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Olav Solberg 

REALISME ELLER ROMANTIKK, KONTINUITET 

ELLER BROT? - RAGNHILD JØLSENS BRUKSHISTORIER. 

I nyare litteraturforsking har ein tendens vore å blåse støvet av 

gløymde og halvgløymde forfattarar - ikkje minst kvinnelege 

forfattarar. Til dei høyrer ikkje Ragnhild Jølsen (1875 - 1908), 

men mykje lesen er ho på ingen måte. Av bøkene hennes er bare 

Rikka Gan å få kjøpt. Særleg mykje er det heller ikkje skrive om 

dei fem verka ho rakk"å gi ut." Det kari kanskje vere ein grunn til 

at ettertids-oppfatningane av henne som forfattar og kunstnar 

verkar så eintydige som dei gjer. Det er for det første semje om 

at ho trass i si korte levetid nådde langt - at ho var "en steil 

begavelse ... en rik mulighet -en av de rikeste vi hadde", som 

Hans E. Kinck skreiv ved Ragnhild JØlsens død. Vidare har dei 

fleste i Ragnhild Jølsens verk funne nedslag av to tilsynelatande 

motstridande tendensar - og gjerne ført desse tilbake til ei 

kløyving i hennes eige sinn: pa den eine sida draumen, lengten, 

"suget i hjertet", for a bruke Kincks ord - på den andre sida 

røyndommen, kvardagen. Dessutan blir det ofte peika på at 

Ragnhild Jølsen var ein såkalla overgangsdiktar - med den eine 

foten i nyromantikken og den andre i nyrealismen, og at ho i 

forfattarskapen sin var på veg frå romantikk til realisme. Verken 

etiketten overgangsdiktar eller heimstaddiktar, som Ragnhild 

Jølsen også blir kalla, er særleg flatterande. Og dei kan 

dessutan skyggje for viktigare sider ved forfattarskapen. 



2 

Det er ved Bruksh;storier (1907) hovudskiljet mellom 

romantikk og realisme i Ragnhild Jølsens forfattarskap er blitt 

sett. Her "bryter nyrealismen fram", skriv Edvard Beyer i 

innleiinga til "Hanna Valmoen" i Perler i prosa. Og Rolf N. 

Nettum konstaterer i ein artikkel i Edda, 1972 om "Romantikk og 

realisme i Ragnhild JØlsens forfatterskap" at Ragnhild Jølsen "er 

endt i realismen". Enda skarpare strekar Kari Christensen under 

det ho ser som skiljet mellom Brukshistorier og dei andre verka: 

"De tre romanene og til dels Hollases krønike skildrer en indre 

virkelighet, mens Brukshistorier gir en humoristisk og realistisk 

skildring av en ytre virkelighet. Brukshistorier er et lettfor

ståelig verk, mens romanene med sine mangetydige symboler og 

bilder kan virke ugjennomtrengelige".!) Willy Dahl legg derimot 

meir vekt på at Brukshistorier fortel om "mennesker som ennA 

hører gamletida til, om skjebnetro og mystikk i mekanikkens 

tidsalder", men held fast ved at Brukshistorier "står pA en plass 

for seg selv i Jølsens forfatterskap".2) 

Sjølv trur eg ikkje desse vurderingane og særleg ikkje Kari 

Christensens er dekkjande verken for Brukshistorier spesielt 

eller for samanhengen i forfattarskapen. Her - som elles i 

forfattarskapen - framstiller Ragnhild Jølsen gammal tradisjon og 

overleverte truer og holdningar som ein viktig del av menneske

livet. l>ienneske og miljØ blir såleis framstilte i eit historisk 

perspektivo Dessutan legg Ragnhild Jølsen stor vekt på drifts

livet hos menneska, pA umedvitne krefter i sinnet. Desse kreftene 

kan sjAast som eit sidestykke til tradisjon og historie og blir 

delvis forklarte ut frA dei. Eg skal seinare kome attende til 
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desse sidene ved Brukshistorier, men først noko meir om korleis 

boka vart motteken da den kom ut seinhaustes 1907. 

Det meste av §ret hadde Ragnhild JØlsen levd i Italia. Breva 

hennes heim viser at ho hadde fleire bokprosjekt i tankane - ho 

nemner særskilt den planlagde nåtidsromanen Den røde høst og eit 

fireakters folkeskodespel. Først utpå hausten tok arbeidet med 

Brukshistorier til, men så gjekk det også snøgt unna. Den 10. 

oktober skriv ho til W. Nygaard og sender "en Del af Manuskriptet 

til min Høstbog. Det fremkommer senere end tænkt, og de to sidste 

Fortællinger mangler indtil videre, idet jeg for halvanden 

Maaneds Tid siden, besinded mig ang. de i Italien skrivne Ting~ 

og derfor kom til at ta fat med no helt nyt ... "3) Ein månad 

seinare sender ho resten: "Jeg skulde ha skrevet mer, men Tiden 

er jo blit for knap nu".4) 

Tidleg i desember kom boka i handelen og meldingane eit par 

vekers tid seinare. Jamt over rosar meldarane boka. I 

Morgenbladet blir det såleis streka under kor godt grep ho har på 

det verkelege - ho kan emnet og skriv presist og konkret. 

Meldaren poengterer skilnaden mellom denne og tidlegare Jølsen

bøker - i emne og språk - og har ikkje minst fest seg ved det han 

oppfattar som komisk: "Ved Læsningen af Ragnhild Jølsens nye 

Fortællinger maa En spørge: Mon ikke hun er den, som kunde skrive 

en norsk Folkekomedie?"5) Også Aftenposten har mykje positivt å 

seie: "Sjelden har deri betydelige Forfatterinde naaet saa højt. 

Der er Mands (!) Vilje og Haardhed i bendes naturalistiske 

Mystik ... " Heilt nøgd med Brukshistorier er meldaren likevel 

ikkje, for Ragnhild Jølsen "mangler meget af den harmoniske og 
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klare Aand, som gjør Forfatterinden af G5sta Berlings Saga saa 

til trækkende for det store Publikum. Der er noget for :revet og 

forvitret over bendes Produktion ... "6) 

OgsA i Dagbladet blir Brukshistorier jamført med Belma 

Lager lofs bok. Sær leg skildring ane av arbeidsfolk men og sl 

dialektbruken får ros. I ei lysing for Brukshistorier i Dagbladet 

17. desember blir det brukt rosande sitat frå bl.a. Gabriel 

Scott: "Efter mit skjøn er Ragnhild Jølsen forlængst vor første 

forfatterinde, og gud ved, at hun staar langt foran de fleste av 

vore forfattere!" Brukshistorier er, seier Scott, "en række 

korte, knappe historier, jeg har lyst til at si - ofte for knappe 

- men alle skrevet med et grotesk, saftigt lune, som vel for 

tiden er enestaaende i vor litteratur".?) 

Signaturen C.N (Carl Nærup) i Verdens Gang gjer eit hovud-

poeng av det han ser som nytt og realistisk: "I denne Bog anslaar 

Forfatterinden en ny Stil og en ny mere realistisk og ligefrem 

Fortælleform. Sit eget Sprog har hun renset for alle retoriske 

Ornamenter, og sine Personer lar hun tale et bredt og aabenmundet 

Østlandsk, som just ikke udmærker sig ved Ordenes Skjønhed ellers 

Lydenes Velklang". Nærup gir elles nokre spark til målfolk og 

særleg til landsmålet - det er eit kunstig språk i motsetnad til 

språkbruken hos Ragnhild Jølsens menneske. Men likevel, seier 

han, "noget mærkverdigt ved dem (menneska) ellers~r der ikke"'. 8 

I dei meldingane vi her har sett utdrag frå, finst det ein 

tendens til å streke under det meldarane ser som nytt i Bruks-

historier: ein ny, realistisk skrivemåte, kombinert med ei 

realistisk og humoristisk livsholdning. Dette kjem særleg tydeleg 
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fram i Carl Nærups melding. Vurderinga av Brukshistorier som noko 

for seg i Ragnhild Jølsens forfattarskap går såleis tilbake til 

dei første meldingane. 

Ein grunn til at Brukshistorier har blitt vurdert på denne 

måten, har nok med litteraturhistorie-skriving og med periodiser-

ing å gjere. Nettopp året 1907, da Brukshistorier kom ut, har 

blitt kalla "et merkeå{ i norsk litteraturhistorie fordi så mange 

av den-nye diktergeri~rasjon hadde sin debut eller sitt gjennom-

brudd i dette året". Den nye diktargenerasjonen blir gjerne sett 

på som meir vend mot livet enn førre generasjonen - i alle fall 

meir enn nyromantikarane frA 1890-Ara. Men det heiter også at 

"mange av dem (nyromantikarane) svingte etter 1900 over mot 

sosiale emner og realistisk form. De kjente behov for forny-

else".9) I desse sitata ser vi korleis litteraturhistorikaren-

som naturleg nok er pA leit etter dei lange linjene og samanheng-

ane - legg vekt pA det som knyter diktarar i same generasjon 

saman. Ut frA ein teori om eit mønster i utviklinga vil han prøve 

å få alle bitane, dvs. forfattarar og forfattarskapar, til å 

falle på plass. Det er sjølvsagt heilt nødvendig i litteratur-

historie-skriving å arbeide ut frå teoriar om avgrensing, skilje 

og oppdeling i periodar - men systemet kan bli for bastant til å 

fange opp dei ulike sidene ved litterær verksemd. 

Eg er elles temmeleg sikker på at når Brukshistorier er 

blitt oppfatta som eit realistisk og humoristisk verk, kjem det 

av det vi kan kalle forventningar ut frå genre og språk. Særleg 

tydeleg kjem lesarforventningane ut frå språkbruken fram i 

sitaten frå Carl Nærups melding: ... '"sine Personer lar hun tale et 
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bredt og aabenmundet Østlandsk ... ". For mange signaliserer 

dialektbruk latter og komikk, gjorde det vel enda meir før, ikkje 

minst når dialekten også er ein austlandsk flatbygd-sosiolekt som 

her. Dessutan er menneska i Brukshistorier enkle og jordnære

dei er uopplyste i høve til lesarane, trur m.a. pA overnaturlege 

makter i natur·en. Dette kan også føre til at ein lesar ikkje 

riktig tar dei på alvor, men vel å oppfatte dei kommisk - jamvel 

om teksten eigentleg seier noko anna. 

Til dette kjem at det i åra før og etter 1900 faktisk vart 

gitt ut ei rekkje folkeleg-humoristiske bøker i ulike genrar, 

bAde pA lands~Al og riksmål ~ og gjerne med dialektpreg. Dette 

hadde. bl.a. samanheng med ei breiare rekruttering til forfattar

standet. Hans Aanruds forteljingar og Per Sivles stubbar kan 

reknast hit, vidare skrønene til Hans Seland, Gabriel Scott, 

Martin Kvænnavika (psevdonym for Olaf Berg) og fleire andre. Ein 

romanforfattar som Olav Duun debuterte i 1907 med skrønesamlinga 

LØglege skruvar og anna folk, og det vart også skrive og gitt ut 

humoristiske amatørskodespel og diktsamlingar. Det fanst såleis 

ein humoristisk og realistisk-folkeleg litteratur i tida, mykje 

av den i form av forteljingar, stubbar, skrøner, historier. Denne 

litteraturen må ha skapt genreforventningar hos lesarane

forventningar i retning av det enkle, jordnære, korniske - og 

desse forventningane har eit stykke på veg styrt oppfatninga av 

Brukshistorier. 

Brukshistorier er tilsynelatande laust komponert. Verket 

består av tolv forteljingar om menneske med tilknytning til same 

bygda, og bruket, dvs. fyrstikkfabrikken som gir dei eit beskjed-
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ent levebrød. Dette frie komposisjonsmønstret er ikkje særeige 

for Brukshistor i er - vi finn det også i Hollases krønike og i 

Rikka Gan. Hollases krønike består såleis av fire hovuddelar, med 

kvart sitt motto, og med fleire handlingstrådar. Det ser ut til 

at denne frie skrivemåten, som også inneber ein allvitande og 

kommenterande forteljar, har høvd godt for Ragnhild Jølsen, sidan 

den pregar heile forfattarskapen. J<røniken er eigentleg ein genre 

som grensar opp til historie og segn. Den framstiller bl.a. 

hendingar etter kronologien utan forsøk på å vise indre samanheng 

eller utvikling. Men nettopp denne indte samanhengen vil sjølv

sagt ein moderne forfattar få fram - så likskapen med krønikegen

ren ligg helst i forteljarrolla og kanskje i bruk av alderdomme

lege stilfigurar. 

Til det som bind dei tolv forteljingane saman, høyrer 

persongalleriet. Nokre personar opptrer i fleire av forteljingane 

- bl.a. den synske Jens Vaktmand, fabrikkeigaren Helle Holm, 

lesarane Gren, Larsen og Paalsruden. Men det er bare i den første 

halvdelen av boka desse personane spelar noka rolle - jamvel om 

lesarane også dukkar opp seinare. Fire av dei første forteljing

ane har også ei nærmare tilknytning gjennom handlinga som gjeld 

brannen pl bruket - det er "Bruket, vaktmanden og varslerne", 

"Br and", "Aandehjælp" og "Hevnerne". Det er ogsl i dei første 

forteljingane at bruket har nokon sentral plass. Tilknytninga til 

det er bare indirekte i dei siste forteljingane, jamvel om 

bygdemiljøet er det same. Heilt dekkjande er såleis tittelen 

Brukshistorier i ein forstand ikkje - noko som kan ha samanheng 

med at boka vart til under så sterkt tidspress. 
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NA Brukshistorier likevel må seiast ikkje bare å vere ei 

uvanleg vellykka bok, men også å ha ein fast komposisjon - er det 

for di det finst andre trådar eller motiv som bind dei tolv 

forteljingane saman. Eit av gjennomgangsmotiva er bruket sjølv, 

med brukseigaren Helle Holm - og ikkje minst brannen som svir det 

ned, og oppklaringa seinare. Mange av forteljingane handlar også 

om religion, om predikantar og andre lesarar, og framstiller 

tilhøvet mellom lesarane og andre menneske. Brukshistorier har 

såleis eit religiøst motiv. Dessutan spelar tradisjon frå eldre 

tider, folketru i ei eller anna form, stor rolle - overnaturlege 

makter opptrer i fleire av forteljingane og forklarer menneske og 

måten dei handlar på. Vi har altså å gjere med eit folketru

eller mytemotiv. Og endeleg har mange av forteljingane eit 

erotisk motiv - ofte kopla til eit eller fleire av dei andre 

hovud- og gjennomgangsmotiva. 

Bruket blir framstilt i eit tvitydig lys. Dels representerer 

det framtida og framsteget - gir levebrød og arbeid til fattige 

husmannsfamiliar. Det meiner bru~sherren sjølv, Helle Holm, som 

ser bruket som livsverket sitt. Arbeidarane vil også nødig 

unnvere bruket, og mange av dei fortvilar når brannen legg alt i 

grus. Men fabrikken står ogsl fram som eit trugsmål mot menneska: 

"Og bruket havde tre høie piper, hvorav det alltid røk - røken 

fra den ene pipe var skidden og djævelsk, fra den anden hvit som 

damp ifra myr, fra den tredje blaalig av fosfor og svovl. Men 

slig bruket hvinte og gnog, kunde godt bruket sees som en drage 

- og ild spydde det, menneskeliv tok det, og slam kastet det 

viden om."lO) Slik bruket her og mange andre stader blir 
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framstilt, er det eit slags helvete. "Det er en clævel indi hvert 

evige hjul," tenkjer Jens Vaktmand ein stad. 

Bruket lever sitt eige liv, og det tar liv. Ingen kan 

kontrollere bruket - det er mektigare enn sjølve Helle Holm. I 

Brukshistorier kan ein sjå nettopp han som ein representant for 

økonomisk utvikling, sosial framgang og opplysning. Han ynskjer 

at tankane hans skal bli røyndom for folk i bygda, men lir 

nederlag. Ille er det nok at fabrikken brenn ned, men den kan 

trass i alt byggjast opp att. Verre er det at fabrikken sjølv 

synest å vere ei makt som er sterkare enn mennesket. Sjølve 

symbolet på den nye tida, på "realismen", blir til det motsette: 

ein eldspyande drake som held menneska i grepet sitt. Bruket blir 

såleis ikkje skildra som moderne fabrikk, som industriarbeids

plass og sentrum for nye idear. Det er eigentleg gamle, tradisjo

nelle tankar og kjensler folk har overfor bruket - ofte angst

prega - dei set bruket på linje med demoniske makter som dei 

elles meiner å kjenne frå tilværet. 

Det religiøse motivet i Brukshistorier spelar ei viktig 

rolle i fleire forteljingar - i "Brand", "Bønnens magt", 

"Aandehjælp", "Hevnerne", "Gjendøperne" og i "En don Juan". Her 

møter vi bl.a. lekpredikanten. Han blir konsekvent framstilt i 

dårleg lys - som han nesten alltid har blitt det i litteraturen. 

Predikantane i Brukshistorier er karikaturar, og skildringa av 

dei har lite med realisme å gjere. Dette ser vi tydeleg i "Brand" 

der predikanten Gustaf Gustafson frå Sarpsborg opptrer under 

brannen på bruket: "Ham var kløvet op paa en sten, og slik han nu 

stod med utbredte armer og sprikende fingre talte han og talte, 
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saa den fete stemme daanet bort undertiden og blev hæs og 

hviskende: "Brodrer och systrar, v~nner i Kristo - huru Ni har 

burit Er åt, tranger jag inte alls att fråga, sedan Herran har 

vredgats så rysligt på Er ... Di:irfor ~r och straffdomen kammen 

ofver Er som straffdomen den kom ofver Sodom och Gomorra. Och nu 

på denna dag och med bgon vandt ut mot elden, som omojligt 

brinner hetare i helvetes-afgrunderna, vill jag beratta Er något, 

vanner ... '""ll) 

Her - og i andre forteljingar - er det skremsel og fordøm

ming lekpredikantane har å by folk. Dei skil seg ogsl ut frA folk 

flest pl andre måtar: dels gjennom ein fanatisk utsjlnad, dels 

gjennom språk (svensk eller klokkardansk) - og ikkje minst 

gjennom svik og lureri. Det er eigentleg lesaren Paalsruden som 

har forårsaka brannen på bruket, men han prøver å kaste skulda på 

Helle Holm og hindre at assuransepengane blir utbetalte. Kva 

slags motiv han har - bortsett frå trangen til. A øydeleggje for 

andre - er det vanskeleg å sjå. Noko meir uskyldig er Grens 

forsøk pl å omvende den enkle og jordnære Olai Kamrud. Ved å love 

Olai Kamrud stillinga som dreiar, vil Gren presse han til l 

omvende seg. Men her tar brukseigar Helle Holm siste stikk, og 

Olai får dreiarstillinga av han. Det er tydeleg at Holm og 

predikantane skal oppfattast som motpolar og som representantar 

for ulike verdiar. Holm har eit faderleg ansvar ~or arbeidarane-

han ser på dei som store barn - medan predikantane er ute etter 

makt og forfører menneske. I "Hevnerne" er forresten ein predi

kant ute for A forføre pl eit meir bokstavleg plan, og madam 

Gren, som høyrer til dei frelste, er villig nok. 
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I "Bønnens magt" der Olai Kamrud blir dreiarmeister, og i 

"Hevnerne" er tonen i alle fall delvis humoristisk. Lesarane kjem 

da også til kort her - Holm og folks rettferdssans sigrar. Men 

alvoret blir større i dei to siste forteljingane - "Gjendøperne" 

og "En don Juan". "Gjendøperne" forte! om eit makabert lesarmøte 

i "Gunnershytten". Stemninga er dyster og uhyggeleg. Dei fram

møtte kler til slutt av seg og let seg døype i haustregnet, medan 

predikanten glir mellom dei, lutrygga "knoklet og tynd som 

døden". Inne i hytta ligg den dødssjuke og sinnsforvirra Gunner 

skomakar og skjønar in~en ting. Likevel representerer han det 

vesle som finst av fornuft ~ han hat i alle fall det vettet at 

han ~r redd .. 

Den siste forteljinga i Brukshistorier handlar om gamlingen 

Ola Bru. Som fleire andre blir han utsett for omvendingspress, og 

det er alle skremsel og trugsmål som fører til at han til slutt i 

desperasjon tar livet av seg. Ein episode i forteljinga handlar 

om gamlingen Ola Bru på friarføter. Men han er for gammal - og 

det er bare tragisk at han er den einaste som ikkje forstår det. 

Bare den åndsveike dottera til signekjerringa som ikkje kan 

snakke reint, vil følgje med han. I dei to siste forteljingane 

blir altså det religiøse motivet kopla dir~kte saman med døden

noko som ikkje kjem uventa etter framstillinga av predikantane 

tidlegare. Bare glimtvis fell eit komisk lys over predikanter og 

lesarar - og dei sigrane Helle Holm og folks sunne dømmekraft 

får, er kortvarige. 

Ulike former for folketru betyd mykje .i Brukshistorier, og 

har jamvel sett merke i titlar som "Bruket, vaktmanden og 
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va:rslerne~r og l~Aandehjælp~~ ~ Ein av dei som har eit nært og nesten 

personleg forhold til maktene eller "Aanderne", som det beiter, 

er Jens Vaktmand. Han er synsk og kan sjå ulykker før dei skjer

særleg på bruket, der han har hatt arbeidet sitt: "Jens Vaktmand 

fornam gjennem aanderne ulykken i dens vorden. Fordi hans øine 

havde vænnet sig til mørket, saa de, hvad der var skjult for 

andre".l2) Vi høyrer også om nisser og underjordiske i fortelj

inga "Mørkerædd", og både i "Hanna Valmoen" og "Bare en liten 

stein" grip det uforklarlege inn. 

For mange av dei enkle menneska i Brukshistorier står dei 

overnaturlege maktene som ein realitet. Maktene finst og er noko 

ein må rekne med. Men samstundes kjem stemninger, aningar og 

ikkje minst vonde og lagnadstunge varsel om framtida til uttrykk 

gjennom maktene. I forteljingane om den gamle einstøingen Jens 

Vaktmand er maktene materialiserte - og kan identifiserast som 

tradisjonelle nissar eller tunkallar. I "Hanna Valmoen" og "Bare 

en liten stein" opptrer det rett nok ikkje konkrete makter, men 

uforklarlege hendingar skjer likevel. I "Bare en liten stein" fAr 

Jørgen Braaten varsel om at han skal døy - eit mineskott går da 

også av ein morgen, og han høyrer ikkje varskuropet. Bruket - den 

eldspyande draken - har slukt han. I "Hanna Valmoen" spelar ein 

overklasseforførar bergekongens rolle og maktstel husmannsjenta 

Hanna Valmoen. Når han fløytar på henne, må ho gA frå alt og bare 

følgje han - jamvel om ho veit det er gale og uklokt: "Du faa~ 

ette væra sinna, det hjølper ette - je maa gaa je, mor." Folke

trumotivet blir såleis - direkte eller kamuflert - brukt for A fl 
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fram umedvitne kjensler og i det heile samanhengar i tilværet som 

ei strengt realistisk framstilling ikkje ville makte. 

PA ein suveren mAte utformar Ragnhild Jølsen folketrumotivet 

i den uhyggelege forteljinga "Mørkeræd". Gamlingane Tøger Krona, 

Jens Vaktmand og Amerikafareren Jack Petum spelar kort ein mørk 

kveld, og dei forte! historier både om overnaturlege makter dei 

har møtt, om djevelen og om "jentæne i Hannover". Ei ung jente er 

også til stades - og i den siste delen av forteljinga opplever vi 

hendingene frå hennes synsstad. Ho skal følgje med Tøger Krona 

heim i mørkret, men synest at både dei underjordiske og djevelen 

nappar etter henne og vil ta henne. Redsla ho opplever, viser seg 

å vere velgrunna - men ikkje slik ho trudde. Det viser seg at det 

er Tøger Krona som er ute etter henne - truleg inspirert av 

forteljingane tidlegare på kvelden. For jenta går overnaturlege 

makter, djevelen og gamlingen Tøger i eitt under det valdtekts

forsøket som forteljinga sluttar med: "Tøger svarte ikke. Hun kom 

til at se paa ham - det hvite skjegget lyste i mørket, og øinene 

glinste - nøkken - nøkken! Jentungen skrek et hæst skrik og satte 

i sprang ind mellem buskene. Der faldt hun og blev liggende som 

livløs av rædsel."l3) 

"Nei, A flyge i aasen det høller vi os for goe tel, lell," 

seier det sindige paret Marja og JØrgen i "Bare en liten stein". 

Det å flyge i åsen/gå i åsen står i Brukshistorier på linje med 

erotisk lauslivnad - i alle fall noko nær det. Åsen er den staden 

jenter og gutar parvis trekkjer seg tilbake til nlr dei vil vere 

aleine. Ogsl møta mellom Hanna. Valmoen oO ov~rkla~sekjærasten 

hennes foregår der - i det heile er naturen scene og ramme for 
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kjærastmøte og erotisk utfalding" I dei tolv forteljingcme i 

Brukshistorier varierer Ragnhild JØlsen det erotiske motivet og 

lar det spele seg ut pA ulike måtar. Vi ser det frå forskjellige 

synsvinklar, meir eller mindre alvorsprega og med ulike slags 

personar i hovudrollene. 

På eitt plan møter vi resultata av erotisk utfalding i form 

av ugifte mødrer og uekte barn. Den frittalande Olai Kamrud 

vitnar på eit vekkingsmøte "at Karrines - Gundas - og Kjeiseruas 

unger, alle vedkommendes den natta som atte festen var, er jagu 

je mester for", og etter reaksjonane er det ingen grunn til å 

tvile p.§ det han seier. I forteljinga om Keroline Sandhytten, 

"Den tolvte i stua", ser vi hendingane fr.§ ei jentes side. I den 

vesle husmannsstova lever far, mor og ni barn - utan at nokon 

andre og knapt ho sjølv - er førebudd og veit kva som skjer. Men 

foreldra til Karoline tar hendinga fint, så barnet blir ynskt 

velkome og blir den tolvte i stua. 

Når Ragnhild Jølsen brukar uttrykket "menneskehiet" om 

Sandhytten, er det nok for å seie noko om plasstilhøva. Her er 

det så fullt at folk ligg tett i tett som dyr i eit hi. Men 

dyremetaforen kan også naturleg knytast til det erotiske motivet. 

Menneske som Olai Kamrud og Karoline Sandhytten er i sine 

drifters vald og parar seg rneir eller mindre som dyr. Dei er 

ikkje sjølve medvitne om dei erotiske driftene, men treng 

vegleiing og råd - slik det også skjer når Helle Holm set Olai på 

rett spor og ber han gifte seg med den eine av kjærastane sine og 

halde seg til henne for framtida. 
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Det erotiske motivet i Brukshistorier kjem mykje til uttrykk 

gjennom lokking og forføring. Vi har alt sett korleis "Mørkeræd" 

endar med eit valdtekstforsøk. I den "Kinckske" "Felelaaten i 

engen" blir det fortalt om spelemannen Hans Kræmmer som lokkar 

jentene til seg - ei og ei. Han vil ikkje spe le til dans, men 

brukar fela og feletonane som lokkemiddel. Dei to første laur

dagskveldane lykkast han i det, men den tredje kvelden - når folk 

trur det er dauingar og huldrer som dansar - blir spelemannen til 

slutt avslørt. I denne forteljinga er det erotiske motivet særleg 

sterkt knytt til naturen, til felemusikk i trolske·sommarnetter, 

med sterke angar og uvante lydar og fargar. Folk veit til slutt 

ikkje kva dei ser eller ikkje ser, og overnaturlege makter 

blandar seg i dans og spel. 

I "Felelaaten i engen" blir folk - og særleg jenter - dregne 

mot spelemannsstova som med magnet. Enda sterkare kjem den 

erotiske lengten og draginga fram i "Hanna Valmoen". Hanna 

Valmoen er medviten om den erotiske lengten ho kjenner i seg - og 

vi møter henne etter at ho har vore gjennom erotiske opplevingar 

og lært både av dei og av andre sider ved livet. Derfor har ho 

motførestellingar mot A la seg lokke av den unge overklasseman

nen, og prøver å mobilisere motkrefter. Men det er til ingen 

nytte. Han dansar henne bokstavleg tala til seg pA ein fest, og 

Hanna tAler ikkje den dansen, som det heiter. Hos Hanna Valmoen 

er det nok bAde husmannsjentas overklassebeundring og tankane 

om sosial oppdrift som gjer seg gjeldande. Men først og fremst er 

det lengten mot den erotiske opplevinga i seg sjølv. som betyr 

noko - utan omsyn til følgjene. Derfor kan Hanna Valmoen bruke 
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uttrykket l drukne og A bli drukna med tanke pl den erotiske 

opplevinga - sA sterke er kjenslene hennes. Gjennom graden av 

medvit om eigne kjensler er nok Hanna Valmoen den av kvinnene i 

Brukshistorier som mest minner om kvinner i tidlegare Jølsen

bøker: Paula Heiss i Ve's mor, Rikka Gan i romanen med same namn 

og Angelica i Hollases krønike. 

Brukshistorier handlar i stor grad om korleis krefter av 

forskjellige slag - overnaturlege makter, religiØs skremsel, 

erotiske drifter - verkar på menneske kring bruket. Det er eit 

hovudpoeng at menneska ofte ikkje er klar over kva slags krefter 

som verkar på dei og at dei er i desse kreftenes vald. Særleg dei 

religiøse kreftene blir framstilte negativt, men ogsg erotikk og 

overtru kjem mange ganger i eit dårleg lys. Men her er likevel 

bodskapen meir tvitydig. Det kjem dels av kommentarane til 

forteljaren og heile tendensen i framstillinga, men også av at 

Helle Holms rolle ikkje er den same i dei forskjellige fortelj

ingane. Reint allment står Helle Holm i dette bygdesamfunnet for 

slike verdiar som opplysning, fornuft, økonomisk og sosial 

framgang og utvikling - og på det personlege planet sjølvkontroll 

og høgverdig moralsk framferd. Men i dei fleste forteljingane 

spelar Holm ei heilt perifer rolle eller er ikkje med i det 

heile. Han kan derfor ikkje bli noka verkeleg motvekt til krefter 

og drifter - og motsetninga mellom drifter, krefter eller natur 

og fornuft, kultur fell klart ut til naturens fordel. 

Når Brukshistorier ikkje bør lesast som ei samling moralske 

noveller med brodd mot overtru og ero'cikk, er det bl. a. for di 

folketru og erotikk i fleire forteljingar blir skildra som noko 
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verdifullt og i alle fall slett ikkje eintydig negativt. I "En 

don Juan" blir dei erotiske driftene hos gamlingen Ola Bru kopla 

saman med livsglede og livslyst - og står i motsetnad til 

skremselspropagandaen som sonekona og andre lesarar driv han i 

døden med. Olai Kamrud får nok sine forrnaningar av Holm, og 

Karoline Sandhytten ligg bokstavleg tala som ho har reidd - men 

det blir ikkje felt harde domar over nokon av dei. Det blir det 

heller - ikkje over dei som trur på huldrer og dauingar eller let 

seg danse på villgras i sommarnettene. Men det er eit viktig 

poeng at det ofte knyter seg liding til det erotiske motivet: 

grotesk og grufullt for jentungen i "Mørkeræd", sArt og fortvila 

for Hanna i "Hanna Valmoen", 

Nokre har sett det komiske som sentralt i Brukshistorier. og 

det er sA at det finst komikk - eller rettare sagt komiske 

episodar - i nokre av forteljingane. Likevel talar b§de saman

hengen i den einskilde forteljinga og mellom dei tolv forteljing

ane mot å lese Brukshistorier som eit komisk verk. Ikkje minst 

verkar forteljarkommentarane til å skape ei meir alvorleg 

stemning - til og med i "Bønnens magt", som i og for seg endar 

godt. Det vil seie: episoden med Olai Kamrud og problema hans i 

samband med stilling og giftarmål får ein god slutt - men i den 

større samanhengen tel ikkje dette stort. Slik ser forteljaren 

menneska med eit samla overblikk: "Taaken laa tæt om menneskenes 

pande og om deres sind, knuget dem til jorden, hvorfra den kom, 

og gjennem taaken skimret lyset fra Guri Kvænkæls hytte rødt som 

et betændt og verkende øie. - -~14) 
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Realisme er mangetydig - eit vidt samlebegrep for ulike 

tendensar og retningar som st~r i eit eller anna forhold til 

mennesket og verda. Men etter mitt syn kan ikkje Brukshistorier 

utan vidare kallast anten realistisk eller nyrealistisk. Det er 

t.d. ikkje i boka noko vesentleg poeng å framstille den røyndom

men folk lever i, skildre gjennomsnittskvardagen med arbeid i 

fabrikk og på husmannsplassar. Kva veit lesaren eigentleg om 

tilhøva på fyrstikkfabrikken og pA plassane etter at boka er 

lesen? Svært lite. Derimot veit han at det skal vere djevlar i 

hjula og at nissane huserer om natta og hjelper Jens Vaktmand med 

å halde orden. 

Her er heller ikkte lett å sjå nokon sosial tendens - jamvel 

om tilhøva ligg vel til rette - for miljøet er prega av store 

motsetningar: sosialt, Økonomisk og kulturelt. Det er bare ikkje 

dette Brukshistorier handlar om. Boka avdekkjer dei indre 

samanhengane som bestemmer innhaldet i folk liv: det dei har av 

religiøse førestellingar, av historie, av truer, holdningar og 

drifter og viser korleis desse grip inn i livssituasjonen. 

Ragnhild Jølsen plasserer nok menneska sine i eit realistisk 

miljØ, i ei ramme - men dette miljØet blir ikkje skildra for sin 

eigen del. Dei sparsame glimta vi får, er bare med for di dei er 

nødvendige for handlinga - og elles blir miljøet og særleg 

naturen ofte besjela og fylt av makter. 

Det er såleis grunn til å streke under kontinuiteten mellom 

dei tidlegare verka til Ragnhild Jølsen og Brukshistorier meir 

enn skilnadeno Vektlegginga av stemningar, kjensleliv og drifts

liv tilseier det. Folk har feste i gammal folketru, tradisjon og 
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historie, i trua på makter i tilværet, på lagnaden - slik vi 

kjenner det frA Hollases krønike og Rikka Gan. Som desse verka er 

Brukshistorier vend mot fortida. Kvinneperspektivet kjem tydeleg 

fram også i Brukshistorier, kanskje klarast i "Hanna Valmoen", 

men også i "Mørkeræd" og "Den tolvte i stua". Den patriarkalske 

'farsfiguren Helle Holm minner om tilsvarande personar andre 

stader - Gerhard Winkel i Ve's mor eller prokuratoren i Rikka Gan 

og Fernanda Mona. Den både tiltrekkjande og fråstøytande kvinne

forføraren har sin plass - både i kondisjonert og meir folkeleg 

utgåve. 

Brukshistorier handlar likevel meir om vanlege folk: 

husmenn, tenarar, arbeidsfolk - enn dei andre bøkene gjer. Og 

dialektbruken er langt meir gjennomført. Dette kan sjåast som ein 

realistisk tendens. Men noko heilt nytt er det heller ikkje tale 

om på desse punkta. Helle Holm høyrer til dei kondisjonerte, og i 

periferien finst det andre "fine" byfolk og folk frå "Sittgaard

en". Og dialektbruk gir Ragnhild Jølsen fleire døme på i tidleg-

are bøker også, som her: 

"Sikkert det er pent naa, frua. Tænke sig for lidt 
siden - svart var jora, svart var veiret, og svart var 
menneskehugen. - Hau! - Men naa soler jagu ormen sig i 
bakkebraaten, og rører en i en maurtue, sender de sligt 
et spiit tilveirs, at en rat kan nyse. Nei, naa finst 
inte det levende kryp, hvori sevjen inte render baade 
tjok og klissen - Vorherre til pris, jora til former
else."l5) 

Dialektbruken er ein del av Ragnhild Jølsens språklege 

realisme. Men denne språkrealismen har ikkje nødvendigvis 

føresetnaden sin i samtida. Den er med på å setje Brukshistorier 
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inn ein eldre litterær og litteraJcurhistorisk sa.rnanheng~ 

Brukshistorier er folkelivsskildring. Det er nærliggjande l nemne 

AsbjØrnsens Norske Huldreeventyr og Folkesagn som eit av førebil

eta, med sin sprAklege realisme, med folkelivsskildringane sine 

og med rammeforteljingar og kommentarar fri ein allvitende 

forteljar. Ragnhild Jølsen samla også sjølv eventyr, segner og 

anna tradisjonsstoff - og noko av dette er med og set preg pA 

Brukshistorier. Ragnhild Jølsens biograf, Antonie Tiberg, fortel 

elles at Asbjørnsens eventyr- og segnsamlingar høyrde til dei 

bøkene ho tykte best om og las mest i, og forutan Asbjørnsen 

heller den eldre litteraturen enn.den yngre: "Det var de gamle 

bøker hjemme paa Eikeberg hun elsket, de som hadde hørt slegten 

til i generationer, den som de gamle eiere av gaarden hadde 

bladet i, kanske ogsaa skrevet i margen pa a. En gammel bibel, 

gamle salmebøker, lovbøker- med dem kunde hun sitte timevis."l6) 

Ei nærmare undersøking ville truleg vise likskap på fleire punkt 

mellom Asbjørnsens huldreeventyr og Ragnhild Jølsens Brukshistor

ier - men det ville sprengje ramma for denne artikkelen å gå 

vidare inn på det. 
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EN STUDIE I Ti\RJEI VESAAS' ROM}\N IS-SLOTTET. 

Symbolikk og folk-loristiske allusjoner. 

Av Dagne Groven !Vlyhren 

Isslott og bruer. 

Det ser ut til at det ble noe av et program for Tarjei 

Vesaas A utvikle sansen for den "låge dirren" i tilværelsen: 

"Natt som dag. 
Ein sit i sitt løynrom og kjenner dette: Dirrar ikkje 
grunnen under føtene av løynde floder som finst? 
Og kva må ein så gjera, synest ein? 
Ein må vera til stades. 
Ein må møte opp og stå i straumen frå det. Ein må la 
den låge dirren skaka seg. Slik halv-morkne bruer og 
gamle gong-tre dirrar fint i snøsmeltings-tid." 

Med disse linjene åpner han det prosalyriske kapittelet 

"Elvane under jorda" til slutt i Båten om kvelden, som kom ut i 

1968, to år før dikteren døde. De underjordiske elvene arbeider i 

det skjulte. De griper ikke desto mindre inn i livet på avgjør-

ende måter. De skaper bevegelse, spenning, dirr. Vi må tro at 

dikteren med forestillingen om slike elver vil si noe om de 

irrasjonelle krefters betydning. Som menneske og dikter må Vesaas 

la sitt vesen gjennomrystes av tilværelsens hemmelige grunnkref-

ter. De lar seg kanskje fatte, kanskje ikke. De er like reelle 

for det. Han må stille sitt totale opplevelsesregister til 

djsposisjon, være "til stades", eller "tett attved der det 

skjer". 'Dirren' er liksom noe av livsmeningen: 

"Eg høyrer. Eg er til, og eg høyrer straumen gå. 
Ein kan bli forleidd til å seia: Det er for elvane 
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under jorda einer til." l BAten om kvelden, 1968, 
s.207-08). 

Om 'dirren' alltid vil være til stede, oppfattes den kanskje 

sterkest i ungdomstida. Senere "dirrar" en likevel "mindre", stAr 

deL 

Denne trangen til å oppfatte og leve med i 'dirren' i 

tilværelsen kan være en av grunnene til at Vesaas så ofte søker A 

tolke ryettopp barn og unge mennesker i krise, altså søkende, 

uetablerte og ubornerte sinn med full og ubeskåret livsundring, 

som nettopp derfor er utsatte for undergangskrefter. En del av 

hans skikkelser går da også under, slik som f.ek.s. Unn gjør det i 

Is-slottet. Andre greier seg av ulike grunner bedre, vinner over 

krisen og modnes, slik Siss gjør det i samme bok. Vesaas synes å 

vite mye om det vi kunne kalle mennesker i psykisk 'hamskifte'. 

Slike mennesker vil hos Vesaas være kjennetegnet ved at de 

er. smertefullt fintmerkende og sky, samtidig som de ·har våken 

evne til opplevelse og medopplevelse. De kan eie stor trang til 

både å åpenbare sitt vesen for andre, Q2 til å kapsle seg inn. De 

kan ha dypt behov for kommunikasjon med medmennesker, samtidig 

som de er så sårbare og redde for å blottstille seg at kommunika

sjon blir umulig. Og så får vi disse samtalene som går i stå. 

Mennesker forlater hverandre med uforrettet sak. Et "livsens ord" 

som vil fram, "tør" ikke. Det "vil", men "kan" ikke, som det 

heter i diktet "Sky ord": 

"Kvitt slam over det. 
Lamme ord døyr på munnen. 

Eit ord som ville 
slå opp dørene. 
Som ville gjera livet annleis. 
Som ville, ville -
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Som ikkje karL" (Dikt i samling, 1972, s. 240-41). 

Vesaas fanger imidlertid om og om igjen inn de lykkelige 

øyeblikkene da reell kommunikasjon mellom menneskesinn oppstår. 

Den kan være ordløs, og den kan betjene seg av ord. I alle 

tilfelle bygges det usynlige og livsviktige bruer. Ordet kan være 

"Eit under av ei bru", sier Vesaas. ("Om skrivaren"l)). 

Bru-symbolet går igjen i Vesaas' forfatterskap som symbol 

for kommunikasjon. Han har enda gitt en av sine romaner tittelen 

Bruene. I denne lykkes det A slå bruer over 'avgrunner' som en 

skulle tro det var umulig å overvinne, fordi noen unge mennesker 

har evne til å stille seg til disposisjon for et medmenneske i 

nød. De er til og med i stand til å risikere seg selv i dette. 

Derfor blir det nødstedte mennesket helbredet og forløst, og selv 

opplever de frigjøring og personlig vekst. De tre unge menneskene 

som fortellingen stort sett dreier seg om, erfarer at det som 

begynte som en tragedie, blir snudd til et vekstvilkår. 

Bruene kom ut i 1966 og var Tarjei Vesaas' siste roman. Is

slottet, som denne studien skal ta for seg, kom i 1963 og var 

hans nestsiste. Den er beslektet med Bruene i form og tematikk. 

Brua som symbol på kommunikasjon opptrer også i Is-slotteL I 

denne romanen er det .imidlertid ikke skildret en eneste konkret 

bru. Midtdelen av boka har likevel fått overskriften "Nedsnødde 

bruer". I denne delen forekommer også et dikt på 12 linjer: 

"Draum om nedsnødde bruer". Det uttrykker lengsel etter kontakt, 

ja, viser at muligheten for at kontakt kan opprettes, er til 

stede. Bruene finnes, men ingen "veit om" dem. De må oppdages. 

Kanskje må menneskene til og med lære A bruke dem: 



"Det snør og snør 
på stille bruer. 
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Bruer ingen veit om." (Is-slottet, s.95)2) 

Bru er altså et sentralt symbol i Is-slottet. 

Et annet sentralt symbol er selve isslottet, som tittelen 

nevner. Det ser ut til å uttrykke det motsatte av brusymbolet, 

nemlig noe i menneskesinnet som vil hindre fruktbar kontakt 

mellom mennesker, og som derfor også kan bli livsfarlig. 

Ellisiv Steen tolker isslottet som "ensomhetens, kuldens og 

dødens katedral" (Edda-64, s. 126). Isslottet opptrer både som 

konkret fenomen og som symbol. 

Symbolene isslott og bru kan sies å favne om verkets 

tematikk. Temaet gjennomspilles slik at vi får erfare resultatet 

både når isslottet seirer 22 når bruene seirer i menneskenes 

sinn. 

Isslottet er imidlertid det ekstreme resultat når kulden får 

anledning til å arbeide lenge og uavbrutt. Isslottet er så å si 

"heimen av kulden" som det heter et sted. (s.45). Vi kan også 

merke oss denne formuleringen fra diktet om de nedsnødde bruene: 

"Men nedsnødde bruer er frosne." (s. 95). Noe av det som gjør at 

dette diktet likevel peker mot en kommende forløsning, er at det. 

finnes en varme som etter hvert vil frigjøre bruene: "inni her er 

det levande varmt", heter det. Vi kan altså si at de noe mindre 

spesielle begrepene kulde og varme også uttrykker tematikken. 

Kulde ser ut til å betegne ensomhet og mangel på kommunika-

sjon med medmennesker. Varme betegner det motsatte: tilhørighet i 

et fellesskap, vilje og evne til kommunikasjon. Det ser ut til 

at Vesaas har utnyttet de symbolske muligheter i disse enkle 
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fenomener sA konsekvent at de kan gi viktig informasjon til 

leseren. Når f.eks. kulden sniker seg inn på en person, kanskje 

uten av vedkommende selv legger merke til det, betyr det at 

mulighetene til å oppnå kommunikasjon er reduserte. På tilsvare

nde måte er det A motta, bevare, eller gjenvinne varme, positive 

tegn. Varme klær, varme drikker og varme bad er også lovende 

signaler. Den slags motarbeider og beskytter mot kulde. 

Angst og mørke ser også ut til å henge intimt sammen, mens 

lys betegner trygghet; særlig er sollys og varme en heldig 

kombinasjon. Når derimot lys og kulde opptrer sammen, er situa

sjonen mer tvetydig. 

Symbolikken i Is-slottet kan virke slående enkel, med selve 

det eventyrlige isslottet som det dominerende symbol. Noe 

tilsvarende kan sies om språkføringen. Den er preget av enkelhet 

og konsentrasjon. Stilen er likevel underfundig. Vesaas dyrker 

det enkle slik at det blir i stand til å peke utover seg selv. 

Ved å dempe uttrykksmåten, velge til og med de mest forslitte ord 

og uttrykk, kan han gjøre stilen ytterst ekspressiv. Det gjelder 

derfor A gi akt på de mange gjentakelser, paralleller og kontras

ter. Man må holde enkelthetene sammen, trekke linjer og fylle ut. 

Vesaas' stil forlanger meddiktende innsats. 

I Is-slottet synes dikteren også iblant å alludere til folketro 

og folkediktning. Følsomhet for slike henspillinger kan være til 

hjelp og støtte ved tolkningene. 

Den ytre handling i Is-slottet griper sterkt. Det dreier seg 

om en tragedie. Unn, en skolejente på elleve år, finner en dag på 

å ta veien til en isformasjon som har bygd seg opp i en foss i 
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løpet clv en lang periode med barfrost. Hun blir grepet av dette 

merkelige naturfenomen, et riktig isslott med mange rom i, og 

forviller seg inn i det. Men da hun ønsker A komme ut igjen, 

finner hun ikke veien og omkommer der inne. Bygda går manngard, 

men forgjeves. Da våren kommer, går slottet i oppløsning med alle 

sine hemmeligheter. Unn blir aldri funnet. 

Storparten av boka dreier seg imidlertid om klassevenninnen 

Siss, og hennes reaksjon på Unns forsvinning. Hun 'stenger seg 

av', som det heter. (Jfr. s. 107 og s. 111), både for skolekamer

atene og foreldrene. Til slutt kommer hun imidlertid over sin 

krise-og finner tilbake til samfunn med de andre. 

8rstidsvekslingen korresponderer med utviklingen i fortel

lingen. I første del, "Siss og Unn", er det sen høst med knall

hard frost. Det er denne kulden som har skapt betingelsene for at 

isslottet har kunnet reise seg. Del I slutter med at Unn omkommer 

i isslottet. 

Andre delen, "Nedsnødde bruer", fører gjennom en tung, 

deprimerende snøvinter. Det er som om hele det vesle bygdesamfun

net er nedtrykt. Den intense letingen etter Unn dabber etter 

hvert av. Siss' tilstand gir grunn til bekymring. 

I del III er det tidlig ~år, og snØ og i~ tar til A bråne. 

Denne delen har fått den symbolske tittelen "Treblåsarar". Dette 

symbol kan vanskelig knyttes til noe konkret i den ytre virkelig

het. Det har imidlertid sammenheng med forestillingen om 'sidene 

av vegen', som må kunne kalles et ledemotiv i denne boka o I del 

III overvinner Siss gradvis sin isolasjon, nye livsbejaende 

krefter ovrer seg i natur og mennesker, og 'bruer' etablereso 



28 

Boka er konsentrert om få personer og begivenheter. Den 

utspiller seg i et vanlig bygdemiljØ fra vår egen tid, befolket 

av det vi kan kalle vanlige mennesker. Bare de to hovedpersonene, 

Siss og Unn, er navngitte. De vi ellers hører om, er mor og far 

av Siss, Unns moster, læreren, gutter og jenter i Siss' og Unns 

klasse, noen voksne menn, to-tre unge gutter. Vi får gløtter inn 

i Siss' og Unns hjem og skolen, og vi fØlger hovedpersonene på 

veien mellom disse relativt trygge stedene, og på turer ut i en 

storslagen natur der mangt kan hende og irrasjonelle krefter er 

på spill. Mens miljøskildringene er skåret ned til et minimum, 

flr naturopplevelser og naturskildring bred plass. Ganske sæilig 

uttrykkes hovedpersonenes vesen og emosjoner gjennom naturskildr

ingene. 

Natur og sinn. Symbolikk og projeksjon 

Selv om Vesaas i sin senere produksjon er varsom med l tolke 

sine symboler, kan han likevel gripe til formuleringer som peker 

direkte mot de symbolske perspektivene, som når vi på s. 89 

leser: øsnøen sila og dekte over, både utanfor og inni ein." 

(Uthevelsen er gjort av meg). Dette er en antydning om at det som 

skjer i det ytre, løper parallelt med det som skjer i menneskenes 

sinn" 

Et annet direkte hint om parallellitet, ja, indre sammenheng 

mellom sinn og natur, finner vi f.eks. i kapittelet "Brlnande 

is"" Det åpner slik: "Siss stod som i brånande is" Ho hadde grå 

isflater pl rek ikring seg overalt." Is" 121. Uth. av meg). Siss 

er pA dette tidspunkt 1 ferd med l bryte ut av sin isolasjon. 
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Sammenlikningskonjunksjonen "som" signaliserer at den issmelting 

som pågår i naturen ikke bare kan, men skal ses som uttrykk for 

tiningen i Siss' sinn. 

En litt annen metode til å illustrere sammenheng mellom sinn 

og natur er valgt i løpet av Unns vandring i isslottet. Unn 

kommer til noe hun opplever som "eit gråtarrom" (s. 46). Her 

drypper det ustanselig vann alle steder. Uttrykket "grltar-rom" 

vi~er ~t vannet føles som tårer. Snart gir det imidlertid fram at 

rommet er en projeksjon av Unns egen fortvilelse: 

"Ja! med eitt skjøna ho det, no sAg ho det tydeleg for 
seg. Det var ho sjølv som gret sA stridt der inne. Kva 
det var for, sansa ho ikkje, men det var ho sjølv som 
baska i sin eigen gråt." (s.47). 

Her er det snakk om identitet mellom den ytre virkelighet og 

sinnets. 

Ved først å la Unn oppleve det som om rommet selv gråter, og 

dernest la det gå opp for henne at gråten egentlig er hennes 

egen, oppnås i alle fall tre ting. Det blir helt klart at 

isslottet og vandringen i det skal forstås symbolsk. Unn er på 

vandring innover i sitt eget sinn. Dertil vises det at Unn når 

fram til en mer bevisst erkjennelse av sin tils·tand, og endelig, 

at hun ikke tidligere har forstått hva som er i ferd med å skje 

med henne selv. Det er først etter at hun har vært igjennom 

'gråtar-romet' at hun til bunns fatter at hun ikke kan unnvære 

medmenneskelig kontakt, det er da hun roper på Siss! Tragedien er 

at hun erkjenner dette for sent. Hun har forvillet seg så dypt 
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inn i sitt vesens irrganger at hun ikke finner veien tilbake, og 

hun går til grunne i dyp ensomhet. 

Ulike former for projeksjon møter vi også andre steder i 

framstillingen, ikke bare i forbindelse med Unns vandring i 

isslottet. Siss projiserer sin egen angst slik at den materiali-

serer seg i mørket "på sidene av vegen", og de synene Unn har da 

hun f.eks. speider gjennom isen på det store vannet underveis til 

isslottet, må helst oppfattes som en form for ubevisst projeksj-

on. 

Også letemannskapene projiserer. Stilt overfor isslottet 

fornemmer de Unns tragedie. Slottet åpner seg imidlertid ikke for 

dem om de banker på isveggene aldri så mye. Den måten de kan 

forstå på, er å gripe til hva de måtte eie av fantasi og innlev-

ingsevne. De henter fram sine personlige sorger og "plantar dei 

inn i dette nattspelet med lys og dødsaningar" (s. 73). Bare ad 

den vei kan de nærme seg det 'dyre' som "er komi i ulukke". Det 

heter også at de selv er "inniblanda". 

"Dei er slitne, alvorlege menn og gjev seg over som 
offer for ei fortrolling, og seier: det er her. 

Siss fornerr~er hva mennene opplever, og fra nå av gestalter 

isslottet Unns problem for henne. 

Etter hvert som hun selv identifiserer seg mer og mer med 

Unn, drives hun til isslottet igjen. "Det var hit ein måtte når 

ein ikkje visste si arme råd." (s.lOO). I den skarpe marssola får 

da Siss plutselig se Unn inne i slottet. Siss tolker synet som en 

visjon. Leseren, som vet at Unn s1tter ihjelfrosset inne i 
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isslottet, må nødvendigvis oppfatte det som virkelighet, Dermed 

forsterkes virkningen. Dikteren har her grepet til enda en metode 

til å uttrykke sammenfall mellom den ytre virkelighet og sinnets. 

Synet får Siss til å erkjenne den muligheten som mennene var i 

stand til å ta inn over seg allerede første natta letingen etter 

Unn pågikk. Siss så på dem hva de tenkte, men på det tidspunktet 

var det bare egnet til A vekke angst og protestholdninger i Siss. 

Nå tenker Siss på denne måten: 

"Så tydde vel dette at Unn var dØd. 
Ja visst, Unn er død." (s. 102) 

Gjennom denne opplevelsen aner Siss rimeligvis også sin egen 

undergangsmulighet. Scenen kan betraktes som en parallell til 

Unns syn av "det redslestupet" (Jfr. denne artikkelen s.53) 

Kapitlene "Fuglen", "Svarte dyr på snøen", "Slottet stenger" 

og "Slottet stuper" er tilsynelatende rent naturskildrende. I 

virkeligheten er de sjeleskildringer. De er berettet autoralt, og 

hovedpersonene forekommer ikke i dem, i alle fall ikke konkret. 

Disse kapitlene kan vel fylle flere funksjoner. Ellisiv Steen 

skriver: "Kapitlene "Slottet stenger" og "Slottet stuper" gir 

avslutningen på Unns historie. Det er bare leserne som har fått 

følge henne til veis ende. Vi blir innviet i en hemmelighet som 

bokens personer aldri får oppklart." (E-64, s.l27), Etter det jeg 

kan se, avdekker de først og fremst de ulike faser i Siss' 

psykiske utvikling, De røper forhold som hun selv er ubevisst om. 

Konteksten gir holdepunkter for hvordan disse kapitlene er å 

forstå. La oss altså studere dem litt nærmere for å se hvordan de 
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frigj ø:cing. 

Det eiendominelige kapittelet "Fuglen" kommer tilsynelatende 

umotivert. På dette tidspunkt har Siss imidlertid forskanset seg 

i det som kalles "Lovnaden". Siss har det meget tungt. Hun føler 

at hun, som mener hun har kommet Unn nærmere enn noen annen, også 

har spesielle forpliktelser. Dertil har hun en uklar fornemmelse 

av at hun har noe slags medansvar for Unns ulykke.3) Britt 

forflyttes vi til et Øde, iskaldt vinterlandskap der den "ville 

fuglen med stålklørne" hvileløst streifer omkring og tar de liv 

den måtte fl øye på: "Fuglen skar dei Øyde viddene opp i strimlar 

og spiralar, og var døden." (s. 92). Han er en helt fri fugl 

inntil vinden har feid snøen bort fra isslottet slik at det 

"tedde seg slik det verkeleg var". Da får fuglen en ny form for 

flukt. Den kaster seg stadig ned mot "same hårfine punkt" pl 

isslottet, Fra nå av er fuglen i selvvalgt tvang: 

"Han var ikkje nokon heilt fri fugl med stålklør og 
vind lenger, han var hardt bunden her. 

Han var fange av sin eigen fridom her. Fekk ikkje 
slutte. Det han såg, forvilla han. 

Han ville koma til A skjera seg sjølv til døds av 
sine eigne strimer - så harde som glas der dei ikkje 
viste det minste. Men lufta gjekk sund for dei. Han 
mAtte koma til å gå sund sjølv." (s. 92). 

Her blir leseren for det første minnet om at Unn sitter 

ihjelfrosset inne i isslottet. Slik sett kan fuglen oppfattes som 

en Atselsfugl som strever for A få tak i Unn dypt inne i isen. 

Hun er imidlertid ikke til A n§. Fuglen, og ikke minst dens 
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flukt, peker utover seg selv. Fuglen er fiksert av en forvillende 

gåte som aldri gir fred. De linjer som den tegner med sin flukt, 

er usynlige. Likevel blir de på sett og vis stående i lufta. De 

er til A "skjera seg" til døde på, de er harde "som glas" og får 

selve lufta til å "gå sund". Dermed fAr de en nesten stofflig 

eksistens. Ordene: "skjera", "glass" og "gå sund" forbinder seg i 

leserens bevissthet og understreker forestillingen om noe skarpt. 

Det skapes et intenst inntrykk av at lufta pA kryss og tvers er 

gjennomtrukket av livsfarlige 'tråder' som fuglen frambringer ved 

sin bundne flukt, og som den vil bli ødelagt av. 

Hvis vi holder dette sammen med Siss' løfte til seg selv om 

alltid å tenke på Unn, natt som dag, og samtidig minnes hvor 

inderlig hun har knyttet Unns skjebne sammen med isslottett, 

skjØnner vi at 'lovnaden' kan bli farlig for Siss, at den er i 

ferd med å bli en tvangstanke. I hennes sinn foregår det en 

fastlåst og ustanselig kretsing om Unn og isslottet, i slekt med 

fuglens. Hun har tolket sin troskap mot Unn slik at hun har 

kommet til å sette snevre grenser for sin sjelelige aktivitet, og 

det kan i det lange lØp komme til å bryte ned hennes psykiske 

helse. 'Lovnaden' får Siss til å distansere seg fra fellesskap 

med foreldre og venner. Den får henne til å tro at naturlig 

samvær med kamerater nærmest må oppfattes som svik! Da Siss en 

gang gir etter for klassekameratene og aksepterer å bli med på en 

skitur, får hun straks dårlig samvittighet, og tror at hun er i 

ferd med å svikte lovnaden og Unn: "Lovnaden kom litt til 

kanten." (s. 98). Siss opplever i dette øyeblikket kameratene som 
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fristel:'e 3om prøver å få henne til å feile" "Siss fekk vondt 

samvet straks ho var Aleine." (s. 98). 

Den nære sammenheng mellom Siss og fuglen bekreftes da Siss 

har hatt sitt syn i mars. Da kaster fuglen seg like ned mot 

henne. Først ser hun fuglen, etter at hun har skilt lag med 

vennene: "Ein stor fugl skar forbi så ho skvatt, han var alt or 

syne." (s.lOl). Litt senere, da hun kjenner seg svak etter synet 

av Unn i isen, heter det: 

"Med ho låg slik høyrde ho ein sus tett i ryggen på 
seg, kjende eit skarpt vindblaff, såg ein strek i 
lufta- alt på ein gong. Like innpå." (s. 102). 

Det kan ikke være tvil om at dette er fuglen. Da tar hun seg 

sammen, merker at hun blir kald, og kommer seg med møye vekk fra 

isen. Dette er en handling som peker framover mot frigjØring. 

Kapittelet "Svarte dyr på snøen" følger like etter "Draum om 

nedsnødde bruer." Diktet om bruene forteller om lengsel etter 

kommunikasjon og kontakt. Det er et "vi" som drømmer i dette 

diktet. Slik det står i sammenhengen, kan det uttrykke en 

ubevisst lengsel etter kontakt hos flere. Mest sannsynlig er det 

imidlertid l anta at det først og fremst dikter s~g i Siss selv, 

kanskje som følge av den sympati hun et øyeblikk møtte hos 

skolekameratene i kapittelet forut. De demonstrerte en solidari-

tet som førte til at det tentes "ei hastig glede ho ikkje hadde 

tenkt seg" i henne" (::L 93). Så følger altså '"Draum om nedsnødde 

bruer" og deretter "Svarte dyr pA snøen". Det siste er helt klart 

et forvarsel o:m det v&rvær som skal ko·inrne i Siss, ja, som 
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ubevisst allerede her er ved å forberedes i henne. Det tales om 

en lav, men mektig "nattsong", som synes A forberede treblåsermo-

tivet. Og det er kommet en ny slags "straum" i lufta: 

"Det er no det byrjar. Dei som går ute i dette 
kjenner det og slår over i ein annan takt. Som at dei 
kjem tidsnok heim. 

Å så mildt, seier det inne i dei. Har elles ingen 
treng til å tala. Det er no det byrjar. 

Straumen har auka, går sterkare oppi barskogen. 
Bårnålene strekker tungene sine og syng ein ukjend 
nattsong. Kvar einskild tunge er så lita at ho ikkje 
høyrest, samanlagt læt det så lågt og mektig at det 
kunne jamne ut åsane om det ville. Men det er mild 
luft, snøen ligg kram og still nedunder." (s.96). 

Den milde "straumen" møter menneskene, og vinden gjør dem 

annerledes. De blir "ein augneblink som dei helst ville vera. Den 

vite vinden i vintermørket kan få mennesket til A lyse." (s.96). 

I kapittelet etter, "Synet i mars", brukes ordet "straum" om 

det sinnelag som Siss kjenner strømme mot seg fra kameratene som 

nå strever med å få henne med i fellesskapet igjen. "Siss hadde 

mot seg ein sterk straum" (s. 97). Det er nå hun på sin side 

opplever dem som fristere, og hun holder fortsatt stand. Kapitte-

let "Svarte dyr på snøen" har imidlertid vist at Siss' motstand 

er ved å brytes ned, og at det er et tidsspørsmål hvor lenge hun 

kan "stA i lovnaden sin" (jfr. s.93). Men tida er ikke helt inne 

enda. Det går også fram av "Svarte dyr på snøen". Det kan 

fortsatt komme kuldeperioder: "Det har vori kaldt lenge nok - og 

det blir vel snart like kvast att." (s. 96). 

Kapittelet '"Slottet stenger" finner vi i bokas tredje del. 

Her får vi en skildring av hvordan isslottet etterhvert forandrer 
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seg p.g.a. mildvær. Dette ser også ut til A henge logisk ~ammen 

med viktige ting som hender Siss, og som fører til forandringer 

i hennes holdninger. I kapitlene like forut har Siss for første 

gang pA mange måneder kommet i reell dialog med medmennesker. 

Først med moster, og deretter med en ung gutt. Det er nok 

psykologisk rett av Vesaas at den sky, men innsiktsfulle moster, 

det mennesket som har sørget dypest og belest over Unn, først 

vinner Siss' tillit. Hun formulerer tanker som også har foresve-

vet Siss etter synet i mars, nemlig at det er meningsløst A binde 

seg i løfter til en død. (Jfr. s. 106: "lovnaden, kva er det no? 

osv." og s. 112: "du rnA ikkje lova til du øydelegg deg."). Etter 

samtalen med moster dukker treblAserene opp første gang, som et 

uttrykk for at Siss' angst har veket, og at nye livsbejaende 

krefter har begynt å ovre seg. Etter mangt å dømme varsler de 

også gryende ubevisst erotikk: 

"Nei MØrkredd? Lyse treblAsarar hadde dukka opp 
og gjekk no på sidene av vegen." (s. 116) 

(Treblåsersymbolikken videreføres i kapittelet "Treblåsarar"). 

Men det har hendt mer. Siss har møtt uventet og spontan 

sympati fra en ung gutt. Også samtalen med ham virker gunstig pA 

Siss, som, tross mesters ord, er kommet i villrede om hun 

virkelig skal våge A gå fra 'lovnaden' sin. Den er tross alt til 

"å stå på" synes hun. Går hun fra den, hvor skal hun da søke 

holdepunkt i tilværelsen? Gutten er like Apen og ærlig mot henne 

som moster, og Siss er i stand til å høre på ham uten å reagere 

gfted tr.S!SS eller opprcr a Til slutt ::1ller hGn henne 9'du med 
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gropene", dvs. du med srnilehullene. Dette opplever Siss som en 

forsiktig kompliment, og det kommer en ny, men god følelse 

uventet opp i henne som brått får henne til å legge merke til at 

gutten er stor, "nærmast vaksen kar". (s. 119). Dette røper at 

hun er ved å modnes. 

I "Slottet stenger" heter det at fuglen ennå ikke har "skori 

seg til døds", at slottet snart skal falle og at fuglen igjen 

skal stige: 

"Det skal heller ikkje vara sA svært lenge no. Slottet 
skal falle. Kva fuglen skal, veit ingen. Fuglen skal 

,stige som ein prikk mot himmelen, villskremd, når 
slottet brest og stuper." (s.l20) 

At det nettopp er samtalene med moster og den unge gutten 

som setter fart i issmeltingen i henne selv, bekreftes i det 

etterfølgende kapittelet: "Brånande is", det som begynner med den 

før siterte setningen: "Siss stod som i brånande is" (s. 121). I 

dette kapittelet blir det også sagt direkte fra om at slottet 

forandrer seg og brytes ned i takt med Siss' egen utvikling. 

Slottet forandrer seg fordi hennes begrep om slottet blir 

annerledes, for ikke A si at hun selv blir annerledes, noe bAde 

moster og gutten har bidratt til: 

"Slottet vart bg annleis etter den sky samtala med 
guten." 

"Guten hadde gjort slottet annleis." 

·rsslottet stod dirra i ein pressande flaum." (s. 
122). 
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Det siste av de fire sinnbilledlige naturskildringene, 

"Slottet stuper", er også det siste kapittelet i boka. Det kommer 

som en logisk fØlge av at Siss i kapittelet umiddelbart foran har 

greidd å slippe 'lovnaden' og bevisst har valgt å gå tilbake til 

fellesskapet med kameratene. Hun har også befridd seg helt fra 

sin binding til isslottet. Det har ikke lenger makt over henne: 

"I dag går eg for alvor ifra det eg har lova. 
Det er mesters skuld at eg gjer det, at eg greier å 
gjera det. 
Enno veit eg ikkje om en måtte. 
Men eg vil. 
Eg takkar moster." (s. 140) 

Like etterpå kommer den jenta og den gutten mot henne som ha-r 

satt mest inn på å vinne henne tilbake. 

Dermed kan slottet bryte sammen og forsvinne. "Heile slottet 

er borte frA jorda", stAr det. Men at det har vært der, er et 

ugjendrivelig faktum. Det har satt til dels alvorlige sår i 

landskapet. Det er kommet "risp og hogg i elvebreddene", strand-

steiner er "endevende", og trær er rykket opp med rota. Men det 

finnes også "mjuke kvister som berre har fått borken ripa av" (s. 

141). Og vi kan spørre: hører Siss med til disse 'kvistene' fordi 

hun tross alt eide så mye smidighet i sinnet at hun var i stand 

til å komme gjennom sin isslottkrise uten varig men? Har hun 

kanskje til og med vokst på den og vunnet fram til solidere 

identitetsfølelse og større personlig frihet og åpenhet i forhold 

til medmennesker? Det kan se slik ut. 

Når Siss kommer så heldig gjennom sin krise, har det tydelig 

salllll\enheng med at hun i utgangspunktet står i en solid sosial 

sammenheng~ omgitt av mennesker rsorn e-r glade i henne ø Nen di:2se 

må også lære ~ forstå og respektere Sissu ,,ise henne at de vil 
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være sa"~en med henne om å bevare minnet om Unn. Siss på sin side 

må våge å tro på de mange ørsmå tegn på hengivenhet som hun 

etterhvert mottar. Men vi skal merke oss at om Siss i en forstand 

går fra 'lovnaden' sin, så kompromitterer hun aldri Unn. Når 

slottet bryter sammen, tar det med seg hemmeligheter, og slik må 

det også være.4) 

Det kan imidlertid nå være på tide å gå noe mer nøyaktig inn 

i de psykologiske aspekter ved isslottet. Og vi spør: Hvorfor 

går Unn til grunne? Eller for å bruke Siss' formulering: "Kva er 

det med Unn?" 

Det er klart at de to jentenes skjebner må ses i relasjon 

til hverandre. Siss' historie stiller Unns i relieff, og Unns 

historie danner en virkningsfull bakgrunn for framstillingen av 

Siss' krise. Mot denne bakgrunn trer alvoret i Siss' tilstand 

skremmende fram. Skildringen av Unns vandring vekk fra fellesska

pet og hennes undergang i isslottet fester seg i leserens 

bevissthet med enkle og rene konturer der det spesielle etter 

hvert svekkes og det generelle, eller skal vi si, det arketypis

ke, forsterkes. 

"Kva er det med Unn?" 

Det knytter seg noe av et mysterium til skikkelsen Unn. Det 

er først og fremst Siss som opplever det slik, ikke minst etter 

det første og eneste besøket hos Unn. På veien hjem er hun 

oppskaket og kjenner seg prisgitt ukjente krefter som hun synes 

er i skogen 'på sidene av vegen'. Nå behersker hun ikke lenger 

angsten, slik hun gjorde på veien til Unn. Hens hun løper, former 



problemene seg for henne nesten som et dikt, der det sentrale 

spørsmAlet blir repetert: "Kva er det med Unn?" 

"Men Unn? 
Ho tenkte på Unn. 
Den flotte, vakre, einsame Unn. 
Kva er det med Unn? 
Ho stivna midt i spranget. 
Kva er det med Unn? 
Ho for til att. Det varsla bak ryggen. 
Vi er på sidene av vegen. 
Spring!" (s. 29). 

Hun jages av angst for det ukjente. I virkeligheten er hun 

på flukt. Det er noe ved Unn som har skremt henne. Samværet med 

henne ble på et visst tidspunkt for vanskelig. "Måtte rett og 

slett rømme," (s. 25). 

Problemet Unn dirrer under hele boka. "Kva er det med Unn?" 

er et spørsmål som hele bygda etter hvert skal komme til å stille 

seg. Noe direkte svar blir aldri gitt. Det kan derfor være grunn 

til å studere de punktene som berører forholdet mellom Siss og 

Unn, og Unns ensomme vandring til isslottet. 

I løpet av del I får vi en del spredte informasjoner om Unn 

som til sammen gir oss et bilde av hennes bakgrunn og situasjon 

idet fortellingen tar til. 

Hun er foreldreløs, moren er død noen måneder før. Unn er 

dertil født utenfor ekteskap. Faren har hun aldri møtt, men hun 

har da et bilde av ham i albumet sitt: en ung gutt med bil. Ved 

morens død var det ingen andre til å ta seg av henne enn den 

snille moster, som bor beskjedent for seg selv i en bygd som er 

fremmed for Unn. Dette medfører at hun må begynne på ny skole og 

etablere nye kontakter. Det heter om moster at hun er: "Unns 

einaste feste.~ ••m i 9 Unns feste her i livetm 11 (s.78). De·t ~r 
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imidlertid et spørsmål om Unn egentlig har maktet å feste seg noe 

særlig til moster, moster, som vil Unn alt som godt er. (Jfr. 

Mesters replikk: "Eg veit ingenting eg, ser du, om Unn, anna det 

alle veit. Ho fortalde meg ikkje noko." s.84-85) Tenker vi på den 

symbolske verdi kulde og varme har i denne boka, kan vi legge 

vekt på at Unn har fått en god og varm vinterkåpe av moster. 

Unn holder tross alt moster på noe avstand, slik som hun 

også gjennom hele høsten har distansert seg fra de øvrige 

skoleelevene. Det er just i denne perioden isslottet har bygd seg 

opp! 

Klassekameratene vil gjerne ha kontakt med Unn, "jente med 

sveis i" som hun er (s. 10), men hun holder bestemt avstand, 

stiller seg alltid alene ved veggen. De andre elevene flokker seg 

om Siss som en slags leder i gruppa. Deres framstøt for å få Unn 

med i fellesskapet er mislykte. 

Mellom Siss og Unn er det likevel en ordløs og prøvende 

kommunikasjon. Vi skjønner at de begge har lyst til å ta kontakt 

med den andre. Siss gjør da omsider et framstøt, men blir straks 

avvist. Unn sier at hun "kan ikkje" bli med i noe fellesskap, og 

nekter å gi grunn for det. Tross den verbale avvisningen, oppstår 

det et øyeblikks gjensidig samfølelse mellom Siss og Unn, og den 

peker framover: 

"Eit rart blink som spratt imellom dei. Denna ml eg 
treffe. Uskjøneleg, men sikkert." (s.lO) 

Avvisningen er i grunnen bare en utsettelse. Siss føler det 

imidlertid som om hun har fått over seg en "kald vass-skvett", og 

gjør ikke flere forsøk på å ta kontakt. Utspillet må være Unns. 
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Unn viser seg å være en av de skarpeste i timene, og hun 

blir respektert og beundret av de andre. Men de forsøker ikke mer 

A trekke henne med. Spenningen mellom Siss og Unn stiger imidler-

tid og utvikler seg til en stum maktkamp. Unn kjennes sterk i sin 

ensomme posisjon ved veggen: 

"Unn der borte var sterkare endA ho ingenting gjorde og 
ingen hadde med seg. Ho (Siss) var ved A tapa overfor Unn. 

Unn og Siss stod der som to parti, men det gjekk stilt for 
seg, var ei sak mellom henne sjølv og den nykomne. Vart 
ikkje ymta med eit ord." (s. ll) 

Siss ser "ynske" og "venting" i Unns blikk. Likevel unngår 

de hverandre. 

Endelig kommer det et initiativ fra Unn. Siss får en lapp i 

timen med forespørsel om Unn kan få treffe henne. Siss foreslår 

at Unn skal komme hjem til henne, men får klar beskjed om at hun 

må komme til Unn. Møtet må altså skje på Unns premisser. "Det er 

du som må koma til meg, elles vil eg ikkje", heter det fra Unn. 

(s. 13) 

I det første kapittelet er Siss på vei til den "halvt 

ukjende jenta Unn" (s. 7). Hun er meget spent, går med en "fin 

dirr av venting i seg. Den glatte panna kløyvde ein iskald 

straum." (s. 8). Det heter også at Siss er "trylt" av Unn: 

"Kva ho var trylt av, var detta uskjønelege. Det som i 
hennar auge låg kring heile Unn." (s. 14). 

Da Siss når fram til mosters hus, merker hun at Unn har 

ventet. Siss kommer inn fra mørket og kulden ute. Moster byr på 

varm drikke. Den er ferdig pA forhånd, har også ventet, et 

uttrykk for at moster gleder seg over at det endelig kommer en 
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venninne på besøk til Unn. Det lover godt at begge barna tar imot 

den varme drikken. Senere, da Siss plutselig og altfor tidlig 

finner ut at hun må hjem, avslår hun mosters tilbud om noe varmt 

å drikke. (s. 27). 

rom: 

Unn holder moster på avstand da Siss og hun går inn på Unns 

"Den venlege og pratsame moster såg ut som ho gjerne 
ville vori med inn til Unn på kammerset, Det fekk ho 
tydeleg ikkje. Unn klipte av så avgjort at moster vart 
sitjande i stolen." (s. 16). 

Snart låser Unn også døra. Hun har lang øvelse i å holde folk på 

den avstand hun ønsker. Siss må nødvendigvis føle at hun er 

spesielt utvalgt. "Kjende korleis bandet mellom Unn og henne 

byrja knytast." (s. 17). Rett nok har samtalen litt tungt for å 

komme i gang, men vilkårene er til stede: 

"Her var ein logn, god varme. Det hadde vel med den 
durande ovnen A gjera, men ikkje berre det heller, Ein 
durande ovn ville lite hjelpt hadde dei ikkje vori på 
same bylgje," (s. 17). 

De er på samme bølgelengde. Avsender og mottakerforholdene 

er i orden, vilkårene for kommunikasjon er til stede. Siss 

kjenner imidlertid at det er områder som det er vanskelig å komme 

inn på. Men Unn, som nå er inne i en aktiv fase, viser innføling 

i Siss' problemer og bringer selv de ømtålelige emnene på bane. 

Unn nevner både morens død, det faktum at moren ikke var gift, at 

hun selv aldri har møtt sin far, og at hun heretter alltid skal 

være hos moster. Da Unn får vite at Siss ikke har søsken, er hun 

svært fornøyd: ·-ol høver det godt, sa Unn.• (s. 19). 
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Unn ser fram til et varig vennskap med Siss, hun håper bent 

fram på henne som på en søster: 

"Det gjekk opp for Siss kva orda av Unn i grunnen bar 
i seg: ho skulle vera her alltid. Venskapen deira lAg 
open som ein ljuvleg veg framigjennom. Det var ein 
stor ting skjedd." (s. 19). 

Det tyngende har nå veket. "Her var lett." (s. 19}. Så 

følger den sentrale nesten ekstatiske scenen da de to ser seg i 

speilet sammen. Det de opplever da, må betraktes som en bekrefte-

lse på og en videreføring av den opplevelsen av umiddelbar 

sympati og kontakt som de tidligere har kjent da 'det rare 

blinket' spratt mellom dem. Betydningen av speilscenen trer fram 

igjen senere i fortellingen. Siss griper i tankene tilbake til 

den da hun, etter å ha isolert seg hele vinteren, står på 

spranget til l lpne seg for den nye leder-jenta i klassen: "Vi 

vil sjå einannan saman i ein spegel! tenkte ho på slump." (s. 

132). Refleksjonen røper hvilke forventninger Siss har til 

vennskapet med denne jenta. Den får sin forklaring på bakgrunn av 

det hun tidligere har opplevd sammen med Unn. 

Ved å se seg sammen i speilet blir de klar over at det 

finnes en dyp samhørighet mellom deres vesen, en samhørighet som 

er 'av en annen verden'. Det dreier seg altså om sjelelig 

kommunikasjon. Speilet forteller dem noe sant om dem selv, noe 

som de før ikke har vært klar over, men som de nok har ant. (Jfr. 

'det rare blinket') Det reflekterer det glitteret som er over dem 

i denne gode stunden. Speilet avslører en rekke rent ytre 

likheter som de opplever som uttrykk for den indre sympati. I 

de·tte øyeblikket kommer de hverandre meget nær, noe som videre 

understrekes ved at speilbildene plutselig glir sammen og over i 



45 

hverandre. Til slutt er det nesten bare "glimt og strAlar". 

Speilscenen er ganske kort, holdt i konsentrert lyrisk prosa med 

utstrakt bruk av elliptiske setninger og mange gjentakelser: 

"Fire auge med glimt og strålar under vippene. Heile 
spegelglaset fullt. Spørsmål som skyt seg fram og 
gØymer seg att. Eg veit ikkje: Glimt og strålar, glimt 
frå deg til meg, frå meg til deg, og frå meg til deg 
Aleine - inn i glaset og tilbake, og aldri noko svar 
på kva dette er, aldri noko løysing. Dei raude putande 
leppene dine, nei det er mine, så likt! Håret på same 
måten, og glimt og strålar. Det er oss! Vi kan ikkje 
gjera noko med 'det, det er som frå ei anna verd. 
Biletet byrjar å svive, flyt ut til kantane, samlar 
seg, nei samlar seg ikkje. Det er ein munn som smiler. 
Ein munn frå ei anna verd. Nei det er ingen munn, det 
er ikkje noko smil, det er noko ingen veit - det er· 
berre oppspana augevipper over glimt og strålar." (s. 
20). 

Uttrykket "frå ei anna verd" går igjen to ganger. Sammenstillin

gen av begrepene "glimt og strålar" opptrer hele fire ganger pA 

disse linjene. Vi nesten 'hører' jubelen fra de to barna som 

finner hverandre i forståelse et vidunderlig øyeblikk. Speilsce-

nen er en slags paradisskildring. Til sammenlikning kan det 

minnes om hvordan de salige i Dantes paradis kan te seg. Sjelene 

er lys som, når de møtes og kommuniserer godt, tindrer og blinker 

sterkere enn ellers.5) 

"Dei let spegelen falle, såg på einannan med raude 
andlet, fortumla. Dei lyste mot einannan, gjekk over i 
einannan, det var ei ufatteleg stund. 

Siss spurde: 
- Unn, visste du detta? 

Unn spurde: 
-Sig du det og?" (s. 20). 

Lykkelige og fortumlet konstaterer de at begge har opplevd 

det på samme måte. 
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Speilscenen må etter mitt syn vurderes som en helt ut 

positiv erfaring. Vesaas lar speilet hjelpe de to småjentene til 

å gripe noe grunnleggende om eget vesen og mulighetene for et 

virkelig vennskap. Vi tror altså ikke at speilscenen har noe av 

"den narcissistiske selvbeundring".6) Vi er snarere tilbØyelige 

til å se den i sammenheng med dikteriske tradisjoner som bruker 

speilet i erkjennelsens tjeneste. (Jfr. Obstfelders dikt "Kan 

speilet tale?" og det ubestikkelige speilet i eventyret om 

Snehvit og de syv dvergene fra brødrene Grimms samling).?) 

Det de har opplevd i og med speilscenen, gjør dem snart 

forlegne. Det er plutselig ikke fullt så "lett" lenger. De 

grubler på hva som har hendt, ja, om det i d~t hele tatt var noe. 

De må imidlertid medgi overfor seg selv at hendelsen var virkelig 

nok, men de evner ikke å sette navn på den. Den unndrar seg 

rasjonell forklaring og gjør dem forvirret. Etter noen usikre 

øyeblikk tar imidlertid Unn igjen et initiativ: 

"Du, no kler vi av oss." (s. 20). 

Siss nøler litt, men så er hun med på notene. Straks etter 

skinner de nakne mot hverandre: "Dei såg .mot einannan. Ei ørlita, 

rar stund." (s. 21) 

Siss tror de skal gå i gang med å holde leven, men Unn mener det 

er for kaldt. Kommunikasjonsmulighetene er m.a.o. reduserte 

igjen. 

"Siss kjende etter. Det var visst sant. Ein stod her 
og fraus litegrann. Glaset var rima. Ute hadde det 
vori frost i uendeleg tid." (s. 211. 
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Selv om Siss ml innrømme at det kanskje er litt for kaldt 

til l base nakne, føler hun seg "snytt pl ein måte". (s. 22). 

Etterpå aner Siss at Unn har hatt en annen mening med avklednin-

gen enn A holde leven, og at det er noe som "ikkje hadde komi 

fram likevel." (s. 22). Unn ser ikke lenger glad ut. Det i stad 

hadde vært "ein klippande blink berre" (s. 22). Unn er heller 

ikke i stand til å ta flere initiativ. Siss blir nervøs og truer 

med l~~ hjem. Da blir Unn redd: "Du ml ikkje gl enno!" (s. 22). 

Siss vil egentlig heller ikke hjem, prøvde bare å utfordre. Sl 

finner hun på at de skal kikke i album. Men dette blir de også 

snart ferdige med. Siss merker at Unn sender ut ordløse signaler, 

og at det er noe uforløst mellom dem. Da Unn endelig sier noe, er 

Siss sl spent at hun rykker til. La oss se litt nærmere på den 

vanskelige samtalen som til slutt skremmer Siss slik at hun tar 

pl hjemveien: 

"Unn sa etter ei lang stille: 
- Siss. 
Rykken. 
- Ja? 
- Det er noko eg vil - sa Unn og vart raud. 
Siss vart heit pl førehand. 
- A? 
- Såg du noko pl meg i stad? spurde Unn fort, men med 
auga rett på Siss. 

Siss vart endå heitare. 
- Nei! 
- Det er noko eg vil fortelje, byrja Unn att, ukjenne-
leg i mælet. 
Siss heldt pusten. 
Unn sa ikkje meir. Men så sa ho: 
- Har aldri sagt det med noken. 
Siss stotra: 
- Ville du sagt det med mor di? 
- Nei! 

Stilt o 

Siss såg korleis det stod fullt av uro i auga til 



Unn. Ville ho ikkje fortelje? Siss spurde, meir som ei 
kviskring: 
- Vil du seia det no? 
Unn retta seg litt. 
- Nei. 
- Nei -
Stilt att. Dei ynskte at moster hadde komi og rykt i 
døra. 

Siss byrja: 
- Men dersom -
- kan ikkje, så! 
Siss drog seg unna. Mange slags tankar for 

gjennom hovudet hennar på vill slumpt, og vart 
forkasta. Ho sa hjelpelaust: 

- Var det detta du ville? 
Unn nikka. 
Ja, det var ikkje noko anna detta. 
Unn nikka som i lette. Som at no var det på ein 

måte overstått. Det skulle ikkje bli meir. Siss vart 
og lettare i same stund. 

Lettare - men og liksom narra for andre gong i 
kveld. Likevel var·det betre, enn å få høyre eitkvatt 
som kunne skremme ein. 

Dei sat litt som dei kvilte. 
Siss tenkte: no vil eg gå. 
Unn sa: 
- Ikkje gå, Siss. 

Det vart stilt på ny. 

Men stilla her var ikkje å tru på, det hadde ho 
ikkje vori heile tida. Vinden her var ein lunefull 
kastevind som fort slo om og kom frå andre kantar. Han 
hadde lagt seg, men der kom han oppattnya, uventa og 
støkkande: 

- Siss. 
- Ja? 
- Eg veit ikkje om eg kjem til himmelen. 

Med Unn sa dette såg ho bort i veggen, til nokon annen 
kant var uråd. 

Gjennom Siss for det som kaldt og varmt. 
- Kva? 
Gjekk ikkje an å vera her. Unn kunne koma til å 

seia fleire ting." (s. 23-25). 

Unn gjØr store anstrengelser for å betro Siss noe som hun 

aldri har sagt til et menneske, ja, som hun ikke en gang ville ha 

fortalt til sin egen mor om hun hadde kunnet. På direkte spørsmål 

fra Siss om hun vil fortelle det nå, svarer hun likevel nei. Her 

er Unr\ på nippet til § betro seg; men trekker seg tilbake i det 
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avgjørende øyeblikk. Siss kjenner seg snytt for andre gang denne 

kvelden. Hun tenker sA at hun vil gå hjem, men sier det ikke 

høyt. Unn som er maksimalt oppmerksom, kan nå 'lese tanker' og 

sier: Ikkje gå Siss." Det betyr tydeligvis mye for Unn at Siss 

blir hos henne. Siss holder imidlertid fast ved sitt forsett, 

især da Unn kommer med den siste bemerkningen om at hun ikke tror 

hun kommer til himmelen. Fra da av flykter Siss mentalt og snart 

ogsA fysisk. Unn gjør flere forsøk på å få henne til å bli. Hun 

prøver A forhale avskjeden, stiller seg i veien for henne osv., 

men er likevel lojal mot Siss da moster undrer seg pA hvorfor 

Siss må så tidlig hjem. Både Siss og Unn kjenner at det har 

skjedd merkelige ting, og~ fØler at det er nesten umulig å 

skilles. Siss bryter likevel over tvert, klarer ikke mer i første 

omgang, trenger tid: 

"Siss hoppa ut i kulden. Ho kunne godt ha vori lenger, 
for tida, men her var farleg. Måtte ikkje skje meir. 

Unn stod att i den opne døra, der kulden og 
varmen støytte i hop. Kulden sette forbi Unn og inn i 
stoga. Unn syntes ikkje merke det. 

Siss såg bakom seg før ho la på sprang. Unn stod 
att i det opplyste døropet og var vakker og rar og 
sky." (s. 28). 

Vi merker oss at her hopper Siss ut i kulden, og at kulden 

sniker seg ubemerket inn på Unn. Det skal vise seg at Siss ikke 

får flere sjanser til å være sammen med Unn. Neste dag går nemlig 

Unn i isslottet og blir borte. 



Siss og Unn ønsker begge vennskap~ Speilscenen røpe: dertil 

at viktige betingelser for et dyptgående vennskap er til stede. 

På bakgrunn av det vi tidligere har erfart om Unn, har hun gjort 

store framskritt for å åpne seg for Siss. Hun har til og med 

prøvd å komme fram med sitt hemmeligste problem. Hun maktet 

imidlertid ikke å bryte igjennom sine indre hemninger selv om 

forholdene lå til rette for det. I stedet kom hun med halvkvedede 

vis~r. Siss gjorde klare forsøk på A stimulere henne til A snakke 

ut, men da hun etter et par framstøt ikke greidde å overvinne 

Unns barrierer, følte hun at hun ikke strakk til, ja, ble grepet 

av angst og rømte. 

Det er mulig at Siss kunne ha berget Unn om hun hadde vært 

noe mer modern og hatt evne til å handle i det rette øyeblikk, om 

hun hadde hatt styrke og klarsyn nok til å kunne gjøre bruk av 

"det sæle grepet". 

Det frelsende eller "sæle grepet" opptrer nemlig to ganger i 

løpet av fortellingen. Unn har en gang som ganske liten blitt 

reddet fra å drukne ved at en person med et fast grep trakk henne 

inn på grunt vann, inn til "dei skrålande kameratane" (s. 38). 

Dette retrospektive gløttet inn i Unns fortid (s. 38) kan med 

fordel sammenholdes med en situasjon Siss siden opplever, der 

også 'grepet' opptrer. Her er det imidlertid Siss som sliter med 

å vende tilbake til fellesskap med foreldre og venner. Hun har 

stengt seg av så lenge at hun er helt avhengig av andre mennes

kers innsikt og hjelp. Hun makter ikke A løse opp for seg alene. 

Da oppstår en situasjon som har trekk til felles med den tilstand 

som inntrer mellom Siss og Unn på kammerset. Siss har en samtale 
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tomannshåsnd med den jenta som har overtatt lederskapet i 

kameratflokken etter at hun selv trakk seg ut. Men selv om Siss 

nå vil fellesskap, går det i stå for henne. I teksten står det å 

lese at det brått kom "eit vandrande mørker mellom dei", og Siss 

tør ikke ut av sin avstengthet likevel. Hun trekker seg tilbake 

på liknende måte som Unn gjorde det overfor Siss. Da er det at 

"leiar-jenta" viser den fornødne myndighet: 

"Leiar-jenta greip fatt i Siss. 

- Bli ikkje borte att no - vi er med deg. Ikkje borte 
att no. Siss kjende berre det sæle grepet. 
- Høyrer du på meg? 
- Ja, sa Siss. 
Det sterke jenta slepte taket. Det måtte ikkje vara 
lenger.• (s. 132). 

Like etter kommer de andre kameratene, og Siss er snart midt 

i flokken. Altså noe tilsvarende det som hendte Unn som liten, 

hun ble også reddet inn til jevnaldrende kamerater. 

Unn ville inn i et fellesskap. Derfor tok hun initiativ 

overfor Siss. Også mellom henne og Siss kom det 'mørke' eller 

angst. Siss styrtet ut i kulden, 'mørket' jaget henne fra 'sidene 

av vegen', og kulden snek seg inn på Unn. 

I motsetning til "leiar-jenta" er altså Siss usikker og 

redd. Det er lett å forstå henne. Kanskje føler hun at det Unn 

trenger, overstiger hennes krefter, at hun vil bli for fast 

knyttet til henne. Derfor søker hun instinktivt søker en utset-

telse. FØlgen blir imidlertid skjebnesvanger, noe Siss umulig 

kunne forutse. 

Neste dag har Siss da også kommet seg igjen, og gleder seg 

til å møte Unn. Hun gir seg til og med selv et høytidelig løfte 
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om at hun alltid skal være venn med Unn. Hun vil, "på tvers av 

alt som var litt leitt" "gå til Unn og skine av kameratskap" (s. 

54). PA denne bakgrunn blir Unns ulykke dobbelt tragisk. 

Unn på sin side har ikke følelsen av at noe er ødelagt 

mellom henne og Siss, selv om Siss rømte første kvelden de var 

sammen. Men Siss' reaksjon skal likevel vise seg A bety en hemsko 

for Unn·neste dag. 

Det blir aldri gitt noe entydig svar pA hvorfor Unn er som 

hun er og handler som hun gjør. Men det er klart at hun har 

problemer, og at det er mye som bryter på i hennes vesen. Hun 

syne~ også å eie rike utviklingsmuligheter, me~ de forblir 

uforløste. 

Vesaas har sikkert med vilje unnlatt A presisere hva som 

plager Unn. Dermed har han bl.a. fått fram at Unns problemer er 

komplekse, ja, kanskje så uoversiktlige for henne selv at hun 

ikke en gang ville være i stand til å utrede dem noenlunde klart 

om hun hadde forsøkt. Hun er tross alt et barn. Men et barn kan 

ha like 'store' følelser og problemer som voksne, dertil er de 

gjerne mindre flinke til å rasjonalisere. Problemene kan derved 

få større omfang enn de kanskje ville fått for en 'voksen' 

betrakting. 

En del av forklaringen på Unns skyhet er selvsagt at hun 

tidlig er blitt berøvet grunnleggende kontakter. Hun har vært 

henvist til å gå inn i seg selv med sorger og gleder. Morens død 

må nødvendigvis ha satt dype spor. Og når Unn er blitt så 

innesluttet, kan det vel også skyldes at hun har følt trang til å 

beskytte seg mot velmenende personer som hun har kjent som 
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uvedkOOOll.ende og utenforstående. Senere ser vi nemlig Siss verge 

seg av slike grunner, noe som indirekte kan kaste lys over Unns 

avstenging. 

Men tapet av moren er ikke Unns største problem. Det er noe 

annet. Det gikk tydelig fram av samtalen mellom de to jentene på 

kammerset. Unn hadde problem som hun ikke kunne tenke seg å ta 

opp med moren selv om denne hadde levd. Siss, som har både 

fantasi og innlevingsevne, forstår etter nærmere ettertanke at 

Unn trenger kontakt med et menneske som kan godta henne, enda om 

hun etter egen oppfatning neppe vil komme til himmelen. Dagen 

etter besøket hos Unn tenker Siss: 

"Kva er det med Unn? 
Ho seier det nok en gong. Eg vil ikkje tenke på 

det. Eg vil berre vera med henne. Ho kan la vera A 
seia det. Det er noko vondt, eg vil ikkje veta kva det 
ero" (s" 54)~ 

Alt tyder på at Unn bærer på skyldfØlelse eller skam. Siss 

har oppfattet det som noe "leitt" eller "vondt". Dette leie eller 

vonde opptrer i Unns tanker neste dag under den vage betegnelsen 

"det andre". Uttrykket dukker opp flere ganger i løpet av 

kapittelet "Is-slottet". Unn forsøker stadig å komme vekk fra 

tanken på "det andre". På s. 33 heter det: "ikkje tenke på det 

andre i dag". (Jfr. også s. 34, s. 39 og s. 40). Flukten fra "det 

andre" lykkes imidlertid ikke. Og den er en grunn til at hun til 

slutt havner i isslottet. Like idet hun holder på å sette til, 

tenker hun: 

•Eg har ikkje gjort noko.• Formuleringen lyder som et forsvar. 
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Den opptrer to ganger pA s. 51. Etter hvert fortar imidlertid den 

sjelelige uroen seg. Det siste hun opplever, er et stort lys: 

"Lyset auka. 
Auget stod mot henne og gav på meir lys. Men Unn såg 
fritt mot det, let det vide seg så mykje det ville, 
let det granske seg så nærgåande det skulle vera, ho 
var ikkje redd det." (s. 51). 

Først i sin dødsstund forstår hun altså at det ikke er noe 

hun behøver å skjule, og at hun ikke trenger å frykte for en evig 

dom. (Jfr. angsten for ikke å komme til himmelen). 

Isslott og kulde har imidlertid seiret i den forstand at Unn 

har tapt muligheten til å utfolde seg tillitsfullt og naturlig i 

et fullverdig jordisk liv sammen med-andre mennesker. Likevel må 

solen som bryter gjennom isveggene til slutt betraktes som noe 

positivt. Den bekrefter at Unn finner sjelefred i døden. 

Det er flere hint i teksten som tyder på at den ensomme Unns 

problemer i alle fall delvis har sammenheng med begynnende 

pubertet. Avkledningsscenen og det fortrolige spørsmålet Unn 

stiller Siss, tyder på at hun vil henlede oppmerksomheten mot 

forandringer ved sin egen kropp, og at hun, som Vesaas selv har 

uttalt, har behov for å sammenlikne seg med en jevnaldrende. 

Kanskje for A få bekreftet at hun er som hun skal være.B) Siss, 

som åpenbart er noe mer barnslig ennå, tenker ikke en gang i 

slike tankebaner. Men hun merker 

"nokre forte auge pA seg frå Unn, noko spent i 
andletet hennar. Unn stod heilt still .... Andletet av 
Unn vart gladare, vart lett og godt A sjå imot.• (s. 
21). 
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Synet av den jevnaldrende Siss' kropp, har altså beroliget Unn 

for et øyeblikk" Men Siss blir urolig, særlig da Unn spør: "Såg 

du noko pl meg i stad?"" Siss føler åpenbart at Unn vil inn pl 

tabuområder. Dette setter mye i sving i Siss, dessuten er hun 

uforberedt på at samværet skulle ta den retningen. Det kommer 

liksom en mengde kaotiske tanker fram i henne. Det å være i 

·nærheten av Unn er som å være utsatt for en "lunefull kastevind" 

(s. 25), og hun føler seg opprådd. En noe modnere person ville 

ganske sikkert ha taklet situasjonen på en mer likevektig måte. 

Dikterens kommentar om at behov for å sammenlikne er det 

virkelige motiv for avkledningsscenen, bekreftes i teksten selv. 

De to jentene har allerede tidligere vært opptatt av å sammenlik

ne seg med hverandre. Noe av det første de gjør da de er kommet 

inn på Unns rom, er å konstatere at de er like gamle, like lange, 

og at de har like store rom. Speilet forteller dem så at de også 

likner hverandre på andre og mer dyptgående måter. Avklednings

scenen inngår altså i et mønster. 

At de fysiske forandringer i puberteten kan skape psykiske 

problemer, ja, til og med føre til skyldfølelse, er kjent nok. 

Den unge på overgangen mellom barn og voksen strever med å forstå 

og akseptere det som er i ferd med å skje. Det kan være vanskelig 

nok å være intellektuelt og følelsesmessig i takt med den fysiske 

utvikling. I Unns tilfelle ser det imidlertid ut til at proble

mene av en ukjent årsak er blitt potensert. 

Det er helt naturlig at Unn søker en venninne mer enn et 

voksent menneske. Det er lettere å betro seg til en jevnaldrende 

som må antas å være i samme situasjon. Det er da også særlig i 
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disse Arene at jenter danner bestevenninneforhold og henge~ 

sammen to og to inntil de begynner å etablere kontakter med 

personer av motsatt kjønn. Dette er så normalt som det kan få 

blitt, Unn, som hverken har foreldre eller søsken, må nødvendig-

vis stille store forhåpninger til den venninnen hun har sett seg 

ut, og som hun fØler seg på bølgelengde med. 

Neste morgen våkner Unn full av forventninger. Hun gleder 

seg til å gå på skolen og møte Siss igjen. Men plutselig kommer 

det opp i henne en tanke som bremser henne: "den pinsame måten 

dei hadde skilst på" (s. 33). Unn fØler at hun ikke kan se Siss i 

øynene denne dagen. Hun må "gøyme seg" -eller "leva løynd". 

"Lenger kom ho ikkje, men det korn med tvingande makt 
over henne. 

Siss, som ho brann etter A treffe, men." (s. 33). 

Følgen er at hun legger om kursen og slår inn på veien til 

isslottet. Det er sterke indre tildriv som får henne til å vike 

av fra skoleveien. Hun har også en god del motforestillinger. Hun 

må f.eks. bryte det 'gjerdet' av omsorg som mosters ord reiser 

langs skoleveien: 

"Slike ord verka som gjerde på sidene av skole
vegen, ein hadde vanskeleg for A sleppe over, dei 
leidde rett på skolen. Men ikkje i dag! Etter at Siss 
hadde rømt frå henne i går kveld." (s.34) 

Da Unn kommer på å gjøre isslottet i fossen til et mål for 

turen, er hun også i tvil. Hun skulle jo sett slottet sammen med 

Siss. Den tanken feier hun imidlertid til side: •eg ser det andre 

gong med Siss" (s. 35). 
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I løpet av dagen har hun rett som det er fornemmelse av ~ 

være på ulovlige veier, men samtidig synes hun at hun må handle 

slik hun gjør, at det på sett og vis er rett, selv om det fra et 

annet synspunkt sett er aldeles galt. 

I og med at Unn viker av fra skoleveien, begir hun seg ut i 

en fascinerende og mektig natur der sterke krefter brytes og 

kulden dominerer. Det er denne dagen "kaldare enn noken gong" (s. 

33). Unn føler seg godt rustet med varm kåpe, to par votter og 

mye innvendig glede, frambrakt av forventningene til vennskapet 

med Siss. Det er imidlertid ingen ufarlig ferd hun har gitt seg 

ut på, for kulden sniker seg stadig innpå henne. Det er som om 

selvoppholdelsesdrift og undergangskrefter kjemper i henne denne 

dagen, uten at hun selv riktig forstår det. Og gradvis gir 

selvoppholdelsesdriften tapt, mens undergangskreftene viser seg i 

de aller mest forlokkende skikkelser. Unn er til sist så forvil

let at hun endog tar av seg kåpa fra moster for å komme seg enda 

et stykke lenger inn i det farlige isslottet. Men da er hun også 

ferdig. (Jfro at da Siss har et tilbakefall natta før hun klarer 

å 'gå til' de andre, som det heter, da handler hun motsatt. Hun 

utstyrer seg med to kåper! Se s. 27). 

Skildringen av Unns ferd til og inn i isslottet er en av de 

sterkeste i hele fortellingen. Det hviler noe besnærende og 

tvetydig over den. Leseren synes liksom han forstår Unn, og 

hvorfor hun stadig må ta nye skritt på sin vei mot undergangen. 

Det hele begynner så tilforlatelig og uskyldig. Unn er 

tilsynelatende glad og trygg der hun legger i vei. Bare tanken på 

Siss kan verne henne mot det som er vondt og vanskelig. Og de 
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gode "glimt og strAlar" i speilet har opptent berettigede 

forventninger i henne. Hun synes hun har funnet et menneske som 

hun snart kan "fortelje alt til" (s. 36). 

Men tross all understrekingen av gleden som fyller Unn, må 

det være klart at isturen er en dobbelt flukt, eller i alle fall 

forsøk på det. Unn flykter på en gang fra "det andre" og i 

realiteten også fra Siss. Når hun velger å tenke på Siss i stedet 

for å oppsøke henne, betyr det helst at hun bærer på angst for at 

virkeligheten ikke skal holde mål, at hun innerst inne er redd 

for å skuffes. Siss' oppbrudd kvelden før har nok gitt næring til 

slike følelser. Unn har lite å gå på, og det kan nok kjennes litt 

mindre risikabelt å oppholde seg i de gode muligheters forjetten

de verden enda litt til, og, inntil videre, unngå nye konfronta

sjoner og eventuelle nederlag. Hun rømmer dermed inn i et univers 

som hun vel må tro at hun mestrer. Det univers hun derved kommer 

inn i, skal imidlertid vise seg å være meget uberegnelig og 

uoversiktlig. Ved å trekke seg bort fra de områder der hun kan 

komme til å møte andre mennesker, har hun, uten selv å være klar 

over det, begitt seg inn i et mentalt risikofelt der undergangs

kreftene får stadig mer makt. 

Det er verdt å merke seg hvor ubevisst Unn handler. Hun har 

ikke på forhånd overveiet hva hun skal tilbringe dagen med, eller 

hvordan hun skal forklare seg når hun vender tilbake fra turen. 

Hun har ingen anelse om at hun gir seg ut på noe som kan bli 

farlig. Hun fØlger sine indre tilskyndelser og lever sterkt i 

nuet. Unn blir betatt av den blendende, rimhvite barfrostdagen, 

da trær, busker og mark glitrer i kald vintersol, hun opplever 
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eventyrlige mønster som blader, kryp og frø tegner i isen på det 

store vannet, og fortrylles av isslottet med tinder, takhvelvin

ger og "forvirra kniplingsverk". Alt er sett og gjengitt slik Unn 

ser og sanser det. Men hver gang hun gir seg over til syner og 

drømmer, blir kulden farligere, og hun må sette seg i bevegelse 

for å gjenvinne varmen. 

Unn synes å befinne seg på et bevissthetsnivå der hun 

projiserer drømmer, lengsler og angst ut i omgivelsene uten å 

forstå den psykologiske realitet i denne prosess. På sin vandring 

stilles hun på stadig nye måter overfor seg selv. Landskapet 

uttrykker hennes rike, men bundne muligheter (f.eks. de innefra

sne kryp og frø i isen), hennes dØdsangst og undergangsmulighet 

("det redslestupet") og hennes lengsel etter forløsning, ja, 

renselse for den skyldfølelse hun plages av. Det siste kommer til 

uttrykk da hun når fram til det rene, blide vannet som renner 

fram under iskanten ved osen av det store vannet. Hun fylles av 

"still glede". Men 'skyggene' forfølger henne fortsatt, "ho fall 

ned i ei grop der skuggane var" (s. 39). Det rennande vannet 

føles likevel som en hjelp og "det andre kom straks bort att ved 

synet som strøymde på henne: den store elva som kom lydlaus og 

klar fram unna isen og skylte gjennom henne og bar henne og sa 

noko til henne, som var det som ho trong.'" (s. 39, "andre'" 

uthevet her.) 

Hun føler seg på en gang løftet og renset, men kulden lurer 

seg inn på henne nå og, og hun føler det som et dypt savn at hun 

ikke kjenner seg i stand til A meddele seg om det hun opplever: 
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"ho skulle sagt noko til einkvan om det ho kjende no -
men ho ville aldri greitt å gjera det, kjende ho." (s. 
40). 

Denne refleksjonen er etter min oppfatning et tolkningspunkt. 

Unn har dype indre opplevelser som hun har behov for å dele med 

noen, men eier ikke en gang tro på at hun noen sinne vil makte å 

eksponere sitt vesen. Hun kommer ikke lenger enn til å kjenne 

lengsel etter forløsning. Den fulle befrielse uteblir, og hun 

kommer bare dypere og dypere innover i seg selv. Den låste 

posisjonen hun inntar da hun til slutt omkommer inne i isslottet, 

taler sitt tydelige språk. Hun kryper sammen i eh krok, M~d bena 

trukket oppunder seg og hendene knyttet: 

"Endelig fann ho ei krå der det inga væte var, 
der det var tørrfrost. Der sette ho seg ned med føtene 
under seg, ... " (s. 50). 

Litt senere heter det: 

"Ho sat og knepte hendene hardt i einannan. 
Kvifor hadde ho gløymt." (s. 50) 

Eit trolldomsslott. Bergtakingsmotivet. 

Leseren får altså anledning til A følge Unn fra hun forlater 

moster om morgenen, viker av fra skoleveien, legger turen over 

det tilfrosne vannet, fjetres av det mektige slottet, trenger inn 

i det og tar seg fram fra rom til rom, inntil hun hverken fysisk 

eller psykisk har krefter til å komme seg ut av det igjen. Som 

realistisk skildring av hvordan det må være å fryse ihjel, virker 

framstillingen uhyggelig overbevisende. 
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Det fantastiske griper imidlertid temmelig snart inn i 

beretningen om Unns is-tur. Det ser ut til at Vesaas har trukket 

veksler på forestillinger som i folketro og folkediktning bl.a. 

har tilknytning til bergtaking.9) Dette bidrar til l understreke 

det allemenngyldige ved Unns skjebne. Samtidig åpnes perspektivet 

mot en verden der sagnets og eventyrets lover gjelder. 

Unn blir på ett eller annet tidspunkt vrangsnudd. Dette 

viser seg ved at hun blir tiltrukket av undergangskreftene i 

stedet for å kjempe imot dem. Da hun krøp utover isen pA vannet 

og kom til "det redslestupet" ,' reagerte hun normalt. Da hun brått 

står "oppi fossestupet" og får se isslottet første gang, setter 

hun i "eit glederop" (s. 42). Og nå blir "dei varme pust-skyene 

hennes" borte i "den kalde vassrøyken". I stor iver klatrer hun 

ned den bratte bakken, "og kvart grand av vondt samvet for denne 

turen vart borte. Ho kunne ikkje gjort noko rettare enn å gå hit, 

måtte ho tru." 

Det utgår imidlertid en sterk uhygge fra slottet: 

"Sola var med ein gong borte her. Her var juv med 
bratte kantar, sola ville kanskje koma nedi seinare
no var det ein iskald skugge. 

Unn såg ned i ein trollheim av små tindar, 
takkevelvingar, rima kuplar, mjuke bogar og forvirra 
kniplingsverk. Alt var is, og vatnet spruta mellom der 
og bygde stadig vidare. Greiner av fossen var avleidde 
av is og for i nye leier og laga nye ting. Alt skein. 
Sol var ikkje komi, men det skein isblått og grønt av 
sitt eige, og dødskaldt." (s. 42) 

Slottet ligger i "iskald" skygge, og det skinner "dødskaldt" 

med sitt eget grønne og isblå lys. Det sammensatte adverbiet 

dødskaldt framheves ved at det skilles ut og settes til sist i 
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perioden. For mange lesere vil tankene lett gå til de brennende 

blå helvetesisene i Draumkvædet.lO) Den meislede formuleringen 

"Sol var ikkje komi", kan også skape minnelser om gammel diktni-

ng. Selve ordføyningsmåten og det faktum at subjektet, sol, står 

i ubestemt form, høyner stilnivAet. Man kan finne paralleller til 

slik uttrykksmåte flere steder i Voluspa.ll) Isslottet framstår 

som noe overnaturlig. Uttrykk som "trollheim" og "trolldomsslott" 

(s;43) ·underbygger dette inntrykket. 

Minnelser om folkediktning er spredt rundt i romanen på 

flere steder. I kapittelet "Is-slottet" finner man mange hvis man 

leser oppmerksomt. Unn hopper fra tue til tue i "eit eventyr-

lende". Hun kogles av fosseduren, den er både truende og "lok-

kande" ( s. 40). Det magiske 7-tallet forekommer et. par ganger. Da 

Unn er kommet til foten av slottet, tar det seg "sju gonger 

større og villare ut" (s. 42). Senere fØlger vi Unn inn i sju rom 

i slottet. Hun omkommer i det sjuende og siste. Ved å stirre på 

slottet synes hun bent fram at det vokser, og hun blir grepet som 

av en "rus" (s. 42). Evnen til A vurdere r~tt og galt tapes 

fullstendig under inntrykk av slottet, og hun er snart like 

vrangsnudd og veivill som personer i sagn om bergtaking. Hun er 

kommet mentalt på villstrå. Liksom hos bergtatte personer er 

vilje og selvoppholdelsesdrift satt ut av funksjon, og snart har 

hun glemt alt annet for dette ene å komme inn i slottet: 

"Det såg så merkeleg ut at Unn gløymde all ting anna 
framfor is-palasset. Inn her var det einaste ho 
sansa." (s. 43). 
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Vandringen inn i ulovlige rom er ogsl et tilbakevendende 

motiv i folkediktning, Det er alltid forbundet med stor risiko, 

"Ho visste at i slott høyrde det til med slike rom som 
dette - ho var trolla og fortrolla no, og let det som 
hadde vori, ligge att bakom. I denne stunda tenkte ho 
berre pA slott." (s, 44) 

Da hun omsider begynner l ane at hun er pA farlige veier, 

har hun mistet retningssansen: "fram eller tilbake, det tenkte ho 

ikkje pA lenger, den sansen hadde ho mist." 

Når en holder alt dette og enda mer sammen, ser en likheten 

f.eks. med folkeviser om u~ge kvinner som blir tati i berg. Selve 

den handling å vike av fra skoleveien har sin parallell i visa om 

Margit Hjukse, Unn viker av fra skoleveien, Margit fra kirkevei-

en. Og i likhet med Liti Kjersti mener Unn til slutt at hun 

alltid har vært i isslottet. Da Liti Kjersti har fått i seg 

tilstrekkelig av glemselsdrikken, sier hun: "I bergi er eg fødd 

og der er eg boren, l og der er mine jomfr~klædir skorn' ." 

(M.B.Landstad s. 436). Unn tenker: "Her er eg. Her har eg vori 

heile tida." (s. 51). Bergtatte personer er som regel dypt 

ulykkelige. I visa om Margit Hjukse lyder omkvedet: "Ded er eg 

som ber sorgi sa trange.• (M.B.L. s. 451). Unn overmannes også av 

den dypeste sorg og fortvile-lse da hun er kommet dypt nok inn i 

slottet. Hjertet var "steintungt" står det et sted. 

Ved å bringe inn bergtakingsmotivet underbygger vi de tolk

ninger som legger vekt på at isslottet symboliserer destruktive 

krefter som holder mennesket fanget i alvorlig isolasjon. Liksom 

de bergtatte personer som opptrer i folkediktning, forsvinner 
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også Unn brått og uforklarlig fra menneskeverdenen. Hun er 

"sokken ned" som det heter. 'Berget' er her et slott av is, og 

det anskueliggjør isolasjonsmotivet ytterligere. Det ligger 

dessuten nær å sammenlikne Vesaas' bruk av bergtakingsmotivet med 

den variant av samme motiv som vi finner i H.C. Andersens berømte 

eventyr: "Sneedronningen". Ja, det må være lov å anta at dette 

eventyr utgjør en litterær forutsetning for ~-slottet. I likhet 

med Vesaas kopler nemlig H. C. Andersen bergtakingsmotivet sammen 

med et dødskaldt ispalass. Snedronningens ispalass hos H. C. 

Andersen uttrykker til dels noe annet enn isslottet hos Vesaas, 

men isolasjonsmotivet er klart til stede hos begge. "Sneedron

ningen" forteller om hvordan den unge gutten Kai blir bortført av 

snedronningen og tatt inn i hennes slott. Berøvet erindring, og 

med et hjerte som har frosset til is, oppholder han seg i dette 

vakre, men fullkomment umenneskelige isødet, inntil lekesøsteren 

fra barndommen forløser ham til et menneskeverdig liv. 

Det er imidlertid ingen som kan hjelpe Unn. Tidligere har vi 

kommentert den kroppsstilling hun inntar til slutt. Også den har 

sine folkloristiske paralleller. I sagnet om Ekebergkongen hører 

vi hvordan kongen mot sin vilje hindrer kona si i å føde fordi 

han setter seg til på huk med hendene foldet om knærne. Kona blir 

først forløst da en kvinne fra menneskenes verden får lurt 

Ekebergkongen til å rette seg opp et øyeblikk. Fenomenet er også 

kjent fra gresk myte. Hera setter seg i samme stilling som 

Ekebergkongen for å forhale helten Herakles' fødsel. 

Dette burde kunne støtte vår tolkning av Unn. Hun makter 

ikke, billedlig talt, å føde seg selv. Dermed frigjøres ikke den 
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verden av fantasi og skjønnhet som hun bærer i seg, og som 

isslottet også tilkjennegir. Hennes personlighet forløses ikke. 

Hun hører til den kategori bergtatte som aldri vender tilbake til 

menneskeverdenen. 

Vi har altså å gjøre med et paradoks. Isslottet gestalter 

både skjønnhet og døds- eller under-gangsmuligheter. Det gir til 

kjenne at når betydelige evner f.eks. til glede, vennskap og 

medmenneskelighet, ja, kanskje til og med til kunst, ikke finner 

utløp, men stagnerer, kan de bli en farlig felle. Kanskje er det 

til og med slik at jo større begavelsen er, jo tyngre er det å 

føde seg selv. 

De mange minnelser om folkediktning i Is-slottet gjør det 

letterte å godta brudd med realplanet. For det meste løper 

realplan og symbolplan parallelt i denne fortellingen, men i 

framstillingen av Unns is-tur, synes det som om symbolplanet 

etter hvert kommer til å dominere over realplanet. Henspillingene 

på det eventyrlige gir ikke bare atmosfære til realistiske 

hendelser og fenomener. De bygger opp under og styrker symbolpla

net, og bryter ned leserens mulige innvendinger mot alt det 

merkelige som Unn opplever ved og i isslottet. Slottet synes 

endog i noen grad å føye seg etter Unns ønsker. Slottet er 

dessuten så fantastisk i seg selv at det snarere hører hjemme i 

eventyrverdenen enn i hverdagsvirkeligheten. 

I og med Unns opplevelser og endelikt er isslottets potens

ial som bærende symbol plassert i brennpunktet. 
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Sluttord om isslott og treblåsere 

Vi har tidligere hevdet at isslottet bl.a. betegner noe i 

menneskesinnet som hindrer fruktbar kontakt med andre mennesker. 

Nå kan det kanskje være mulig A diskutere dette komplekse og 

paradoksale symbol noe mer. 

Det heter om slottet at dets tid er "for~illande stutt" 

Det har altså en begrenset tid A virke i. Da de voksne mennene 

kom til slottet, kunne de ikke komme inn i det, men de kunne 

forstå noe om Unns ulykke. Ved å oppleve isslottet og den makt 

som utgikk fra det, ble de stilt overfor noe de gjenkjente fra 

sitt eget_liv: "Dei kjenner sA godt att dette, at dei skjelv." 

(s. 73), heter det. Det står også at de er "inniblanda". Et annet 

utsagn som kan være verdt å merke seg, er fØlgende: "sine 

hemmelege rom greier dei likevel å stenge og styre." (s. 73). Det 

synes altså å være en forskjell på Unn og disse voksne. For Unn 

var slottet en ukjent verden, og hun fikk slottets rom til å åpne 

seg, med den følge at de til slutt lukket seg om henne for godt. 

Disse voksne synes å kjenne seg selv såvidt mye bedre at de vet 

hvilke rom som kan åpnes og hvilke som må holdes lukket. Men det 

var en gang da de heller ikke visste dette så klart. 

Vi mener altså at Unn-skikkelsen og Siss-skikkelsen på hver 

sin måte illustrerer allmenne pubertetsproblem, og at isslottet 

kan symbolisere pubertetens forjettelser og risiko. Puberteten 

åpner for et vell av utsikter og valg.-Den er vanskelig å mestre, 

og lett å gå seg vill i. Denne risikofylte fase må alle igjennom 

for å bli fullt og helt mennesker. Den er del av en skapelses-
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eller tilblivelsesprosess. De fleste kommer vel styrket ut av 

den, men noen tar også skade, ja, går, ulykkeligvis, under. 

U~n kjemper med identitetsproblem og angst. I hennes 

tilfelle er situasjonen imidlertid spesielt vanskelig fordi hun 

tilfeldigvis er kommet utenfor en normal sosial sammenheng. 

Kanskje hai hun også vært "ute for" (Vesaas' egne ord) noe som 

har forsterket problemene ytterligere. Tross all lengsel etter 

kontakt, makter hun ikke l etablere nye varige kontakter, men hun 

gjør tilløp. Hun eier stor fantasi og evne til kommunikajon og 

vennskap. (Jfr. speilscenen). Det tragiske er at ikke noe 

medmenneske evner å se så klart at det er i stand til l gripe 

inn i rette øyeblikk. Derfor får undergangskreftene sl stor makt. 

Mens Siss derimot opplever å fl hjelp av mennesker omkring seg og 

kommer ut av sin krise. (Det "sæle grepet"). 

Siss blir foruroliget av Unn, og etter samværet med henne er 

hun ikke helt den samme som før. Unn har åpnet døra pl gløtt til 

livsområder som Siss hittil ikke har vært noe særlig i berøring 

med, områder som er tabubelagte. Pl grunn av Unns dunkle antyd

ninger rykker disse områdene brått inn på livet av Siss og avler 

angst. Det er noe ukjent som er etter henne 'pl sidene av vegen'. 

Det ukjente har nok vært en realitet for Siss også tidlig

ere'. (Jfr. mørkeredselen på veien til Unn i kap. l). Men da 

berget hun seg ved l holde bevisst distanse. (s.8). Etter besøket 

hos Unn er forsvarsverkene brutt sammen. Og leseren vil være 

tilbøyelig til å se trusselen fra 'sidene av vegen ' som dikter

isk uttrykk for at pubertetsproblemene ikke lenger kan holdes på 

avstand. 
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Det er tankevekkende at det Siss har erfart hos Unn, ikke 

kan tas opp med foreldrene. Nå begynner hun å vise den tverrhet 

som kan være så utpreget hos litt større barn som ønsker å finne 

fram til sin egen identitet. Siss kan ikke skjule for foreldrene 

at hun er oppskaket, Men hun avviser deres spørsmål. Hun synes at 

"de grev så at" (s. 31), og at de er en smule umulige: "Dei 

skjØna ingen ting" (s. 32). Siss på sin side har, typisk nok, 

ikke gjort det ringeste for å informere dem. Fra nå av setter hun 

mye inn på å hevde og verge egen integritet. Dette kopler seg 

sammen med en heroisk kamp for Unn som hun identifiserer seg med. 

Denne identifisering går så langt at hun overtar Unns rolle og 

stiller seg utenfor i skolegården. I virkeligheten kjemper Siss 

for sin egen og Unns sak på en gang. Dette bekreftes ved at 

isslottsymbolet knyttes nært til Siss. Det farligste punkt i 

hennes utvikling er kanskje da hun har sendt kameratene fra seg 

for å kunne være alene ved isslottet. Det er nå hun begynner å 

utforske slottet på egen hånd, og brått får hun synet av Unn inne 

i det. Da er dødsfuglen så nær et øyeblikk, at hun kjenner 

trekken fra den i ryggen. Siss kommer imidlertid hjem til den 

trygghet som morens nærvær og varme bad kan gi. Neste stadium er 

den oppbyggelige samtalen med moster. 

Siss har rimeligvis gjennom synet ikke bare fått bekreftet 

at Unn er død, men også at isslottet er en undergangsmulighet for 

henne selv. Siss er altså også "inniblanda", men ikke så dypt som 

Unn. Hun kommer tross alt aldri selv konkret inn i slottet. 

Da slottet stuper til slutt, heter det: "Ingen er så djupt 

inniblanda at dei kan vera med." (s. 141). Det rnA vel bety at 
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ingen kan være så dypt "inniblanda" at de kan være med og 

fortsatt leve. 

Men uaffisert av slottet kan ikke noe voksent menneske være. 

Derfor er det trolig nødvendig at skolekameratene blir med Siss 

til isslottet. Hun er livende redd for det som da vil komme til å 

skje, men det synes å være nødvendig at de blir skaket av 

undergangskreftene om så bare et øyeblikk. De må kjenne 'dirren'. 

Siss og de må sammen erfare et livsalvor som gjør at de kan møtes 

på et nytt og felles grunnlag. 

Det ser imidlertid ut til A være en vesentlig forskjell på A 

oppsøke isslottet alene og å oppsøke det sammen med andre. Unn 

gjorde en alvorlig feil da hun valgte å bryte 'gjerdet' 'på 

sidene av vegen' for å gå til isslottet alene, i stedet for å gå 

dit sammen med Siss og de andre slik planen opprinnelig var. 

Isslottet er et suggestivt symbol. Det lar seg ikke uten 

videre oversette. Slik det opptrer i Vesaas' roman, synes det 

imidlertid spesielt å angå unge mennesker i en avgrens

et, "forvillande stutt" tid, nemlig puberteten. Puberteten fører 

med seg angst og tilbøyelighet til isolasjon. Risikomomentet er 

sterkt understreket. Isslottet konkretiserer på en uhyggelig måte 

den mulighet for stagnasjon og mangel på livsevne som puberteten 

kan føre med seg hvis et ungt menneske kommer ut for overveldende 

psykisk press. Mennesket går under hvis sinnet ikke finner en 

utvei til å kanalisere og strukturere det som tynger eller 

presser pl. Det kan være skam og skyldfølelse (Jfr. "det andre"). 

Det kan imidlertid også være press fra innestengte lengsler og 

lykkeopplevelser som aldri blir formulert. (Jfr. 'tolkningspunkt-
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kommunikasjonen med medmennesker så vanske-

lig, at hun gikk til grunne med alle sine muligheter uforløste. 

Det normale er imidlertid at isslottkrisen er til å komme over, 

ja til å vokse på. Når slottet oppløses, forløses bundne krefter. 

Da forandrer også 'sidene av vegen' seg. Mennesket innvinner nye 

livsområder og kan begi seg ut i en større virke-

lighet, omgitt av "lyse trebllsarar" på alle kanter. 

Vesaas er, som sagt, tvetydig. Andre tolkninger er forsøkt 

og vil bli forsøkt. Denne er imidlertid bygd pl nærlesning med 

vekt på symbolikken og de litterære og folkloristiske allusjoner 

som verket rommer. 

Januar 1984 

Noter 

1. Ei bok om Tarjei Vesaas, 1964. 
2. Alle tilvisinger til Is-slottet gjelder Gyldendals Lanterne -

utgave fra 1971. 
3. Allerede da Unn uteblir fra skolen dagen etter Siss' besøk, 

blir Siss nervøs og tenker pl denne måten: "Ville ikkje Unn 
treffe henne i dag rett og slett? Var ho sl brydd?" (s. 55). 

4. "Kva veit eg om Unn? 
Dei trur det er noko. 
Det er det og, men. Det er for Unn og meg. Ja og så kanskje 
for Gud, la ho til for l vera sikker, og stirte ut i 

drevet." (s. 59). 
5. Se Dantes guddommelige komedie, del Ill: Paradiset. 
6. Guilia Grimstad: "Is-slottet av Tarjei Vesaas", Edda l, 1971, 

s. 47. 
7. Br. Grimm: Kinder und Hausmarchen. 
8. I Båten om dagen (1976) siterer Halldis Moren Vesaas dikter

ens egen forklaring pl Unns motiv for avkledningsscenen: "Ho 
vil sjå ein jamaldrande jentekropp for å samanlikne, sjå om 
det ho har vore ute for har sett noko slags merke på hennar 
eigen kropp." (s. 132). 

Denne uttalelsen kan saktens tolkes pl flere måter. Man 
kan f.eks. lure på om han mener at noen har vært, eller har 
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forsøkt å være, nærgående mot henne? Dette ville forklare en 
god del. Vesaas' kommentar skulle i alle fall sette bom for 
spekulasjoner omkring homofil tiltrekning mellom de to 
jentene. 

9. Allerede Kenneth G. Chapman nevner bergtakingsmotivet under 
sin kortfattede behandling av Is-slottet. Se "Hovedlinjer i 
Tarjei Vesaas' diktning", s. 187. Se også Guilia Grimstads 
artikkel om Is-slottet i Edda l, 1971. 

10. "Sa kom eg meg at votno dei 
der isanne brunno bla, 
men gud skaut ded i hugin min 
eg vende meg derifra." 
Folkeviser, s. 18. 

11. Jfr. "iord fannz æva", eller: "gap var ginnunga". 
Se Neckels utgave av Edda, Heidelberg 1962, s. l. 

12. Jfr. f. eks. eventyret "Jomfru Maria som gudmor" hos 
Asbjørnsen og Moe. 

13. "Stolt Margit hon reidde seg til kyrkja at ga, 
sa t6k hon den vegin til fjBlli lag." Landstads. 452. 

14. I "Sneedronningen" spiller forøvrig også et speil en sentral 
rolle, som hos Vesaas, men speilet er utnyttet fundamentalt 

forskjellig. 
15. Eirik Vandvik: Blant gudar på Olymp, s. 35 og 133, og P.Ch. 

Asbjørnsen: Ekebergkongen. 
16. Halldis Moren Vesaas forteller i Båten om dagen at Vesaas 25 

år før han skrev Isslottet hadde en vinterskisse i 
Dagbladet. Den var inspirert av et lite 'isslott' som hadde 
dannet seg i en bekk. (s. 128). Hun forteller samme sted 
om en imponerende issøyle som bygde seg opp da Tokkevass
draget ble utbygd. Folk kalte den for "Tokketrolletn. Dette 
skjedde samme vinteren som Vesaas skrev Is-slottet. Tokke
trollet ble sprengt i lufta da det viste seg A øve sterk 
tiltrekning på barn. Halldis Moren Vesaas avviser imidlertid 
at denne issøylen har hatt noen betydning for Is-slottet. En 
kan ellers, som Chapman gjØr, vise til skildringer av 
isformasjoner i Sigrid Stallbrok fra 1931, s. 171. 

17. Sitert i note 8. 
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Harald Bache-Wiig: 

Den bortkomne faderen? 
Guttesosialisering i barnebøker* - et historisk riss 

Når vi ser bort fra barnebokklassikernes mytiske, hellige 

grunntekster, er det en kjent sak at denne litteraturen gjennom-

gående er gjenstand for en raskere foreldelse enn voksenbøker. 

Klassikerne er dessuten nesten alle opprinnelig skrevet for 

voksne. En grunn til dette er vel barnelitteraturens nesten 

uunnglellige funksjon som opp~edingsmiddel, som del av samfunnets 

utbygde apparat for såkalt sekundær sosialisering. Barnelittera-

turen viser først i den aller siste tida tendenser til å tilpasse 

seg det noen har kalt det autonome kunstbegrep, dvs. synet pl 

diktning som en verden for seg, og dermed uforenlig med en vilje 

til påvirkning. Især positiv, oppbyggelig påvirkning. Den 

kritiske holdning er stadig noenlunde akseptert, mens den 

tilpassende, samfunnsbekreftende gjerne tillegges triviallittera-

turen o 

En viktig grunn til at lite av den gamle norske barnelitteraturen 

resirkuleres, kan være den kjØnnsatskillelsen som fra første ferd 

preget utgivelser for barn i mellomstor alder. Mot midten av 

hundreåret fikk dette uttrykk i bøkenes ytre utstyr: de blå for 

gutter, de røde for piker l). Vår tid er selvsagt ikke så glad 

for den innstillingen som lå bak, nemlig ønsket om å innprente 

kjønnsroller. I sin aavhandling om Kjønnsroller og miljø i 

barnelitteraturen må da også Kari Skjønsberg konkludere: "Barne-

bøkene trekker opp bestemte linjer for kjønnsrollene, og dette 

skjer på en slik måte at det er i overensstemmelse med de normer 

som er godkjent av samfunnet" 2). Hos Sonja Hageman felles det en 

svært hard dom spesielt over den mengden av gutteboklektyre som 
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grasserte i rnellomkrigstido 3). Disse bøkene bygges gjerne opp pA 

usannsynlige, utvendige intriger for A gjøre gutters heltebragder 

tilstrekkelig spennende. 

Det er kanskje ikke grunn til å grave fram så mange av disse 

bøkene fra kassene på loftet av hensynet til våre poder - der de 

nok forøvrig fortsatt vil finne dem. Men for det første er det 

ikke utelukket at noen av dem kan romme brukbare litterære 

kvaliteter på tross av falmede gutteidealer. Og for det andre 

tror jeg et seriøst studium av slik litteratur frisker opp en 

uunnværlig historisk hukommelse. Vi må ikke glemme at de mer 

forhistoriske, ideo-logiske lagene samtidig er sed.:imentært 

avleiret i vår egen bevissthet. Vi er faktisk oppdratt av 

foreldre som var primærpublikum for denne barndom i blått og 

rødt, og de igjen ... Dessuten er det grunn til å tro at de 

reflekterer problemer i oppdragelse og karakterdannelse som 

stadig er aktuelle. Nettopp det som diskvalifiserer dem estetisk, 

som gir dem "kun historisk interesse", gjør dem særlig viktige 

som vitnesbyrd om hvordan vi historisk og aktuelt er blitt og 

blir til. 

Når det gjelder guttesosialisering spesielt, har vi til rådighet 

enn modell som er allmenn nok til å beskrive generelle vilkår for 

gutters utvikling i det tidsrom hvor barnelitteraturen spiller en 

rolle, samtidig som den gir forklaringsrammer for ulike stadier 

innenfor samme tidsrom. Jeg tenker her på Sigmund Freuds oppfatn

ing av hva det vil si å vokse opp for en gutt. Som kjent har 

Freud etter sin levetid inspirert mange som har søkt A forstå 

samspillet individ/samfunn sosialpsykologisk og historisk. Bade 
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Freud og den tradisjonen han grunnla, er det gjort utførlig rede 

for i dansken Steffen Kiselbergs f~ndenes historie 4). Jeg vil 

her kort referere noen synspunkter. 

Freuds modell for mannskjønnets utvikling er bygget både pA 

vitenskapelige undersøkelser og litterære, antikke myter. 

Utgangspunktet er en gresk tragedie, men samtidig er Ødipus

dramaet i freudiansk mytologi en modell for idealtypisk utvikling 

også forstått som en ønskelig, normal utvikling. Veien fram til 

et modent menneske går over tre hovedstadier. Opprinnelig lever 

barnet i et slags Eden i lykkelig symbiose med moren, et midt

punkt for kjærlighet og omsorg. Og kan se alt ut fra sitt 

sentralperspektiv. Men etterhvert oppdager det den lille for

skjellen; syndefallet inntreffer samtidig som moren ikke lenger 

står trygt til disposisjon. Det er denne fysiologiske forskjel

len, for gutten så mye større hos faren som gir ham privilegert 

adgang til moren. Gutters følelser for faren blir ambivalente. 

Han er den som står i veien, som straffer og forbyr. Men han er 

også den som viser vei tilbake til moren. Han tilbyr regler, 

forbilleder for en atferd som lover gjenvinning av det tapte 

paradis. Barnet kan forvandle sitt hat til en målrettet innsats 

for å bli farens overmann. En lang kamp om selvstendighet 

innledes, den Freud kaller latenstida, der kjønnsdrift fortreng

es. Men framme ved målet, oppdager gutten at det finnes andre, 

mer passende og tilgjengelige piker som kan erstatte moren. 

Freud var kanskje tilbøyelig til å se dette modne stadium som et 

noe resignert kompromiss. Andre kan se det mer som en dialektisk 
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sammensmelting, som en saliggjØring i det faste parforholdets nye 

himmel, 

Kiselberg understreker at dette idealet for mannlig utvikling er 

historisk bestemt. I boka si knytter han det til en klassisk 

borgerlig periode der mulighetene for nettopp dette forløpet er 

gode. Det skyldes at i den tidlige kapitalismens mer liberale 

fase kunne faren med kraft opptre nettopp som forbilde. Fedre la 

også vekt på opplæring til suksesjon; jfr. de mange firmaer med 

påskriften & sønn eller & sønner. Myndigheten de opptrådte med, 

hang sammen med at strevet med avkall, fortrengning, sublimering 

ofte kunne belønnes, De borgerlige, mannlige dyder var faktisk 

rasjonelle i den forstand at de ble belønnet. Freuds mer optimis

tiske elev, Erich Fromm, legger vekt på denne fornuften og taler 

om at jeg-et ikke bare tilpasser behovene til realitetene, men 

også selv kan gripe aktivt inn i virkeligheten, historien og 

legge forholdene bedre til rette for behovstilfredsstillelse. 

Altså: Faren kunne begrunnne sin autoritet. Og han var nærværende 

ihvertfall som oppdragende instans. Han hadde hovedansvaret for 

at sønnene ble konkurransedyktige idet de forlot familiens trygge 

bo. 

Alt dette forandrer seg når vi kommer inn i dette hundreåret, i 

det Marx kalte monopolkapitalismens fase. Slik Kiselberg med mye 

vektig støttelitteratur framstiller det, er det 20. århundre en 

eneste lang forfallshistorie for farens styrende makt, for pater 

familias, pater omnipotens. Det er ikke mulig å gå i detalj om 

denne svekkelsen i denne framstillingen. Meningen er å bruke de 
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følgende omtalene av enkelte guttebøker som dokumentasjon for 

enkelte trekk ved guttesosialiseringens historie" 

Derimot kan det være på sin plass å kommentere kort en fersk 

framstilling som på norsk grunn omhandler barneoppdragelse "i 

borgerlig tradisjon", den også Kiselberg tar utgangspunkt i. 

Monica Rudbergs Dydige, sterke, lykkelige barn 5) gir et instruk-

tivt overblikk over faser i norske gutters oppdragelseshistorie. 

Rudberg tar fatt med gjennombruddet for opplysningstidas frihets

id,er i begynnelsen av det 19. århundre, dem bide Wergeland og 

hans far var lysende eksponenter for. Dernest legger hun vekt på 

det nypietistiske draget som preget oppfostringsidealene i Norge 

i perioden fra 1850 fram til ca. 1900. Det er især innenfor denne 

perioden Freuds modell kan sies å beskrive normaliteten i de øvre 

samfunnssjikt. En grunnforestilling var at barnets naturlige 

tilbøyeligheter var preget av arvesyndens ondskap. Lyst og 

sanselighet, støyende lek og spontanitet var noe som skulle 

tuktes, tøyles og overvinnes. Oppøvelse av selvkontroll og 

innpoding av skyldfølelse skulle sikre utviklingen av en manns-

type som var arbeidsom, måteholden og målrettet. Framfor alt 

skulle barnet lære lydighet, ikke som forberedelse til servili-

tet, men tvert om som forutsetning for disiplinering av andre og 

seg selv: 

"Grundtrækket i pieteten er lydigheden; denne bestaar i 
at ordne sin egen vilje under en andens. Den sande, 
ægte lydighed er dog saa langt fra at medføre nogen 
indskrænkelse af friheden at den meget mere er grund
laget for denne. Den, der ikke har lært at lyde, har 
ingen magt over sig selv og bliver uskikket til at i 
sin tid at kunne byde over og lede andre". 6) 
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Jeg minner i denne sammenheng om Jørgen Moes T Brønden oo i 

Kjærnet. Den er med rette blitt stående som vAr første barnelit

terære klassiker. En grunn til dette er fraværet av åpenlys 

moralisering. Men det forhindrer ikke at boka er gjennomtrengt av 

den pietistisk-borgerlige etos Rudberg beskriver. Poenget er bare 

at Moe benytter artistiske virkemidler for å få sitt budskap 

igjennom, og at teksten delvis lar oss oppleve den påbudte 

selvforsakelsen som tragisk nødvendig - det tragiske perspektiv 

var jo heller ikke en Freud fremmed. 

Som de fleste vil vite, er det især piken Beate som får erfare 

nødvendigheten av selvfornektelse og lyst-avkall. Selv hennes 

drømmer om frihet og selvutfoldelse- symbolisert ved en vakker, 

flytende Øy med en hekkende villfugl på - blir av faren oppfattet 

som ulydighet og unndragelse av kontroll. Og for jenta er det 

ikke stilt noen kompensasjon i utsikt som belønning for innordn

ing under autoritets- og realitetsprinsippet. Også hos gutten 

Viggo får ulydighet og mangel på selvdisiplin sin straff. Det er 

overgivelse til et øyeblikks naturopplevelse som bringer livet i 

fare for hunden hans og han selv. Men hos Viggo ser vi også at 

gutten vokser i mot og livsdugelighet nettopp ved å sette seg 

utover forbud og grenser. Samtidig som han lærer leksa, åpner det 

seg nye rom for utfoldelse av handlekraft. 

Ifølge Rudberg forlates det pietistisk inspirerte oppdragelses

idealet omkring århundreskiftet. Skiftet markeres ved at det nå 

ikke lenger er presteskapet som tillegges størst autoritet som 

oppdragere, men legene. Det er ikke lenger hensynet til sjelens 

ubesmittethet og frelse som gir hovedargumentene, men hensynet 
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til legemets styrke og sunnhet. Guttenes selvbesmittelse er 

f.eks. ikke så mye en synd, som en trussel mot helbreden. 

Positivt betyr dette at oppdragelsen rettes mindre mot kontroll 

av barnets indre liv, på inneksersisen av skyldfølelse. Viktig 

blir gutters utfoldelse av legemsferdigheter i skog og mark. 

Rudberg betoner at dette er en periode da man er mer opptatt av 

guttenes enn pikenes oppdragelse. "Gutt" blir et honnørord for en 

særlig frisk og uspolert mannlighet. 7) Fra nå av trer samfunnet 

til med organisering av gutters fysiske fostring. 

Det kan nevnes at speiderbevegelsen nådde Norge allerede i 1909, 

og at den i mellomkrigstida fikk over 10.000 medlemmer - et 

betydelig tall i betraktning av at rekrutteringen i hovedsak var 

middelklassebarn fra de større byene. 8) I tillegg fantes også 

KFUM-speidere. Og Norges Idrettsforbund ble stiftet i 1919, med 

adgang til å ta idrettsmerket fra 1915. Våre polfarere, fremst 

Frithjof Nansen, spilte selvsagt en stor rolle for å spre bildet 

av gutten som mannens far. Knickersborgerskapet med sin sans for 

ski og tyttebær i Nordmarka stammer fra denne tida. 

Stålsetting av viljen, innøving av utholdenhet og fryktløshet i 

den frie natur blir løsenet til å utvikle mannstyper som er 

kampdyktige i et samfunn uten sikkerhetsnett. Mot, vilje, 

ansvarsfølelse og handlekraft blir de sentrale dydene. Kiselberg 

understreker også denne utviklingen, og hevder at det er fra nå 

av vi får en egentlig mannekult. Et poeng hos ham, er at stålsatt 

mandighet etterhvert får verdi i seg selv, mens den ikke lenger 

er rasjonelt knyttet til faktiske livsbetingelser. I brede lag 

blir mannsidealet knyttet til en æresfølelse som går mindre på 
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sosial selvhevding, enn på selve kjønnet som nødvendig og 

tilstrekkelig identitet. 

Rudberg er likevel opptatt av å se den sterke kroppen som 

borgerskapets arvedel til sine barn i tillegg til alt jordisk 

gods. Kroppen blir "det overlegne argument for den borgerlige 

kulturens fortrinn. Den sterke kroppen er et redskap både for å 

sikre egen identitet og for A trekke grensen mot andre klasser". 

9) Bildet av de fattige som edle og enkle, er på vei ut. Under

klasse forbindes med bilder av dvaske og skittenferdige sjuskere. 

Men i Norge tok jo også arbeiderungdom opp denne utfordringen. I 

30-åra blir ~drettsarenaen en viktig symbolsk kampplass for 

mannjevning mellom klassene. 

I 1930-åra får denne innrettingen mot den sterke kroppen en 

konkurrent, men ifølge Rudberg også en slags tvilling i en 

fornyet interesse for barnets indre. Denne gang ikke religiøst, 

men vitenskapelig fundert. Psykologi og især psykoanalyse vinner 

innpass her i landet. Den kroppslige hygienen får sin parallell i 

mentalhygiene. Men selvsagt innebærer de nye impulsene i mangt en 

helomvending av gamle forestillinger. 

Fra nå av blir det ikke ønskelig A kontrollere barnets egenvilje 

og spontane utfoldelsestrang. Barnet skal tvert om oppmuntres til 

A leve ut sine impulser. Sterk selvfølelse og autonomi oppnås 

ikke gjennom fortrengning og selvbeherskelse, men gjennom å gi 

rom for barnets egne ønsker. Trass og motstand blir sett på som 

sunnhetstegn. Først og fremst betyr det en radikal helomvending 

at barndom ikke lenger oppfattes som forberedelse til et mer 
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hØyverdig voksenliv, men som en periode med særlig egenverdi. 

"Det lykkelige barnet" blir mAlet. 

Interessant er det at Rudberg framhever 50-Ara som et hØydepunkt 

for dyrkelsen av familien som barnets rette arneplass. Hun 

trekker fram som et paradoks at samtidig som familien samfunns

messig flr redusert funksjon som sted for reproduksjon og 

sosialisering av barna, blir den ideologisk opprustet. Det har 

flere årsaker, bl.a. utgjør kvinnene i denne perioden en lavere 

andel av den totale yrkesbefolkning enn i noe annet tilr i dette 

hundreåret. 

Nlr det gjelder den aller siste tidas utvikling, er Rudberg 

usikker og avventende, og jeg utsetter foreløpig en omtale av 

den. Men med denne foreløpige skissen, hlper jeg vi har bakgrunn 

nok for å forstå noen av tendensene i bøkene jeg nå vil ta opp 

til analyse. 

Den første er Bernt Lies Peter Napoleon, som utkom år 1900. Denne 

boka kom i sitt 6. og foreløpig siste opplag i 1964, og er ved 

siden av Svend Bidevind den ene av hans to gutteromaner. Forøvrig 

skrev han en mengde fortellinger. Et visst episodisk preg har 

også PN. Den er nemlig delt inn i tre ganske selvstendige 

kapitler. Det første heter "Peter", det andre "Napoleon", det 

tredje "Peter Napoleon". 

Mange teoretikere har pekt pl den sentrale stilling som en 

trefaset komposisjon inntar i barnelitteraturen. I datidas 

litterære klima for voksne hadde dannelsesromanen spilt en viktig 
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rolle, med dens kjente inndeling i hjemme - hjemløs - hjemo Først 

og fremst er dette en dialektisk modell basert pl dannelsestenkn

ingen i embetsborgerskapet. Menneskets modning består i at 

innlærte normer fra barndommen må utprøves i frihet før de kan 

tilegnes selvstendig og gi grunnlag for en fullverdig deltakelse 

som samfunnsborger. Barnebøker har ofte en beslektet utforming, 

noe som henger sammen med deres funksjon som instrument for 

sosialisering. En danske, Flemming Mouritzen 10), har framhevet 

at denne oppbygningen tjener som argument for nødvendigheten av å 

tilpasse seg rådende normer. 

Som det framgår, innebærer også Peter-Napoleon-identiteten en 

smnmensmel-ting av ~t;o utviklingsfaser, uten at dette nettopp kan 

kalles en dannelsesroman. Men som jeg antydet, finner ~i et 

trefaset utviklingsforlØp også i Freuds modell for den sunne, 

normalt utviklede gutten. I det hele tatt tror jeg forløpsstruk

turen med en trygg hjemmefase, en utsatt frigjøringsfase og en 

modnet integreringsfase ofte er uunnværlig som redskap i analyse 

av barnelitteratur. 

Ser vi på åpnings- og avslutningsreplikkene i denne boka, blir 

det tydelig at det skjer en forvandling av hovedpersonen i løpet 

av det halvåret handlingen spenner over. I bokas åpningsreplikk 

er det Peters fille-tante som utbryter: "Nei, Petermann, du er da 

altfor liten". I siste linje er det en gammel, dekorert krigs

helt, foged Holm, som jovialt titulerer ham "min kjære herr Peter 

Napoleon". Temaet i boka er tydeligvis utviklingen fra barn til 

tilnærmet mann. 
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I bokas første kapittel er den 12-årige Peter ennå klart et 

lekende barn. Som i de fleste guttebøker, er store deler av 

handlingen lagt til sommerferien. Som mange andre bedremannsbarn, 

Peter er sønn av en konsul, er helten sammen med en noe eldre 

søster plassert ut på en gård i ferien. Og med stedfortredende 

oppassere satt i foreldrenes sted. Også dette foreldrefraværet er 

meget typisk for barne/gutteboka. Foreldreinstansen er bare 

indirekte tilstede, hvilket gir større spillerom for utfoldelse 

av barnets indre konflikter, både heltens og leserens. (Jfr. Walt 

Disneys forunderlige teft for dette poenget). For Peter betyr 

dette at han er massivt omgitt av kvinner. Øverste myndighet er 

en urgammel bestemor. Under ~enne troner morssubstituttet, 

husholdersken tante Vikka. Endelig fins både tjenestepiken og 

søsteren Kath. Det overveldende nærværet av kvinner svarer godt 

til historisk kjennsgjerninger: Borgerguttene var overgitt både 

til mødre og kvinnelig tjenerskap. 

Den kvinnelige overmakten tydeliggjør Peters problem slik det 

kommer fram i en lang, opprørt indre monolog: Han behandles som 

barn, ansees ikke verdig til å ta del i de voksnes anliggender. 

Som seg hør og bør er han da også ivrig opptatt med leking i 

første del. Det er den pågående boerkrigen som er inspirasjonen, 

noe som riktignok antyder at han er voksen nok til å lese aviser. 

Peter lager festninger og kanonstillinger og gjennomfører store 

slag som sjef for sine hærstyrker" Til sist sprenger han hele 

sitt byggverk i lufta med krutt. 

Napoleon-delen innledes med at tanten gir ham en bok om keiser

generalen, som i en tilbaketrekningsfase oppsluker ham helt. 
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Siden prøver han ogsl dette stoffet ut i lek. Men enda mer 

drømmer og fan::aserer han, og mot slut ten identifiser er han seg 

med den svekne, fordrevne keiseren. 

I Peter Napoleon-kapitlet begynner han i 4. middel hjemme i byen, 

og her stifter han et hemmelig "Napoleons-forbund" sammen med en 

moden klassekamerat. Skolen gir dem praktisk, håndfast underlag 

for denne virksomheten. De læres opp i eksersis og kommandering, 

og det arrangeres militære utmarsjer. Men forbundet forrådes av 

en eldre gutt, en beundrer av storesøster Kath. Peter blir gjort 

til latter for de voksne, Napoleons-forbundet framstår som 

barnslig lek. Det hele fAr imidlertid en lykkelig utgang når 

fedrene griper inn og løser alle konflikter. 

Rimeligvis hører vi lite om Peters forhold til moren - men desto 

mer om forholdet til søsteren. Han er sint på henne fordi hun er 

begynt å vanke nede på bryggene for å gjøre inntrykk på de store 

gutta. "Så sørgelig at en igrunnen så koselig jente som Kath 

skulle rote seg bort i slikt tøv og tøys. Og så med de aller 

største tufsene". Men Peter må tilføye at akkurat Hans Kleve er 

"svinaktig sterk og sånn- men allikevel". 11) 

Vi forstår etterhvert at Peter har et svært varmt forhold til 

Kath. Men Peter har ikke en Hans Kleves makt til å forvandle 

henne til kvinne, til en for ham fremmed dameperson. Og det får 

han heller ikke så lenge han defineres som barn. Peter ml bryte 

seg ut av sin avhengige, underordnede rolle skal han erobre 

adgang til kvinnenes verden pl mer maktfulle mannlige premisser. 

Slik kan han kan hende innhente lekesøsteren Kath som de store 
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gymnasiantene holder på å ta fra ham, Alt dette kan såre vel 

leses som forskyvning av et erobringsprosjekt som ifølge Freud 

fremst angår forholdet til moren. 

I tråd med dette kommer den beundrede rivalen Hans Kleve til å 

spille en dobbelt rolle i Peters tornefulle vei fra gutt til 

mann. Det er denne gymnasiasten som'siden utleverer ham til 

hånlatteren. Men som også til sist opptar Peter i sitt vennskap. 

Han bærer farsskikkelsens truende og forjettende trekk. 

Peters forsøk på å hevde sin spirende mandighet gjennom krigslek

ene i første del ender i nederlag. Først lykkes det ham riktignok 

å uforvarende ydmyke bestemoren, som viser seg A ha et nødvendig 

ærend nettopp som han bombarderer utedoen med svære steiner. 

Siden tar han også gebisset fra henne. Men når han til sist 

skremmer damene opp med en nattlig eksplosjon, faller han som 

sønderknust offer for vreden til nærmeste mannsperson, bonden på 

nabogården. 

Etter dette skaffer han seg altså et enda mer grandiost bilde på 

mannlig makt med selveste keiser Napoleon som forbilde. Han får 

endatil med seg Kath som tjenende marskalk i denne leken. Men i 

det øyeblikk hun vil spille rollen som keiserinne og ha ham til å 

kysse på hånden, går alt i vasken. Enda verre blir det når 

bestemoren tråkker Napoleon ned i søla og med sin egen fars ord 

kaller ham et "umenneske". Forstøtt, forrådt går han i eksil med 

keiseren på en øde øy like utenfor landstedet. 
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Det er et godt poeng at Peter finner hjemveien blokkert når han 

vil vende tilbake til fast land. Vannet har steget, og han finner 

seg lukket ute pA øya han først kunne vasse over til. I denne 

scenen ligger mye av løsrivelsens angst og tragikk. Peters stadig 

mer intense ønske om A vinne mannlig rAderom avskjærer ham fra 

barnekammerets trygge kvinneverden, retretten sperres. Men siden 

keiserdrømmen fører ham ut i et landskap han ennå ikke kan 

mestre, støtes Peter her helt tilbake i barndommen. Med synsvink

elen til en fremmed mann inne pA stranda ser vi en "smågutt", en 

"guttunge" 12) forkommen og våt ute på øya. Og han berges hjem i 

seng. "Den søte gutten" ligger rørende under kvinnenes omsorgs

fulle blikk, og den bolde kriger mumler i søvne noe om evig 

troskap mot sin keiser" 

For A komme over det gapet som har åpnet seg mellom fantasi og 

virkelighet, trenger han mer virkelighetsnære forbilder. Med 

Piaget 13) kan en si· at alt det nye stoffet han har assimilert 

gjennom lek og fantasi, må balanseres av en tilsvarende akkom

odasjon, ferdighetstrening, før Peter og Napoleon kan møtes på 

virkelighetens grunn. Hjelp til denne formidlingen får han av den 

fysisk overlegne klassekameraten Sverre, i den beundrede Hans 

Kleve og endelig i Sverres far, en dekorert helt fra den dansk

tyske krig. Og han stifter sitt Napoleons-forbund med mottoet 

"ære og troskap", normer som saktens kan utprøves. Endelig trer 

samfunnet til med tilbud om opplæring i militære disipliner. 

Men veien fra Napoleonsforbundet fram til det voksne mannsfor

bundets hemmelige selskap er brolagt med ydmykelser for rekrut

ten. Jeg har alt vist hvordan Peter mister sin ære gang på gang. 
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For å komme opp av det barnsliges sump, stiger han opp på 

ensomhetens tinde på sitt St. Helena. Her dratter han ned og 

lærer å tilpasse aspirasjonene til realitetene. Men nettopp idet 

Peter synes nærmest målet, blir han styrtet i avgrunnen. Hans 

Kleve forråder Napoleonsforbundet til lærere og voksne kamerater. 

Utstyrt med julekake og saft opplever Peter at de unge guttene 

ler av ham sammen med rektor mens de røyker og drikker vin. 

Det han ikke er klar over, er at ydmykelsen er symbolsk, at han i 

virkeligheten har vist seg verdig til å opptas i mennenes laug. 

Denne scenen illustrerer nemlig at Peter må gjennomgå en rite de 

passage før verdigheten til mannsfellesskapet bekreftes. Det er 

forøvrig ikke ~ilfeldig at nettopp militære forbilder blir 

viktige i en bok skrevet av Bernt Lie, ætling innenfor en 

embetsmannsslekt. Embetsmannsstaten var i utpreget grad et 

hierarkisk samfunn, bygget like mye på evnen til å byde og lyde 

som borgerlig fornuft. I sin glanstid dyrket embedsstanden 

empire, og den bar uniform på Stortinget. Og innenfor hierarkiske 

mannssammenslutninger er det avgjørende at opptak føles som en 

nåde. Novisen må først erfare at uten laugsfellesskapet er han 

intet. Dette gjelder jo også far-sønn-forholdet, der påføringen 

av skam og skyld var avgjørende. Slike ting er altså på spill 

også innenfor en tilsynelatende snill og jovial tekst som PN. Det 

er til sist Peters og Sverres far som griper allmektig inn og gir 

ridderslaget. Men først skal Peter oppleve at uten dem er han 

hjelpeløs. 

Det er også interessant at æresbegrepet er valgt som Napoleons

forbundets kardinaldyd. Dette passer godt sammen med den mandig-



81:' 

hets kult som er i emning ca e 1900 ~ Baden PovYell un_nfang\~·t drørru-nen 

om å skape menn av gutter etter nederlaget i Boer-krigen. (Der 

Peter altså deltar på engelsk side). Og Speiderloven sA han som 

gjenopptaking av riddervesenets gamle æresbegreper. Her fins en 

analogi mellom det truede britiske imperium og en raknende norsk 

embetsmannsstat: Når embetsstandens hierarkiske dominans svekkes, 

blir det viktig å appellere til mannlig ære, til et kjønnsfelles

skap som korporativt går gjennom all rangforordning. Dette 

æresbegrepet gjør at unge gutter havner på en knivsegg mellom 

manndom og barnslighet. 

Til sist stiller altså Peter i klasse med slike gutter som 

flanerer med damene på brygga. Det er tragisk at innenfor datidas 

mannssosialisering var opptak i en fullstendig avsondret, fordekt 

mannskultur betingelsen for atter å våge møtet med kvinnene.l4) 

Først og fremst er det viktig å merke seg at PN viser til et 

samfunn der guttenes forbilder var funksjonelle for deres 

duelighet som borgere. Og det skyldes ikke bare nærværet av en 

oppdragende far, men også at denne faren hadde statlige institu

sjoner til hjelp for initiering i mannsrollen. I et knipetak står 

de også sammen. Både her og i Svend Bidevind mobiliseres byens 

mektige menn i en hjelpeaksjon når podene deres ikke makter å 

ordne opp selv. 

Jeg gjør nå et sprang til 1934 da Berhard Stokkes Jakten på den 

sorte sten kom ut, etter at den først ble trykket som føljetong i 

barnebladet Magne. Her er vi tydelig innenfor den perioden da den 

sterke kroppen kom i sentrum. Samtidig er det ingen tvil om at 
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familiens overhode nå opererer langt mer isolert, og at han ikke 

k~n støtte seg pØ noe mannsfellesskap hinsides familiens ramme. 

Tvert om slår de harde 30-åra tydelig igjennom også for Sverre og 

Kristians far, som er dosent i astrofysikk ved Universitetet i 

Oslo. Han trekkes som kausjonist med i en kjøpmanns-konkurs, og 

han ml erobre professortittelen fra en konkurrent for A klare 

familiens underhold. 

Også denne boka har en eksemplarisk, trefaset oppbygning. Dvs. de 

to guttenes (ca. 13 og 16 år) eventyr i skog og fjell sommerstid 

er rammet inn av situasjoner der vi møter dem hjemme. Først 

etableres en mangelsituasjon der familien rammes av to skjebne

slag. Det første gjelder konkursen, det andre farens karriere. 

Ifølge beregninger han har foretatt i sitt doktorarbeid, skal en 

sverm meteoritter komme ned over Norge på en bestemt natt. Det 

skjer tilsynelatende ikke. Men de to guttene får nyss om at en 

meteor har eksplodert oppe ved Jotunheimen på det riktige 

tidspunkt, og de bruker sommerferien til å oppspore denne skatten 

- som altså er nøkkelen til farens tiltrengte forfremmelse. 

Konkurrentene utlover 1000 kroner i belønning til den som finner 

steinen. Dermed må guttene ikke bare utstå allverdens strabaser, 

men også overliste to kjeltringer som er ute etter belønningen. 

Til sist går alt godt. Faren får tesen bekreftet, doktorarbeidet 

ferdig og familien berges. Romanen slutter med at sønnene 

dekorerer moren med et smykke laget av en splint fra meteoren. 

Som så ofte i mellomkrigstidas guttebøker er den store manndoms

prøven henlagt til skog og mark, fjell og vidde. Her må gutta 

utvise seig utholdenhet og målbevissthet selv om oppdraget kan 
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syne~ håpløst" Speiderprøven på elementær livber:-ging omkring 

eksistensminimum volder likevel minst besvær. Gutta fra Ullevål 

er tydeligvis hjemmevant i ulendt terreng. 

Likevel oppstår det en kritisk situasjon da eldstemann Kristian 

går på bygda etter mat og Gunnar blir etterlatt alene. Naturen 

blir farlig fordi den ter seg lokkende. Det er fosseduren som 

suger og kaller. Gunnar synes han får øye på den svarte steinen 

nettopp der vannet forsvinner i en trang trakt. Det ender med at 

han gradvis sklir mot en dyp høl, en heksegryte. Her blir han 

liggende og plaske ved kanten av fossestupet og berger seg med 

nød og neppe opp på en avsats. Han finner ingen meteorstein, men 

en hule over fossen, en mørk åpning som vannet har gravd ut. Her 

krabber han inn, uten sjanse til å komme ut ved egen hjelp. 

Attpåtil oppdager han at regnet får vannet til å stige, slik at 

huleåpningen blir mindre. 

Det er ikke overraskende at Gunnar der inne hengir seg til tanken 

på moren sin og den tidligste barndom. "Det var særlig den dagen 

han var så stygg mot mor - kalte henne fordi han ikke fikk være 

med de andre guttene og bade. -A, om han bare kom hjem".l5) 

Det skulle tydelig framgå hva slags lengsler som griper Gunnar i 

hans skremmende isolasjon pA vidda. Faktisk har Stokke med 

forbløffende nøyaktighet kjørt hele fødselsopplevelsen i revers

og Gunnar kommer til å angre på at han noensinne har ønsket A 

forlate sin mor for å bli med gutta. Her er det altså en prøve 

minstemann ikke består. Som 13-årig befinner han seg midt på den 

farlige knivseggen mellom !!. være henholdsvis mors og fars gutt. 
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Og drømmen om å få adgang til livmorhulen ennå en gang som barn, 

om å finne den svarte steinen innenfor fostervannet, fører i 

døden. Herfra kan Gunnar ikke komme ved egen hjelp, og heller 

ikke Kristian er moden nok. 

Men heldigvis dukker bygdas folk opp, især bonden med det 

kraftfulle navnet Vebjørn. Han får et tau, en navlestreng 

tilbake til det påbegynte manndomsprosjektet. Vebjørn dukker i 

det hele tatt opp som farssubstitutt når det røyner på. Han 

representerer som bonde all den opprinnelige kroppskraft som 

faren har forsømt i sin ensidige oppøving av manndommens andre 

kraftarm, intellektet. 

t-ien nettopp farens ferdigheter tjener guttene som avgjørende 

hjelp til å finne steinen. En ting er at de flere ganger bruker 

utspekulert list for å narre konkurrentene. Viktigst er det at de 

tar i bruk farens vitenskapelige metoder på avgjØrende stadier i 

letinger. I første omgang leter de utsiktsløst pil anvisningene 

fra ett øyevitne. Men siden oppsøker de også et annet øyevitne, 

og dermed kan de trekke koordinater og finne skjæringspunktet for 

nedfallet. Like ved målet er det Gunnar som får den geniale, 

avgjørende ideen. Han husker at meteorene gjerne inneholdt 

massivt jern, og dermed kan han bruke kompasset som geigerteller. 

Når nåla peker mot et punkt, kan de grave steinen opp som en 

skatt dypt begravd i jorda. 

Mer eksemplarisk kan ikke sønner bli arvinger til sin far. 

Steinen med kompassnåla oppå kalles da også et "observatorium", 

analogt med det observatoriet der Sverre sammen med faren ventet 
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pA et avgjørende stjerneskudd. Det blir guttene som fører faren 

helt i mål. 

Også sosialt og moralsk består gutta med glans alle prøver. Like 

viktig som A redde farens intellektuelle ære, er det jo A berge 

ham fra økonomisk misere. Karakteristisk nok er det to moralsk 

avstumpede menn, kalt "subjekter", som i sin selvforskyldte 

arbeidsløshet søker meteoren for å høste arbeidsfri fortjeneste. 

30-åras arbeidsløshet spøker i bakgrunnen, der altså middelklas

sefaren trues av en lurvete hop arbeidsløse. Men også av profi

tører: konkurrenten, kandidat BrUhmer, prøver å stjele både 

farens doktoravhandling og hans vitenskapelige oppdagelse. Liksom 

det er en stor kjøpmann som bringer faren i fallittens klør. Og 

de to subjektene er BrUhmers håndtlangere. 

Underveis støter guttene også på en fattig stakkar som vekker 

sympati. For å berge barna sine fra sult, har han forgrepet seg 

på viltet til en grunnrik godseier. Interessant nok har han på 

kniven sine samme initialer som godseieren, noe som nesten fører 

til forveksling. Vi aner en klassekonflikt som utløser moralsk 

forderv. Dette er middelklassesønnene høyt hevet over. De får 

krypskytteren til å melde seg. Siden lar de BrUhmers belønning gå 

til ham. 

Det kan neppe overraske at den eneste av de to skurkene som 

navngis, heter Melchior. Et like tvetydig signal som de sammen

fallende initialene. Navnet signaliserer rik jøde, samtidig som 

det bæres av en skrupelløs lasaron. Også i Norge kunne tydeligvis 

en Melchior tjene som sinnbilde og syndebukk for middelklassens 
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frustrasjoner i dens forpinte stilling mellom klassekampens 

kvernsteiner. 

Heller ikke denne historien om gutters manndomsprøve mangler sin 

rite de passage. Nettopp som steinen graves fram, er skurkene 

over dem med følgende replikk: "Opp med pattefingra deres, 

skittunger". Og guttene blir etterlatt bakbundet i en fosterkveil 

på bakken - ynkelige og hjelpeløse. Atter må Vebjørn tre til for 

å hjelpe dem fram til siste prøve, som blir et rent fysisk 

basketak. Og slik fullbyrdes opgaven med en kombinasjon av mot, 

kløkt, styrke, utholdenhet og hjelpsomhet. Med sine representa

sjoner av både det intellektuelle og det kroppslige har faren og 

Vebjørn som synlige og usynlige hjelpere ført dem fram til 

seierstrofeet. 

Dette blir så brakt hjem til faren. I bokas siste kapittel, 

"Gutteselskap", feires heltene. Tidas skytshelgen for nasjonal 

gutteoppdragelse hentes i farens tale inn i stua. Polfarer Nansen 

gir ord med pl veien: "Idretten er ikke nyttig i og for seg, men 

skal gjøre oss mer skikket til vår gjerning i livet". 16) 

Men i dette selskapet er det moren som er sentrum og som synes å 

være guttenes endelige mål: "Du har vært så grei bestandig mor", 

sier Kristian, og overrekker moren en edelt innfattet, polert 

splint fra meteoren til å ha på brystet. I denne sammenheng kan 

det være grunn til å peke på steinens mettede symbolske innhold. 

Et symbolleksikon peker på at en ubehandlet stein i mange 

kulturer symboliserer det feminine, selve urmaterien, som alt er 

skapt av. 
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"and is associated with the male symbola of the chisel 
and all cutting instruments, which give form to the 
prima materia. The polished stone denotes the character 
which has been worked upon and perfected". 17) 

På mange mAter er det altså den freudske myten som idealtypisk 

utspilles i denne historien. Guttene forvandler sin rivalitet til 

faren i et manndomsprosjekt der motstanderen blir hjelper, der 

faren blir forbilde. Guttene kommer opp på siden av ham og kan 

opptre som medbeilere til morens gunst. 

Men vi merker også denne periodens aksentuering av "den sterke 

kroppen", en mangel hos faren som guttene må kompensere. Og 

forbildene hentes utenfor den borgerlige mellomklassefamilien, 

på landet. For så vidt en analogi til nasjonalsosialismen, som 

ofte hentet tilhengere fra en middelklasse i klemme, og som 

stivet seg opp på heller irrasjonelle manndomsidealer. Steffen 

Kiselberg finner da også forutsetningen for tidas nye manndoms-

kult i et svekket småborgerskap. I et skrift om den danske 

gutteboksforfatteren Torry Gredsted taler han om "en intensiver-

ing og forvridning af bestemte træk i den borgerlige svekkelse av 

farsautoriteten: "Med de selvstendige familiefortagenders 

relative forsvinden går der svind i den faderlige autoritet". 

Det er talende at faren i Kampen om den sorte sten kan bli 

utkonkurrert fordi han ifølge moren "har vært en god og kjærlig 

far som har ofret mye tid på en dum kone og de to "tygge dut-

tenen•. Farsbildet i boka er positivt, samtidig som det trenger 

en restaurering gjennom speiderbevegelsens og bøndenes villmarks-

manndom. Maskulin aggresivitet og kampberedt utholdenhet rnA til 
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for A heve middelklasseguttene opp over deklassering og klasse-

kampens korrumperende sump. Slike ideologiske behov kan vel også 

forklare at denne gutteboka ifØlge Sonja Hagemann kunne bli 

modellskapende for en bølge av spenningslitteratur. Det mønsteret 

er at gutteheltene bringer samfunnsoppløsende elementer bak lås 

og slå. 

Deri neste boka jeg vil omtale, er Finn Havrevolds Den ensomme 

kriger fra 1955. Havrevolds spesielle relevans i denne sammen-

hengen skulle være klar. Willy Dahl sier om debutboka hans fra 

1939, Det raker ikke Andersen: 

"De unge menns brautende usikkerhet og selvopptatthet 
er analysert pA bakgrunn av den europeiske storkrigen 
som rykker nærmere. Diskret peker forfatteren på 
forbindelsen mellom det sosiale og erotiske nederlag og 
lengselen etter krig og voldsbruk." 19) 

Det er slike temaer som kanskje gjør Havrevold til vår mest 

sentrale forfatter omkring temaet "guttesosialisering". Med 

størst intensitet tar han temaet opp i de to klassiske ungdoms-

bøkene Viggo (1957) og Grunnbrott (1960). Den ensomme kriger kan 

i forhold til disse betegnes som en av flere forstudier. Tilsyne-

latende dreier det seg om en humørfylt og ikke altfor seriøs 

sommerspøk. Men boka har teatrets dobbelte Thalia-maske, sommer-

spøken har atskillig av tragediens alvor i seg. 

Oppbygningen følger mange av guttebokas konvensjoner. Hovedper-

sonene, de tre guttene Edvard, Putte og Sven utgjør et triumvir-

at. De er utplassert hos en tante i ferien, og opererer på en øy. 

Som i de to foregående bøkene, er komposisjonen klart tredelt. I 

første del er de trygt plassert i en familiesituasjon på den 
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idylliske Killingøy~ I et midtparti opererer de p~ egenh~nd på 

den mø~ke og mystiske Garpøy, der farer og eventyr lokker. I 

siste del vender de trygt tilbake til Killingøy, ledsaget av en 

bamsemann fra USA som frir til tanten. 

Som i Peter Napoleon er de 12-årige guttene plassert under oppsyn 

av et kvinnelig overhode, og siden det også fins tre jevnaldrende 

jenter på øya, er omgivelsene kvinnelig dominert også her. Liksom 

med bestemora i Peter Napoleon er morsinstansen også her gitt 

karikerte anakronistiske trekk. Ifølge Sonja Hagemann virker 

tante Mil le altfor gammeldags prippen og frøkenaktig anno 1955. 

20) Men fordreiningen har si<r'<e klare psykologiske hensikter: 

Forfatteren rendyrker en konstellasjon der "morens" omsorgsfunk

sjon er en hemsko for 12-åringens legitime behov for å bryte 

grenser. I bokas komiske innledningskapittel prøver tanten 

forgjeves å komme til orde med en manende dagsbefaling. Guttene 

sidestilles metaforisk med alskens uberegnelige småkryp, med 

fluer og hveps. 

De første kapitlene etablerer ellers en barneidyll, der det lekes 

og danses i ring - med den tykkfalne Putte som et tilfreds, 

bringebærsyltetøyspisende midtpunkt. De tre jentene blander seg 

med guttene som selve killingflokken på paradisøya, og øya selv 

betegnes som et stort, pustende morsdyr. 

Med Edvard skiller seg snart ut på sverdsiden som en gutt med mer 

viderekomne mannsproblemer, liksom Anne-Marie skiller seg ut 

blant jentene i sin respons på Edvards utspill. Det brygger opp 

til en pubertetsforelskelse mellom de to. Men liksom Peter 
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Napoleon balanserer Edvard pA knivseggen mellom maskulin behersk

else og barnslig klossethet. Når Anne-Marie svarer pA invittene 

hans 1 blir han skremt. Han kommer i skade for å såre henne, og 

for å rette fadesen opp gjør han et kjempebyks over en busk. Det 

ender med mageplask på bakken, og han blir til latter for både 

Anne-Marie og gjengen. 

Etter dette begynner Edvards fantasi for alvor A beskjeftige seg 

med Garpøy, som er øde og full av dystre graner. I likhet med 

Killingøy er også denne øya personifisert, men med motsatte kon

notasjoner. Med sitt skarpe, rovdyrklingende navn sammenliknes 

den nettopp med et farlig, prusteqde uhyre. Og til denne øya 

knyttes det alle slags mystiske hendelser. På den skal det finnes 

en nedgravd skatt etter fordums sjørøvere, og Edvard får selv se 

en skinnbarlig dauing stå på ett bein på en odde der ute. I sin 

fornedrelse vil Edvard flykte dit, vekk fra sine barnslige 

venner. "Edvard hadde tenkt A herde og trene seg til livsfarlige 

jobber, øve og slite dag etter dag til musklene ble som stål, og 

så harde at du kunne slå på dem med hammer". 21) Edvard begynner 

for alvor å se seg selv som den ensomme kriger, "en fredløs med 

mysende øyne, sammenknepen munn, rynkede bryn". 2la) Han vil 

rømme - "så kan heller kameratene leke far og mor med jentene". 

2lb) 

Men hva er en stolt fører uten undersåtter? Det ender med at Sven 

og Putte tas til nåde og følger Edvard ut på farlig misjon i 

villnisset. Det blir til en ganske forvirrende lek der Edvard 

ustanselig skifter roller. For hver tiende meter poserer den 

ensomme helt i nye skikkelser. Han er snart den siste Mohikaner, 
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snart King i Canadas ridende politi, snart general pA en utsatt 

flanke, snart Sherlock Holmes bØyd over et intrikat problem. Som 

kallerop velger han fjellvåkens dystre skrik. Hele tiden med 

kameratene snublende i hælene, som innimellom stirrer forblØffet 

på Edvards dystre profil. 

Det hele utspilles altså i grenselandet mellom dagdrøm og lek, 

der leken etter kjent guttebokoppskrift etterhvert blir alvor. 

Her fins nemlig også en historie om en bortrømt tjuv og dermed om 

en mulig skatt, og Garpøy er som skapt for øde tilflukt. India

nerleken blir definitivt til forbryterjakt idet guttene finner et 

fille~e telt ilied alle tegn på·å tjene som et lyssky skjulested. 

Når sl Garpøy begynner å fråde og flekke tenner under en mørknen

de, stormfylt himmel, prøver barna på retrett. Men liksom i Peter 

Napoleon er tilbaketoget avskåret; sjøen står hvit. Tidligere på 

dagen har de dekket til en grop som fallgrav for skurken. Nå 

ender det med at de snubler gjennom skogen med en fremmed mann i 

helene. Putte og Sven søker tilflukt i en hule, og i skjæret fra 

et bål ser de et ansikt i et barskt og grusomt smil. Rovdyrtenner 

i mørket - den flerrende, grusomme tanngarden til rovdyret før 

det springer løs pA sitt bytte". 2lc) 

Edvard på sin side rekker A angre. Han hadde "villet dra ut på 

eventyr for å øve storverk og leke voksen kar". 2ld) Men løpende 

alene gjennom skogen med panisk angst og blodsmak i munnen tenker 

han: "Det var ikke slik i bøker og pA film". 2le) Og så styrter 

han ned i sin egen grav, den som var beregnet på et utskudd og en 

kjeltring. Der ligger han så og spreller hjelpeløst og gråter som 

et barn mens det braker i kvister over ham. 
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På dette stedet i teksten er det fortelleren selv som opptrer som 

det reddende, ridende kavaleri, som Vebjørn ble sammenliknet med 

i boka om meteoren. Først sørget fortelleren i Den ensomme kriger 

for at leken ble dødelig alvor. Nå oppløser han hele alvoret i en 

elskverdig spøk. For mannen som viser seg utenfor hulen i fjellet 

og over hulen i jorda, er ingen skurk, men tante Milles gamle 

ungdomskjæreste. I sin tid fikk han kurven av tanten og dro til 

sitt Garpøy, til USA. Der er han imidlertid blitt en godslig, 

amerikansk bamse. Han fisker Edvard opp av hullet og sier: 

"We can ikke ta p(:san med hjem slik, boys. Han kommer 
til å skremme vettet av stakkars tante Mille. Opp på 
ryggen med deg småen. Kølasvarte Ørn, han rida hjem til 
wigwam på sin gode mustang Jørgen". 2lf) 

Stakkars Edvard! Hvor dypt kan en ensom kriger falle? Og hvor 

langt kan en guttebokforfatter tillatte seg å la sin helt falle 

nettopp som han søker å trenge inn på mannsrollens uveisomme 

enemerker? Kanskje har vi her atter en ny rite de passage, en 

siste ydmykelse som bekrefter guttens endelige rett til A opptas 

i mennenes selskap? 

Akk nei. Guttene loses trygt hjem til Killingøy, og der venter 

det Edvard knapt noen ære og smektende blikk fra Anne-Marie. 

Edvard lukkes i bokas siste bilde atter inn i kretsen av de 

dansende killingene i barnas uskyldige lek. Og i denne historien 

blir det ikke guttenes som vinner kvinnens gunst. Tvert om fører 

historien til at det er den overlegne farskikkelse, Jørgen, som 

føres trygt inn i tante Milles armer. 



H)') 

Bo MØhl og May Schack har i Når barn læser stilt som krav til 

barnelitteraturen at den skal være solidarisk med barnet. 22) I 

sA fall er dette en av de dårligste barnebøkene i Norge. For 

etter å ha la'ct leseren identifisere seg temmelig hudløst med 

Edvard, blir han forrådt på det grusomste. 

Forklaringen er selvsagt at Den ensomme kriger er ment som et 

eneste bakholdsangrep på gjengse gutteidealer. Disse idealene er 

i boka entydig belyst som uttrykk for overkompenserende, destruk

tive fantasier knyttet til den unge guttens spirende kjønnsangst. 

Med velberådd hu støter fortelleren Edvard tilbake til barnas 

verden og overlater ham til Puttes og jentenes barneselskap. Og 

han bekrefter farens overlegne rett til moren. Den veien Edvard 

slår inn på, fører ikke til målet. Tvert imot, han graver sin 

egen grav, blir offer for et selvskapt mareritt. Edvards gutte

fantasier fører ikke til stålsatte muskler og fryktløshet, men 

til bunnløs angst. Og romanen viser at fantasiene lett kan bli 

virkelighet, dersom ikke forfatteren opptrer som forsyn og begår 

usannsynligheter. 

Samtidig ser vi også at de forbilder Edvard nærer sin fantasi 

med, ikke stammer fra noen veivisende fader, men fra guttelektyr

ens kunstig skimrende papirhelter. Det er nettopp hele mellom

krigstidas viltvoksende flora av glorete mannsidealer for gutter 

Havrevold vil til livs. Og bakgrunnen er selvsagt den samme som i 

Dahl-sitatet: Den 2. verdenskrigs spesielle historielekse til 

alle kjekke medlemmer av ungguttenes mannsforbund. 
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Samtidig er aet også påfallende at Havrevold så brutalt lar sin 

helt i stikken, og ikke tilviser ham noen annen plass enn 

innenfor familiens trygge hegn for uskyldig lek. Denne styrkingen 

av familien går igjen i Havrevold guttebøker" Også i Grunnbrott 

går det slik at alle ville eventyr ender riktig ille; den 

velmenende familiefar sitter igjen med all visdom og tilflukt for 

sønnen. Familien som tidas ideologiske ledestjerne kan altså gi 

grobunn for en mannsrollekritisk litteraturo Men den gir neppe 

anvisning for en guttesosialisering med dristige, nyskapende mål. 

Det kan virke som gutten ikke gis utveier fra sin innelukking i 

trygg ansvarsfrihet, ikke tilbys noe manndomsprosjekt. Så langt 

kan dette også være tegn på faderløshet fortelleren viser sin 

allmakt gjennom forræderi mot guttehelten. 

Det er dette temaet jeg vil følge videre i neste bok, som er 

hentet fra Danmark, nemlig ~ (1977) av Bjarne Reuter. Jeg 

velger denne boka fordi den på drastisk vis illustrerer de mulige 

følgene av en aktuell krise for mannsrollen. Den er fremkalt av 

det den tyske sosialpsykologen Alexander Mitscherlich har kalt 

for "det faderløse samfunn". Dette er et allment vilkår i det 

utviklede industrisamfunnet. Og det er min hypotese, at problem

ene som tas opp i ~ også finner sterke nedslag i aktuell 

norsk guttelitteratur. 

Bjarne Reuter har utgitt en utall barne- og ungdomsbøker og er en 

av feltets ledende i Danmark. Zappa har kommet i ll opplag og er 

også filmatisert., En av dens to hovedpersoner er fulgt videre i 

to bøker henvendt til et mer voksent publikum. Vi ser at Reuter 
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innenfo.r rammE'J( av .:~n ut.viklingsroman sprenge:r segregasjonen 

mellom litteratur for barn pA den ene siden, litteratur for 

voksne p& den andre, I artikkelsamlingen De andre historie~ taler 

han sterkt for en nedbrytning av dette skillet, både i lanser-

ingen og innenfor selve fiksjonen, Han formulerer mottoet: 

"Ynglekasseideologien er dØd - fællesskabet lenge leve!" 23) 

Derfor virker det logisk at det som især er tematisert i denne 

romanen, er det fatale fraværet av kontakt mellom barn og voksne. 

Især mellom fedre og sønner. Hos Reuter er det altså ikke bare 

tale om svekkelse, men tendensielt om en fullstendig forsvinning 

av denne foreldreinstansen. Dermed forsvinner det forbildet som 

nok kunne pålegge sønnen et frustrerende driftsavkall og selvkon-

troll. Men også positivt gi ham en moralsk målestokk og evnen til 

innføling i andre. Evnen til å lære innføling, er nemlig avhengig 

av et nært følelsesmessig forhold til en lærer, 

Miljøet i Reuters bok er hentet fra Københavns østkant; tre av 

bokas sentralpersoner er arbeidersønner, den fjerne er direktør-

sønn. Mitscherlich legger i sin analyse vekt på den moderne 

produksjonens upersonlige, fremmedstyrte preg både på arbeider-

og ledersida. Den skaper "relasjonsløse", neurotiske fedre, Og 

"Neurotische V~ter sind beste Voraussetzung fUr die 
Erzeugung neurotischer Sohne. In ihrem Gestaltungsver
mogen entmachtete den Grossteil ihres Lebens in den 
Schattenbereich der einseitigen BerufsausUbung verban
nte V~ter erfUllen neben der "humanen", gemUthaft 
ausgleichenden auch noch zweite Aufgabe nicht, namlich 
den kulturellen Umang mit den Dingen vorzumachen, eine 
anschauliche Lebenspraxis zu vermitteln". 24) 
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FØlgen av at fedrene svikter både følelsesmessig og som praktiske 

veiledere, kan ifølge Mitscherlich være katastrofal. Bl.a. 

utvikling av aggressivitet, destruktivitet og medmenneskelig 

likegyldighet. Samtidig er det klart at tomrommet som har 

oppstått i den familiale triaden, ikke har etterlatt et ideolog

isk tomrom: Mye av den gamle mannsrollen bevarer sin makt. FØlgen 

blir en utbredt farsforakt. Jeg siterer fra Forræderne (1963) av 

Tor Edvin Dahl: 

"JEG HATER DEG! JEG VIL IKKE SE DEG MER! jEG VIL IKKE HA DEG! 

DU ER EN DRITTFAR! 

m.stor skrift). 

DU ER VERDENS STØRSTE DRITT-FAR!" ( s .100, 

I ~ finnes rikelig med både destruktivitet og farshat. Og i 

motsetning til de øvrige, omtalte bøkene legger den stor vekt på 

en sosial og Økonomisk referanseramme. Den kan i det hele tatt 

ikke bringes på enkle formler. Boka er tydelig skrevet under 

innflytelse av den danske, nyrealistiske bølgen i 70-åra, bl.a. 

Anders Bodelsen merkes tydelig som forbilde. 25) Den har en 

tetthet og komplikasjon i det litterære uttrykk som åpner for 

mange ulike fortolkninger. Den er et fintregistrerende pålitelig 

tidsbilde av oppvekst i KØbenhavn på 60-tallet. 25a) Den gir en 

hardtslående politisk fabel med nesten allegorisk preg. Men den 

er især en sosial-psykologisk studie om sosialisering av fire 13-

åringer under ikke altfor gunstige betingelser. 

Også her kan vi merke spor av den klassiske trefasemodellen. Vi 

møter først de fire guttene omkring avslutningen av sjette klasse 

ikke minst tegnet inn i familiesituasjonen. Dernest følger vi dem 
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ut på landet og opp i fjellet i sommerf,c:rien. Og romanen avslut-

tes ved juletider, midt i hjemmenes høytid. Men noen hyggelig 

familiejul er det sannelig ikke tale om. Zappa ender i et inferno 

av vold, voldtekt og kanskje drap. 

Av dette kan vi allerede lese at romanen radikalt bryter genre

konvensjonene. Dette er ingen ungdomsbok som slutter med modning 

og harmonisk gjenintegrering i familien etter farefylte sommerop

pleveiser. Det er karakteristisk at for to av guttene fungerer 

sommerferien tvert om som oppfyllelse av et dypfølt familiesavn. 

Og for de to andre virker grensesprengende opplevelser bare som 

avgjørende omdreininger innenfor et utviklingsforløp preget av 

onde sirkler. 

Det er altså slett ikke tale om ungdomslitteraturens vanlige 

dannelsesroman, men om en tett knyttet tragedie. Konfliktene 

strammes mot en knute bAde på et indre og ytre plan. Tilsynelat

ende er det den litt anonyme, men ambisiøse Bjørn som er hoved

person. Men etterhvert blir det klart at det er rikmannssønnen 

Sten som er den handlingsdr i vende kraft i fortellingen. Han 

opptrer som en følelseskald despot og søker å terror ise re sine 

tre klassekamerater inn i et avhengighetsforhold, bygget på 

hersker/trell relasjoner. Undersåttene benytter han som redskaper 

i en stadig mer voldelig, kriminell virksomhet. Guttene gjør 

innbrudd, raner en gammel dame, begår grovt hærverk, og Sten 

impliseres til sist i en nesten fullbyrdet voldtekt. Det indre 

drama er især konsentrert om den problematiske helts, Bjørns, 

reaksjoner på lederskikkelsens onde spill. De to andre klarer 

etterhvert A trekke seg ut. Bjørn blir hengende fast. Til sist 
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gjør han opprør og slår Sten i hodet med en jernstang, Skueplas-

sen for dette siste dramaet er lagerlokalene i fabrikken som 

Stens far er eier av" 

Den psykologiske nøkkelen til å forstå Bjørns unnfallenhet, 

ligger mest åpenbart på det erotiske plan" Romanen gir en analyse 

av sambandet mellom aggresjon og seksualangst som er i slekt med 

behandlingen av temaet i Den ensomme kriger, bare at følgene i 

~ er så mye mer katastrofale" Selve tittelfiguren Zappa er en 

rovfisk som skjuler seg under vannplantene i et akvarium" Denne 

fisken er Stens kjæledyr. Han elsker å vise kameratene hvordan 

Zappa kan skyte opp av vannet som et prosjektil og - zapp - fange 

levende småfisk i lufta. Denne fisken er faktisk Stens sanne 

forbilde, og Bjørn havner i kameratens gapo 

Den uhyggelige snikmorderen i vanngrotten blir billedlig koblet 

sammen med Bjørns erotiske oplevelser og fantasier. Liksom Edvard 

er Bjørn både tiltrukket av og redd for unge jenter, især en. 

Jenta han er forelsket i tør han knapt nærme seg" Derimot våger 

han en rent seksual! erobring i sommerferien. Den beskrives slik: 

"En forsigtig pegefinger krøb op mellem bendes lår, og 
fandt efter nogen tøven den lille, bløde åbning, der 
som en fugtig grotte mystisk og hemmelighedsfuld bare 
lå og ventede på bytte. Da han med eet opdagede, at 
grotten fortsatte, flåede han fingeren til sig, som var 
han bidt af grottens sorte uhyre•. 26 

Siden forsterkes denne angsten i en drøm: "Bedst som han havde 

hele højre arm op i Sisses grotte, kom et frygteligt uhyre 

jagende mod ham med forfærdelige tænder og dødbringende hensig-

ter."26a) 
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Pl et mer humoristisk plan gjennomspilles denne traumatiske 

kjønnsangsten når Bjørn atter står overfor piken han egentlig er 

glad i. Han står i hagen foran hjemmet hennes når den tilbedte 

plutselig viser seg. Det kommer svært ubeleilig ettersom han har 

synlig ereksjon. I panikk kneler han over en hagedam for å krympe 

kjønnet i vann. 

BjØrn fanges i en ond sirkel. Angsten for å åpne for nye og 

blottstillende følelser driver Bjørn delvis bort fra venninnen og 

i gapet på rovfisken Sten. Samtidig støter venninnen ham bort 

fordi han søker så usympatisk selskap. Det kan her være grunn til 

å minne om at sammenbindingen av drift, angst og vold har preget 

mannskulturens kvinnebilder siden l890-åra.27) Reuters skrekk

bilder av det erotiske er tydelig skapt med bevissthet om at de 

er projeksjoner av mannens angst for svakhet, for tilbakefallet i 

moderhulen. Truslene mot Bjørns ennå svake og utsatte manndom 

utlignes med guttebandens brutale terror. 

Bjørn er altså spesielt utsatt ettersom han har sine barnslige 

tilknytninger å overvinne. Han har også en særdeles dominerende 

mor. Hun fører en stram husholdning og klarer slik å heve 

familiens forbrukerstatus opp på middelklassenivå, Dermed overgår 

hun naboene; blant dem familiene til Bjørns to kamerater fra 

arbeidermiljøet. Faren hans er arbeider og kommer seint og sliten 

hjem. Hans eneste klare interesse er nyhetene i radioen, som han 

forøvrig aldri har kommentert eller reagert synlig på. 
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Slike reduserte fedre har også de to arbeiderklassekameratene. 

Det er p~ denne bakgrunnen at Sten/Zappa kan fiske i rørt vann. 

Men Bjørn nærer en viss sosial forakt for sine mer likestilte 

kamerater og familiene deres, og han deler morens oppdrift. 

Underkastelsen under despoten Sten er dermed både psykologisk og 

sosialt forklait i teksten. 

Men hva er det så for krefter som driver Bjørns livsfarlige 

forbilde. Romanen gir etterhvert også en innfølende framstilling 

av Stens særlige vilkår. Avdekkingen av hans spesielle familie

miljØ framviser bildet av et totalt forsømt og sveket barn. Hans 

foreldre har samlevd i et følelseskaldt forretningsforhold der

moren narcissistisk dyrker sin egen kropp mens faren alltid er 

fraværende i forretninger. Forholdet går over styr underveis i 

romanforløpet. 

I sin fullstendig overgitte og isolerte stilling tvinges Sten 

allerede som 6-åring til A nedkjempe all indre frykt og svakhet. 

Dette kommer fram som erindringsglimt under en vandring i 

Rondane, der Sten stiller seg selv på en manndomsprøve som nesten 

ender i døden. Psykopatens følelseskulde er et direkte resultat 

av kulden foreldrene har utsatt ham for. Han nærer et in~ett hat 

mot faren. Dette kommer i boka fram pA en sjokkerende og overras

kende måte. På et av bandens siste raids, fører Sten drabantene 

sine inn i et fornemt hus, der han leder et systematisk hærverk. 

På veien ut fra det ødelagte hjemmet, får Bjørn øye på et 

fotoalbum. Det heter: "Et av billederne fremstillede Sten som 

fire-femåring. Han rakte hænderne op mod fotografen og han 
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stortutede~~ c 26o) Dermed blir det klare a.t det. er i farens nye 

hjem Sten har sloppet løs kobbelet sitt. 

Bjørn stikker bildet i lomma. Litt senere får vi bakgrunnen for 

dette snapshotet. Et barndomsminne dukker opp for Sten utenfor 

farens avlåste arbeidsværelse: 

"hele familien havde været på søndagstur i mosen, faren 
havde lige fået sit nye fotografiapparat .. Men Sten 
ville ikke fotograferes. Faren måtte bruge list. "Kom 
og fang mig", havde han råbt. Den lille Sten havde 
sjasket efter ham. Hver gang han troede, at nu hevde 
han ham, havde faren bare knipset og leet, for derefter 
at løbe videre. Til sidst havde Sten tudbrølet og rakt 
ud efter ham". 26c) 

Romanen ender med at Bjørn i desperasjon oppsøker Sten og dreper 

det elskede kjæledyret hans, fisken Zappa. Så oppstår en vill 

jakt, gjennom morens leilighet og ned i farens fabrikk-kjeller. 

Bjørn slår Sten bevisstløs, flykter og stanser ikke før han er 

ute på isen. Over ham tennes nyttårsraketter. Det heter: 

"I inderlommen fandt han et fotografi af en lille 
dreng, der rakte hændene op mod fotografen. Han så et 
øjeblik på det, så satte han sig på hug og rev det 
istykker. Vinden tog i stumpene og hvirvlede dem ud på 
isen på må og fl, indtil de var borte i snefoget." 26d) 

Reuters bruk av ubestemt form i dette tilfellet er ganske 

raffinert. Her er det ikke tale om Sten, men allment om en gutt, 

som dermed også kan være Bjørn selv. Bildet fryser til en myte, 

et grunnvilkår som romanens avslutning gir håp om at Bjørn vil 

løsrive seg fra. 

Antakelig står vi også overfor en fellesnevner som en stund 

gjorde mulig det katastrofale samspillet mellom 4 gutter. På en 
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mAte står vi overfor et paradoks. Bjarne Reuter har skildret 

kimen til et nazistisk, autoritært voldssamfunn nettopp under 

bildet av en fader som ikke er til stede, som blir en destruktiv 

kraft nettopp på grunn av sitt fravær. Dette er ikke riktig samme 

poeng som i de klassiske studier av den autoritære personlighet, 

der den svekkede faren tross alt ofte geberdet seg despotisk 

overfor sønnene. 

Hvis Mitscherlich har rett, så utvikler det moderne samfunn seg 

slik at Freuds ganske oppbyggelige Oedipus-eventyr ikke lenger 

kan få en lykkelig avslutning. Det mytiske forløp blir amputert. 

Når ikke gutten kan bevege seg framover unde.r en grensesettende, 

kyndig veileder, blir barnet sittende fast i en infantil fore

stillingsverden. Nemlig en verden preget av narcissistiske 

storhetsforestillinger som er bundet til den tidlige barndoms 

selvovervurderende, egosentriske fantasier. Vi får menn som ikke 

tåler motstand og som er uten innlevelse i andre. 

Resultatet kan da arte seg som i ~, er relasjon mellom 

gutter/menn preget av despoti og underkastelse. 

Den analysen Reuter foretar er sterkt i slekt med en dyptloddende 

sosialpsykologisk studie over 68-generasjon som dansken Povl 

Behrend har framsatt i essaysamlingen Bissen og Dullen (1984). Et 

ledemotiv i ~ er noen beskrivelser av et fredelig forstads

kvarter i København sett ovenfra i et foraktende fugleperspektiv. 

Det er de •alminnelige" menneskers blinde tilpasning til et 

meningsløst samfunnssystem som utleveres: •Folk gik tidligt i 

seng. De skulle tidlig op og på arbejde. Op og tjene penge, så de 
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kunde fA skiftet møblerne, bilerne, gulvtæpperne, j~, lejlighed

erne ud. Det var folk der vidste hvad de ville; det at vide hvad 

man ville var ikke noget problem for de voksne, for det havde de 

aldrig tænkt over". 28) Denne forakten for et sovende folk, som 

det er mulig å tillegge fortelleren, svarer til den som var 

utbredt blant 68-generasjonens unge når de hørte Bob Dylan synge 

"Little boxes on the hillside". Behrendt er sterkt inne pA at de 

allmaktsforestillinger som førte denne generasjonen inn i så 

mange sviende nederlag, kan ha røtter i det omtalte faderfravær. 

Mange i 68-flokken sA et gap mellom de autoritets- og mandighets

idealer faren stadig ble forventet å oppfylle, og hans faktiske 

rolle. Med si t.t opprØJ:: rettet mange unge seg riktignok mot 

autoritetene. Men paradoksalt slik at mange av dem prøvde å 

gjenskape en mannsrolle som de ikke selv lenger maktet A reali

sere, "men som de mimede, konserverende som lederstrukturer, som 

atfærd og regelset". 29} Det Behrendt her især tenker på, er 

tendensen til å dyrke stalinistiske og leninistiske modeller der 

troen på en a-moralsk historisk nødvendighet var sentral. 

Dette er selvsagt bare en detalj i helheten, interessant her 

bl.a. fordi Reuters ~ behandler en tid da 68-opprørerne ble 

sosialisert til unge menn. Jeg har selv røtter i denne genera

sjonen, og har ingen trang til å rive dem over. Men jeg innser at 

det er lett A bli offer for visse kompensasjoner i en tid som 

foregår i et usikkert grenseland mellom utlevde manndomsidealer 

og nye, mer tvekjØnnede idealer. Gjennomgangen av disse guttebøk

ene skulle vise hvordan vi gradvis har kommet fram til et slikt 

dilemma. Det jeg har prøvd A fortelle, er jo historien om den 
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store manndommens begynnelse, hektiske blomstring og sørgelige/-

gledelige fall. 

Vi har sett hvordan en pen og pyntelig barnebokforfatter som 

Bernt Lie uten skrupler kunne innlemme sin pode i mannslaugets 

stolte klan. Og pA veien dit, var han trygt styrt av ledestjerner 

hentet fra historie, fra oppdragelsesinstitusjoner og fra sin far 

i broderlig allianse med andre menn. Og vi har sett hvordan denne 

faren i 30-Ara ble henvist til å opptre alene, og hvordan han 

fikk sin noe vaklende kraft reparert på av mer konkurransedyktige 

sønner. Sl har vi etter krigen sett en av barnelitteraturens 

"fedre" falle sine forgjengere blant barnebokoppdragerne i 

ryggen. Havrevold kastet gutten brutalt tilbake under skjørtene 

på mor, der han ikke lenger betyr noen fare. Men dermed peker 

Havrevold også fram mot det siste stadium. For hva skal den unge 

gutten nå gjøre under fraværet av alle gode forbilder og støt

tende faderhender? Reuter åpner en avgrunn der guttene er henvist 

til hverandre i et uhyggelig maktspill som skal kompensere for 

all opplevd maskulin avmakt. 

Hvordan går det så videre med barnelitteraturen og dens mannlige 

oppdragelsesidealer? Skal de avskaffes? Erling Lars Dale prøver 

å gi et slags svar i sin siste bok. Han tror på muligheten av en 

"Oppdragelse fri fra mor og far".30) Altsl fri fra passiviserende 

avhengighet på den ene siden, morssiden, og fra mannlig makt og 

selvundertrykkelse pl den andre. Det betyr vel at foreldre fra nå 

av ml søke å befri sine barn fra valget mellom modergrotten og 

fadersverdet og isteden søke å opptre som nære grensesettende og 

forbildeskapende medmennesker. Vi kan ikke lenger klamre oss til 
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Freuds oppbyggelige greske eventyr. Det fører kanskje ingen vei 

tilbake dit. Og det kunne ha som konsekvens at hele institusjonen 

barnelitteratur bør oppheves. At voksne og barn møtte sammen på 

mer like fot både inenfor bøkenes fiksjonsverden og som bokpubli-

kum. Rugekasseideologien er død, fellesskapet lenge leve! 
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