme' jeg befant meg i under 

ekteskapet, befant jeg meg også i fØr ekteskapet" (s. 75.). 

Vi forstår at Viviann har gått inn i sitt ekteskap for å skaffe seg 

ytre "faste begrensninger" som kunne holde livet fast for henne 

fordi hun ikke turde stole på sin indre begrensningsevne; og det 

hun fØlte hun trengte grenser mot, var selve "mitt livs 'utløsnings-

punkt' " (sst.). Det er angsten for egne indre krefter som har 

ført Viviann inn i forholdet til Marius et forhold som hun 

visste måtte bli vanskelig, og som derfor ville bidra til å for-

flytte det egentlige problemet fra et indre til et ytre plan, 

Viviann fryktet "lyset" og "mørket" i seg selv, og derfor valgte 

hun å flytte mørket ut i stuen for å kjempe konkret med det i 

Marius' forenklende skikkelse, 

Marius var det samme som mitt mørke. ( 00.) 

Mitt indre mørke kunne jeg ikke gjøre noe ved. 

Det var Marius jeg måtte rette min kamp mot. 

(s, 152.) 

Når hun nå bryter ut av forholdet til Marius, er det altså ikke 

bare et uskyldig offer som gjØr opprør mot overmakten, Det dreier 

seg også om en utviklingsprosess som har gjort Viviann i stand 

til endelig å g3 direkte løs på en personlig erkjennelseskarnp 
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med '"lyset" og '"mørket" i sin egen identitet" Tidligere har vi 

sett Viviann ligge i mørket i sitt eget soveværelse, ved siden 

av Marius, og stirre mot lysstripen mellom gardinene i vinduet" 

Nå går hun ut i de'c hvite sommer lyset sanunen med venninnen Lin" 

Og en so~mernatt ute på fjorden gjennomlever hun sin egen mørke-

redsel og opplever at hele universet mister sine orienterings-

punkter idet forholdet mellom "lys" og "mørke" forandrer seg. 

Hun kommer tilbake til seg selv igjen med en ny identitet og med 

en ny kjærlighetsbeslutning, en beslutning om å oppsøke Simon. 

Det vil dessverre føre altfor langt her å behandle alle de 

elementene som er implisert i Kari BØges identitetsproblematikk. 

På dette punktet er Lyset er så hvitt om sommeren en svært rik 

bok som inneholder mange tolkningsmuligheter. Deo-fins elementer i 

teksten som muligens vil kunne la seg forklare i lys av 

antroposofisk tenkning, eller i lys av virkelighetsoppfatninger 

som er beslektet med antroposofien" Kanskje kan også hele romanen 

analyseres som en myte der mennesket via en slags fylogenetisk-

ontogenetisk parallellitet blir representativ for historien 

eller teorier om historiens utviklingsfaser. Vi kan i denne for

bindelse f. eks. tenke på utsagn om en slags menneskehetens 

"pubertet", på allusjoner til atlan'cismyter, til uttrykk som å 

finne "en ny kropp", en "annen form" o.l. Vivianns utvikling beve-

ger seg i klare faser, og hun slutter f. eks" å male fordi hun har 

beveget seg "utover en grense" og har "fått en annen form". Hun 

generaliserer i denne forbindelse: 

Husker det om tid. 

At alt er i bevegelse. Inn i :seg selv eller utover -

det som egentlig er den samme bevegelse. 

Til grenser brytes og andre former oppstår. Annet liv. 

Annen tid. Andre grenser. 

(So 50.) 
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Skulle ntan gjennomfØre en tolkning på det plan som her blir an

tydet, ville det nok være nødvendig å se de t:o bØkene om Viviann 

mer i sammenheng enn det. vi her g·jør. Ja, sannsynligvis måtte man 

trekke inn hele Bøges samlede forfatterskap skulle man nå fram ti.l 

signifikante resultater på dette analyse-planet. I Lyset er så 

hvitt om sommeren måtte man særlig se på mulige androgynitets-

forestillinger som kan ligge til grunn for fremstillingen, man 

måtte behandle hele den gjennomgripende vann-symbolikken i verket, 

og man måtte trekke inn hele det generelle - eventuelt meta-

fysiske aspektet ved enhetsforestillingene i boken" 

Det kan vi ikke gjøre her. I vår sammenheng må dette dess-

verre bare bli antydninger som slett ikke ikke yter boken full 

rettferdighet. Vi må konsentrere oss om kjærlighetsproblematikken 

på e~ enklere tekstnivå, og for oss blir det da viktig fØrst og 

fremst å få konstatert at det for Viviann dreier seg om å erkjenne 

sin egen identitet, at I-1arius var en utspaltning av en side ved 

hennes personlighet (den "mørke" siden), og at hun nå erkjenner 

at 

Jeg tror at et menneskes sinn er det forhold som eksi

sterer mellom motpolene. Lys og mørke eller hva man 

nå skal kalle det" (s. 152.) 

Hva det gjelder om er å erkjenne både lyset og mørket og å skape 

balanse i forholdet mellom polene. Det som har skjedd med 

Viviarm gjennom forholdet til l·1arius, er at hun er kommet til et 

personlig gjennombrudd. I samlivet har hun prøvd å være lys 

i kamp mot mørket: 

En kamp som nærmest ble det motsatte. 

Jeg med lukkede Øyne i midten, klamrende meg til den 

"positive" pol i mitt sinn, det lyse" 
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Og Marius som kom mot meg, tok på meg, og fikk det 

indre mørket til å komme frem og ta på meg. 

Han møtte mørket i meg hver gang han møtte meg. 

MØrket var hans speilbilde. (s. 152.) 

Vivianns gjennombrudd kommer idet Marius går til "angrep" på 

speilbildet: 

Jeg gikk først fri da han gikk til angrep på speilbildet. 

Da han selv gikk inn i mitt mørke, knuste det, nØytrali

serte det. ( sst.) 

Og når Marius "flytter seg" i forhold til Vivianns fordeling av 

lys og mørke mellom dem, forandres også hennes eget forhold til 

lys og mØrke som indre personlighetsmessige kategorier. 

Fra å bli styrt av mitt sinn, kunne jeg plutselig selv styre 

det. 

Det var ikke lenger ubalanse mellom mine motpoler. 

Det var ikke lenger et heftig, kvelende, bevegelig for

hold mellom mitt lys og mitt mørke. 

Forholdet var blitt et resultat, et klart, kjØlig standpunkt, 

og jeg kunne fortsette mitt liv bevisst. (sst.) 

Viviann har nådd "bevissthetsfasen" i sin utvikling, og i boken 

gjenspeiles det endrede forholdet mellom lys og mørke symbolsk 

i opplevelsen den uhyggelige sommernatten da Viviann og Lin er ute 

på vannet og ror, og hele forholdet mellom lys og mørke i universet 

plutselig forandrer seg: 

"Vet du hvorfor jeg tror det virker så uhyggelig?" sier 

jeg. 

"Nei," sier Lin. 

"Man er vant til at himmelen er den lyse flaten, og van

net som er dypet. Nå var det omvendt. Det lille lyset 

som fantes, speilte seg i vannet, og kom,,' 
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til å ligne den lyse, vennlige flaten, mens luften kom 

til å ligne dypet. 

Og så de utrolig svarte fjellene. 

Jeg tror det var det at det hele ble motsatt av det vi er 

vant <til. (s. 130-131. l 

Viviann har denne natten gjennomlevd sin egen angst, sin egen 

mørkeredsel, og hun har forsonet seg med at hennes identitet består 

både av mørke og lys. Ja, at "et menneskes sinn er det forhold 

som eksist:erer mellom motpolene", identiteten er selve spennet mel-

lom lys og mØrke. Vivianns erkjennelse er altså en erkjennelse 

av enhe<t, en forsoning mellom tilsynelatende motsetninger. Kanskje 

henger denne erkjennelsen sanunen med en generell enhetsfilosofi 

hos BØge, har vi antydet - en enhetsfilosofi som det går an a finne 

ansatser til i den første boken om Viviann: 

Jeg ser. 

Noe er spent ut så det ikke lenger står skille mellom meg 

og deg, min kropp og alt utenfor. En ubegrenset kjærlig

het som ikke kjenner til lys og mØrke, men ser alt, tar 

alt til seg, og blir alt. 

Jeg er fylt av en bevegelig, åndende, stansende enhet: 

som om hele verden holdt pusten, og alt var mulig. 

(Viviann hvit, s.23.) 

Som vi ser her er kjærligheten den kraften som skaper enheten og 

hvisker ut motsetningene. Og det er kjærligheten som åpner opp 

den solipsistiske verden "så det ikke lenger står skille mellom 

meg og deg, min kropp og alt utenfor"'. Vi har sett i Lyse<t er så 

hvi t·t om sonuneren at det nettopp er denne utviklingen som finner 

sted. Vivianns solipsis'ciske avstengthet inne i kroppen og inne 

i huset avløses av en bevegelse ut i naturen og ut til møtet med 

venninnen Lin og g~~lekjæresten Simon. Denne bevegelsen styres 
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i boken klart av .kjærligheten; Viviann følger de spor som kjær-

ligheten har satt i hennes skjebne, og bevegelsen finner med 

logisk konsekvens sitt mål i det nye kjærlighetsforholdet mellom 

Viviann og Simon. 

Hans munn mot min og den rare splintrende følelsen av 

å være fremme. 

Varme og fred har kroppene våre til hverandre. 

Vi går ved siden av hverandre gjennom huset, og jeg ser 

med hans øyne at han hele tiden har elsket meg. 

Når han forteller om dem han har elsket, skjØnner jeg 

at han har levd sammen med meg uten at jeg visste det. 

(s. 164.) 

For Kari BØge har altså kjærligheten med identitet å gjøre. 

Kjærligheten skaper den enheten som personligheten kan forsone seg 

med som sin identitet. Og kjærligheten trekker den nesten ut-

hviskede identiteten ut av det solipsis-tiske mørke-landet og over i 

lyset, ut av det identitetsutslettende ekteskapet og inn i det 

nye identitetsskapende kjærlighetsforholdet. 

Na skal det her legges til at forholdet mellom Viviann og 

Simon- slik ~et blir antyaet mot slutten av Lyset er så hvitt 

om sommeren - blir en del modifisert i den tLedje boken om 

Viviann, Yiviann og Lin fra 198U. Her får vi vite at også bimon 

bare var en stasjon på veien for Viviann i hennes stadige ut

vikling. Jeg har i dt"nne analysen tillatt meg å følge den an

visningen forfatteren har gitt, nemlig at de "t;re bøkene der 

Viviann opptrer kan leses hver for seg, Jeg har her kun brukt 

de ·i;o andre bøkene til å antyde mu--Ligheter for en utvidet for

tolkning. Valget av nettopp 1ocset er så hvitt om sommeren skyldes 

ikke minst at den er langt den beste. 
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KALL DET HVJ~ DU VIL 

Gjennom studiet av fire norske kjærlighetsromaner fra 

etterkrigstiden har vi nå sett hvor ulike forestillinger 

som gjør seg gjeldende i synet på kjærligheten. I de fire 

bØkene har vi funnet ulike grader av tiltro og mistro til 

kjærligheten, og vi har observert ulike typer "KlØgt" 

mobilisert i forsØket på å behandle kjærlighetstematikken 

og de problemkompleksene som knytter seg til dette tema

området. Behandlingen av kjærligheten i de to bØkene av 

mannlige forfattere var svært forskjellig. Sigurd Hoel 

plasserte kjærligheten i en utopisk sunnhetsverden og viste 

hvordan betingelsene i den virkelige verden fØrte til 

svik og ulykke. Finn Bjørnseth plasserte kjærligheten 

som et møtepunkt mellom den mytisk-religiØse dimensjonen 

og den realistiske hverdagsdimensjonen og viste hvordan 

kjærligheten.var en "høyere" kraft som holdt livets "sirkel" 

i gang, og som kunne regenerere det "syke" mennesket når det 

hadde falt ut av sirkelen. Så forskjellige de to bØkene 

enn var, så hadde de likevel det til felles at behandlingen 

av kjærligheten sto relativt fritt i forhold til de pro

blemene som knytter seg ·til ekteskapeL 

Også i de to romanene av kvinnelige forfattere har vi 

sett at behandlingen av kjærlighetstematikken var svært for

skjellig. Imidlertid hadde de det til felles at ekteskapet 

spilte en vesentlig rolle i fremstillingen. Begge bøkene inne-

holder skildringer av kvinner som bryter ut av ekteskapet for 

å prøve å realisere kjærligheten utenfor ekteskapets insti

tusjonaliserte grenser. Begge bØkene tegner et svært negativt 

bilde av ektemannen. Carsten er en arbeidsnarkoman som bare 

korn..mer hjem for å skifte skjorte, og Marius er en mann som er 

opptatt av Eitt arbeid og korn..mer inn i hjemmesfæren hoved-
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sakelig hver gang han vil ligge med Viviann. I begge bøkene 

skildres velstand og trygge Økonomiske forhold som resultat 

av disse aktive menns innsats. Men ikke i noen av bøkene 

danner den økonomiske tryggheten basis for et autentisk 

samliv, og begge de to kvinnene bryter ut av ekteskapet til 

tross for den materielle velstand. De to bøkene skiller seg 

imidlertid fra hverandre når de kommer til den avsluttende 

konklusjonen. I Solveig Christovs bok har vi sagt at 

kjærligheten ·taper mens ekteskapet vinner. Hele kjærlighets

forestillingen nedbygges til ingenting. I Kari Bøges bok 

er det motsatt. Hos henne kan vi si at ekteskapet taper, 

mens kjærligheten seirer. Kari BØge gir kanskje den mest 

negative beskrivelsen av ekteskap og samliv, og hun hevder 

"kvinnens rett til å slippe å elske". Men det er samtidig 

nettopp Kari BØge som viser den største optimismen på 

kjærlighetens vegne av alle de fire forfatterne i utvalget 

vårt. I Vivianns forhold til Simon antydes det muiighe'ter' 

for et kjærlighetsforhold som, i den realistiske hverdagsdimen

sjonen, er i stand til å regenerere det skadde menneske og 

skape en ny identitet for den elskede og den elskende. 

Kari BØges bok viser på denne måten et aspekt som 

også ligger innbakt i skilsmissestatistikkene, men som 

sjelden leses ut av dem. Statistikker kan som kjent leses 

på så mange måter. Og det er et faktum at den høye skils

misseprosenten ikke bare behøver å tolkes. som et uttrykk 

for hvor magre kår kjærligheten har i det moderne samfunn. 

Kanskje viser ekteskapsstatistikkene også at kjærligheten 

har bedre kår i et moderne samfunn der det er mulig å 

oppløse et kjærlighetsløst samliv uten at partene blir 

sosialt stigmatisert. Dette:··e;r,:.i; hvert !a,l:l pr:i!Jtstfii.~l t >en 



mmlig s'catistikk-fortolkning' og den er bl o a o blit·t påpekt 

av den kanskje ivrigste kjærlighetsdikteren i norsk samtids-

::.i tteratur, nemlig Stein Mehren. o·tto Hagebe~g har skrevet 

2t "kjærleiksterr4tikken står meir sentralt hoso Stein Mehren 

enn hos nokon andre av våre poetar," og i et <dikt han har 

~alt for Ekteskap gir Mehren på mange måter e~ samlende 

~ttrykk for flere av de aspektene vi har beha~dlet i våre 

romananalyser. •våre kjærtegn er blitt henre~telses-steder/ 

der vi river hverandre opp" skriver Mehren. TI-&en han sier også 

at "jeg styrter opp alle trappene/i deg, for & se deg fly 

2t over våre favntak/med ansiktet gjennomlyst som en vinge". 

I: kjærligheten opptrer menneskene som bØddel og offer for 

cverandre, men kjær::.igheten gir også Øyeblikk av sammenhengs-

opplevelse og samtidighetsfornemmelse. I kjærligheten 

berører vi hverandres identite'c. Ja, i kjærl::cgheten kormner 

vi i berøring med den gåtefulle grunnkraft SOI:l' bærer selve 

umiverset: 

Jeg holder ditt hode 

i mine hender, som du holder 

mitt hjerte i din Ømhet 

slik allting holder og blir 

holdt av noe annet enn seg selv 

Slik havet løfter en sten 

til sine strender, slik treet 

holder høstens rr,odne frukter, slik 

kloden løftes gjennom kloders rom 

Slik holdes vi begge av noe 

og lØftes 

dit gåte holder gåte i sin hånd 

(So Hehren: "Jeg holder ditt hode") 

Gg gåtens navn er kanskje ikke det viktigste, men i diktet 

o:m ekteskapet foreslår Mehren: "Kall det hva du vil" Kall 

G2t kjær1ighetæ, Vårt hastige sprang gjennom norsk etter-
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krigsdiktning skulle formodentlig ha vist at: kjærligheten er en 

gåte som fortsatt opptar forfatterne, og som stadig settes 

i nye forbindelser og perspektiver, men som likevel hele 

tiden ser ut til å bevare noe av det sentrallyriske sær-

trekket. Som det heter hos Sigurd Hoel: 

Livets mening? Men dette var jo livets mening 

-elske, bli elsket, bli elsket, elske ... 

I analysene har jeg henvist til fØlgende utgaver: 
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Kari Bøge: Lyset er så hvitt om sommeren, Oslo 1975 




