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Kari Hervold: 

"Hexen er jeg! Kongen er flygtet. 
Hans borg har jeg brændt. .. " 

Cally Monrads kjærlighetsdikt. 

De første tiåra av dette århundret er den frodigste blomstringstida vi har hatt i norsk 
lyrikk. Men det er den mannlige lyrildcen som litteraturhistoria forteller noe om, og det 
er den mannlige lyrildcen som utgjør vår lyriske kanon fra denne tida. Otto Hage berg 
forsøker i en artikkel "Kvinner og lyrildc" (1900 -1940) i den nye norske kvinnelittera
turhistoria (bind 2) å finne fram til forklaringer på hvorfor diktskrivende kvinner fra 

denne tida så fullstendig har gått i glemmeboka. l 
Ved sida av en allmenn tendens til å overse og utrenske kvinnelige forfattere peker 

han også på som mulig årsaksforklaring at de kvinnelige lyrikerne talte med så usikre 
stemmer. "Det dreiar seg om eg utan autoritet og tekstar som vitnar om ei mykje 
problematisk subjektoppleving." Kvinnene kunne ikke uten videre overta mennenes 
identifikasjonsmønstre i kjærlighets!yrildcen "der kvinna først og fremst har meining i 
forhold til mannen." Kvinna er den som løfter mannen og hun er den som trøster. Hun 
er hans eiendom som lar verneinstinktet hans få utfolde seg. Og i egenskap av valdcert, 
erobret objekl, styrker hun hans selvfølelse. Ofte er hun også en seksuellleikekamerat 
for hans flyktige kjærlighet som seinere skal skapes om til kunst. 

I dilct med erotisk tema kjem det liksom til å høyra med til den grunnleggjande 
koden at kvinna skal framstillast som objekt og med ein spesiell tenande funksjon i 
høve til mannen. Det er så å sei a aldri tale om lilceverd og fellesskap. Kvinn a blir 
idealisert, men idealiseringa er eit ledd i at mannen dyrkar seg sjølv.Det er mannen 
som har utforma denne genrekoden. Vil kvinna vera med innan genren i ein slags 
lyrisk dialog med mannen, må ho anten godta koden eller bryta den og skapa nye 
mønster for samtale. Kvinneleg lyrikk dei første tiåra av vårt hundreår handlar i stor 

mon om dette. 2 

Cally (egtl. Ragnhild Caroline) Monrad (1879-1950) var ei av foregangskvinnene 
innafor den glemte erotiske kvinnelyrikken, og hun var også den mest produktive av de 
kvinnelige lyrilcerne som skrev i samtida. På henne har litteraturhistorilcerne ikke ofret 

ett eneste ord. Hun debuterte med boka Digte i 1913. Seinere fulgte Nye digte (1919) 

og Før dag (1920)3. I 1929 kom samlinga l dur og moll. Gamle og nye dikte og i 

l Otto Hageberg: "Kvinner og lyrikk" i Norsk kvinnelitteraturhistorie (red. Engelstad m.fl.) 

2 Sst. 

3 Nye digte og Før dag kom ut på det danske Martins Forlag, og står ikke oppført i Norsk 

bokfortegnelse. 
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1932 Drømmeboken. Hennes siste diktsamling, Gjenklang, kom i 1941. I 1922 ga 

hun dessuten ut en halvt sjølbiografisk allegorisk roman Petju,4 og i 1924 ei sam

ling fragmentariske rimbrev Con amore sammen med den svenske lyrikeren Nils

Magnus Folcke. Hun ga også ut ei lita "lærebok" på vers: Tolv timer i sang (1937). 
Cally Monrad var prestedatter og sønnedatter av den store kritikeren og filosofen 

Marcus Monrad. Da hun debuterte som lyriker 34 år gammel, hadde hun i 14 år vært 
virksom som konsertsanger og operasanger med store roller på såvel utenlandske som 
norske scener. Hun debuterte som romansesanger da hun var 19 år gammel, og seinere 
studerte hun videre i Tyskland. Fra 1909 til 1911 var hun engasjert ved Hofoper i 
Berlin. Cally Monrad vant stor anerkjennelse som sanger og var også virksom som 

iscenesetter og skuespiller.5 Hun filecl,: kunstnerlønn fra 1939-45. Under krigen gikk 
hun med i Nasjonal Samling og var i åra 1942-45 sjef for Det Norske Teatret. Cally 
Monrad inngild<: fire ekteskap (da hun var 21, 28, 33 og 43 år gammel) som alle ble 

oppløst. 

Otto Hageberg skriver om Cally Monrad at hun har en uomtvistelig artistisk nerve, 
sikker formsans og elegant formuleringsevne. Og han mener at hadde hun ikke gått inn 
i NS under krigen og vært alctiv på kulturfronten på den sida, ville hun kanskje også 
hatt et navn som lyriker i dag. Det er imidlertid ingenting som tyder på at Cally Monrad 
hadde noe "navn" som lyriker i mellomkrigstida heller. Til tross for hederlig omtale var 

det som sanger, ikke som lyriker, hun vant anerkjennelse.6 

Diktninga hennes karalcteriserer Hageberg slik: "Frå første samling er Eros hennar 
Gud. Ho er den første kvinnelege lyrikaren hos oss som heilt ope talar om at ho gjev 

seg kjærleiken i vald. Lidenskapen brenn og det er ein lidenskap som engasjerer både 

kropp og sjel." 

Det kan ikke ha vært lett som prestedatter og som sønnedatter til den store Monrad å 

gifte seg fire ganger, skille seg fra alle sine menn og skrive åpne erotiske dikt som 

etterhvert bryter med alle romantisk-idealistiske illusjoner om kjærligheten. For å 

kunne opponere mot sin tids kvinnebilde - som i litteraturen også framsto som en 

hyllest til kvinnene - krevdes både mot og vilje til å stille seg nakent til skue. Begge 

deler kan vi lese ut av Cally Monrads dikt. 

Som Otto Hageberg synes jeg også at det som først og fremst er interessant ved 

4 Jeg kommer ikke til å gå inn på romanen, men slutter meg til følgende utsagn fra anmelderen 

R.H.S. (Rolf Hiorth Schøyen) i Tidens Tegn (1922, nr. 290, s. 8): Petju vil neppefaa mange lesere. 

Og det bør forfatterinden være glad for. 

5 Reidar Mjøen skriver i Norsk biografisk leksikon (bd. 9, s. 314): Cally Monrads virksomhet er 

en av de allsidigste og betydningsfulle i utøvende norsk musikk den siste menneskealder[. . .] Og på 

tallrike turneer rundt i Norden har Cally Monrad sunget sitt hjemlands toner inn i folks hjerter med 

edel og åndfull uforlignelig kunst. 

6 Cally Monrads digte er et nyt bevis paa at ogsaa en kvinde kan være poet, skriver likevel Einar 

Skavlan i Tidens Tegn (1913, nr. 336, s. 12) i en anmeldelse av debutboka. 
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Cally Monrads diktning, er kjærlighetsdiktene hennes. De står helt sentralt i de tre 
samlingene hun ga ut før hun var femti år, og de er uten tvil de som er mest interessante 
ut fra et kvinneperspektiv. Det er her hun klarest bryter med den litterære arven fra sine 
mannlige dikterkolleger (og også med de fleste dikt-skrivende kvinner i samtida) idet 
hun både eksplisitt og implisitt stiller selve kvinneligheten som problem. Det er også i 
disse diktene tonen blir så personlig og intens at den formår å gi liv til bilder og rim 
som kan være heller konvensjonelle. 

De spørsmålene jeg har nærmet meg diktene med, har i hovedsak vært de samme 
som Otto Hageberg har lagt til grunn for sin lesning: Hvilket syn på kjærligheten kan vi 
lese ut av Cally Monrads dikt? Hvilke erfaringer lar hun få ord? Hvilket sjølbilde gir 
diktene hennes uttrykk for? Ser hun seg med mannens blikk? Godtar hun det han ser 

som det eneste bildet eller vil hun også gi uttrykk for et motbilde? Er hennes jeg
oppleving motsetningsfylt, tvetydig, utrygg? Hvem gir henne den autoritet hun behøver 
som kvinne/ kunstner? Gud? Mannen? Kvinna sjøl? Kan hun stille sine følelser fritt til 

skue? Hvilke premisser må hun eventuelt gå inn på for å få det hun søker? Hvordan 
forholder hun seg til sine "lyriske forgjengere"? Er hennes kjærlighetsdikt et ekko av 
den mannlige lyrikken eller er den en egen stemme? Kan diktene hennes leses som et 
svar på et tids-og kulturbestemt kvinnebildes begrensninger, et forsøk på dialog? 

Jeg kommer i denne artikkelen til å legge hovedvekten på kjærlighetstematikken i de 
to samlingene Cally Monrad ga ut i 1919 og 1920: Nye digte og Før dag, etterat jeg 
først har sett på noen sentrale temaer i debutboka Digte fra 1913. l dur og moll (1929) 
er i hovedsak et opptrykk av disse tre samlingene, og de to samlingene Cally Monrad 
ga ut da hun var henholdsvis 53 og 62 år gammel, Drømmeboken og Gjenklang, 
legger ikke noe vesentlig nytt til denne tematikken. 

"De hede kys, - de kolde øine" 

Da Cally Monrad debuterte som lyriker, hadde hun to oppløste ekteskap bak seg. Digte 
er tilegnet hennes tredje mann som hun da hadde vært gift med ett år. Sentralt i 
samlinga står ei avdeling "Elskovssange" der hun i høgstemte toner jubler over den nye 
kjærligheten. Men boka innledes av noen dikt "Narren" som formidler et atskillig mer 
desillusjonert syn på kjærligheten, og som peker fram mot temaer som står helt sentralt 

i de neste bøkene hennes. 
I åpningsdilctet "Narren" beskriver diktets kvinne-jeg seg sjøl med sjølironi og 

distanse og kaller seg narr fordi hun fortsetter å synge. Fornuften sier henne at sangen 
hennes (troen på en ny kjærlighet) er naiv og håpløs, og at hun bør flykte mens det 
ennå er tid. Idealene er ikke for henne, hun er bare en trell. Idealene er gitt herskeren 
(mannen) og ingenting formår å kue hans vilje. Kjærlighetsdiktene til Cally Monrad 
viser imidlertid at hun fortsetter denne håpløse kampen. De blir et opprør, ei 
protesthandling som dypest sett har til hensikt å kue herskerens vilje gjennom å endre 

idealene. 
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I diktet "Maanesyg" framstår kvinna som offer. Natta ler og får mannlige trekk. 
Som forfører kommer han smygende og ler av vellyst når han finner ei kvinne som ikke 
kan stå imot: 

[ ... ] 
Se! Han kommer gjennom skoven, 
smygende sin sølverkaabe 
om de unge, slanke vidjer
søgende blandt rædde blade, 
mens han haanligt vrager duggen 
fra den uskyldshvide lilje! 
Det er offerblod han søger 
fra et varmt og villigt hjerte. 
[ ... ] 

Kvinna utses til offer på grunn av sin svakhet. Natta/mannen er ikke interessert i ung 
uskyld. Som vampyr søker han ei kvinne med varmt og villig hjerte, "tungt av blod", 
og som dødbringende makt kjenner kvinna hans kalde pust på sitt bryst. 

I dette diktet anslås et tema som utvikles videre i de to neste bøkene til Cally 
Monrad. Den kvinnelige erotikken settes i samband med undergangsdrift. Mannen 
oppleves som dødbringende forfører, og kvinna blir offer for hans vellyst fordi hun 
ikke kan stå imot hans erotiske dragningskraft. Hun drømmer om å gi seg helt hen: 
"voldte det end min død!". Men hun vet at mannen ikke kan (vil?) møte hennes 
lidenskap: "Men naar dig dens ildduft beruser,/ da dræbes du - ved dens glød" ("Livets 
og dødens roser"). 

Allerede i de første kjærlighetsdiktene sine kopler Cally Monrad kvinnelig 
seksualitet til mannlig avvisning. Og denne avvisninga møter hennes kvinnelige dikt-jeg 
med tross. Også dette blir tydeligere i de neste bøkene. Samtidig som kvinnas sterke 
lengsel etter å gi seg helt hen får komme åpent til uttrykk ved at hun opplever seg som 
offer for en kraft som er sterkere enn hennes vilje og fornuft, møter hun mannens 
avvisning med tross, hån og "et vondt øye". Sjøl om elskeren har slått igjen borgens 
porter og hun opplever at hennes "kind er bleg", hennes "nakke bøiet", så resignerer 
hun ikke. Hun gjennomskuer løgnen og slår tilbake med et ondt smil:"Du haaner 
nattenes stævnemøde:/De hede kys, - de kolde øine!" ("I speilet"). 

I den siste delen "Elskovssange" lovpriser hun imidlertid kjærligheten:"Ingen, ingen 
roser røde/ gløde, som de hjerter gløde,/ -når du favner mig- inat." ("Møder jeg dig-"). 
Men heller ikke her klarer hun helt å skyve sine tidligere erfaringer fra seg. Redselen 
for å miste, redselen for at han skal gå fra henne, ligger som en dirrende undertone 
under hennes kjærlighetserklæringer. Tydeligst ser vi dette i diktet "Hører du!": 

[ ... ] 
Naar du synker mod mit hjerte, 
- som er bare, bare dig -
elskede - da føler jeg 
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kjærlighedens vilde smerte -
i et angstens raab beta mig: 
[ ... ] 

For å holde på han, må hun overbevise han om at ingen kjærlighet er som hennes. Det 
gir en desperat, nesten besvergende undertone i flere av diktene: 

Skov - min skov - du grønne skov! 
Hils ham tusind, tusind gange! 
Nyn ham sagte mine sange, 
kjøl hans pande - kys hans kind, 
gyd din skjønhed i hans sind! 
Sig ham- at fra syd til norden -
øst til vest - paa hele jorden -
under sol og stjemeskin 
er ei kjærlighed som min! 
Sig ham, at min hele lykke 
er med lys hans liv at smykke -
sig ham- sig ham alt - min skov! 

(''Til skoven") 

Otto Hageberg ser i dette diktet et eksempel på at vi også i Cally Monrads dikt et stykke 
på veg finner tradisjonelle strukturer der "kvinna er villig til å gje avkall på å vera 
subjekt og i staden vera objekt for mannen og tena han: "Sig ham, at min hele lykke/ er 

med lys hans liv at smykke - /sig ham - sig ham alt - min skov!"." 7 Men han 
understreker at dette bare gjelder et stykke på veg. 

Snarere enn å lese diktet som et uttrykk for en sjøl utslettende, oppofrende kjærlighet 
der kvinna gir avkall på å være subjekt, ser jeg også dette diktet som uttrykk for et 
aktivt, lidenskapelig jeg. Her er ingen passivt ventende kvinne. Gjennom aktiv 
besvergelse påkaller og maner hun fram hele sin erotiske styrke og dragningskraft 
("min skov" er gjennomgående brukt som bilde på hennes seksualitet). Ved å framheve 
sin egen kjærlighets uovertreffelighet, vil hun mane fram evig kjærlighet hos mannen. 
Jeg leser også diktet som et forsøk på å holde fast mannens flyktige kjærlighet ved å 
forsikre han om at gresset ikke er grønnere på den andre sida av gjerdet. Det egentlige 
innholdet i diktet er hennes underliggende angst for å miste, men også hennes desperate 
vilje til å holde fast. 

Elskovsdiktene i Cally Monrads debutbok avsluttes med en storslagen hymne der 
kjærligheten prises som kosmisk og evig i Wergelands ånd: 

7 Hageberg, sst. 
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[ ... ] 
Himmel! Sol - og alle stjerner! 
Se -jeg venter! Længes, længes 
efter snart igjen at føle, 
leve dette livsvidunder, 
- dette sol og stjemeunder -
i et langt, et himmelsaligt 
stonnbevæget- drømmestille 
længsel gjennembævet favntag; 
[ ... ] 

Men også i et kosmisk perspektiv tillegges mannens vilje til troskap avgjørende vekt. 
Som for å besverge deres kjærlighet og gi den evig liv (gjennom mannens vilje til å 
være tro også etter hennes død) legger hun sjøl ordene i hans munn: 

[ ... ] 
"Ja, min elskte- jeg er nær dig
jeg er trofast- og jeg venter 
dig ved evighedens porte -

du - min hjertenskjære hustru." 
[ ... ] 
("Hymne") 

Han forespeiler henne evig kjærlighet, derfor ber hun for hans lykke, derfor elsker 
hun det liv som hans kjærlighet har gitt henne. 

Den kjærlighet forfatteren priser i disse diktene er ingen flyktig kjærlighet, som hos 
så mange mannlig lyrikere i samtida. Troen på at kjærligheten kan vare, er ei 
forutsetning for at hun skal kunne gi seg helt hen. Og det er den totale hengivelsen, et 
sjelelig og et kroppslig møte, hun lengter etter. Tross den storslagne hyllesten til den 
evige kjærligheten er det vanskelig å lese noen romantisk, naiv tro på kjærligheten ut av 
samlinga som helhet. Tekstene som speiler hennes tidligere erfaringer, står i kontrast til 
kjærlighetsdrømmen. Det samme gjør den intensitet som skaper språklig spenning i 
diktene, men som samtidig røper den angsten som ligger under. 

Når Cally Monrad seks år seinere gir ut si neste diktsamling- Nye digte (1919) - og 
året etter den tredje -Før dag (1920)- er imidlertid også det tredje ekteskapet gått i 
oppløsning. Og nå tror hun definitivt ikke lenger på noen romantisk kjærlighet. Tonen i 
disse diktene er langt krassere og bitrere enn i debutboka. De aller fleste diktene i disse 
to bøkene kretser om forholdet mellom mann og kvinne. Og det som er særlig 
iøyenfallende, er den måten hun fokuserer på kvinnelig erotikk og den koplinga hun 
gjør mellom kjærlighet og død. Erotikken settes ikke i sammenheng med forplantning, 
den er ikke livgivende fordi den kan skape nytt liv. Erotikken framstilles snarere som 
noe som bærer i seg sin egen undergang, og som noe som gir liv og død (og nytt liv?) 
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til dem som gir seg kjærligheten i vold. 
Kvinna vi møter i disse diktene er et sterkt kvinne-jeg som verken kan eller vil 

fortrenge sin erotiske drift. Men samtidig som kvinna - sett med mannlig blikk -
framstilles som fristerinne og lokkende driftsvesen, er hun også ensom, sårbar og utsatt 
for lidelse. Det som særpreger Cally Monrads dikt er imidlertid at vi ikke finner den 
passive resignasjonen som preger så mye av den samtidige kvinnelyrikken. Her er 
ingen forestilling om at ydmyk lidelse og forsakelse skal få sin lønn i himmelen eller at 
kyskheten er sin egen belønning. Kvinne-jeget i Cally Monrads kjærlighetsdikt gir seg 
livet (og døden) i vold med tross og åpne øyne. Det velger aktivitet framfor passivitet, 
også når aktiviteten er knyttet til dødsdrift og undergangsvilje. 

"Hexen er jeg! Kongen er l:lygtet. Hans borg har jeg brændt. .. " 

For å kunne formidle sine kvinneerfaringer, skaper Cally Monrad en viss distanse i en 
rekke dikt ved å gi det kvinnelige jeg-et mytiske navn: Dronningen, Hexen, Euridice, 
Lindelin. Mannen nevnes som Kongen, Herskeren, Salomo, Stridsmannen, Presten, 
Orpheus. Dette grepet gjør at diktene på det ytre plan framstår som mindre private, og 
det blir lettere for henne å la diktets kvinne-jeg gi ord også til sine erotiske erfaringer, 
til sin smerte og til sine drømmer. 

Cally Monrad forholder seg imidlertid fritt skapende til de gan1le mytene og 
forestillingene som er knyttet til dem. Hun bruker deres bilder og spiller på de 
forestillingene de vekker, men hun reproduserer dem ikke. Tydeligst blir dette når hun 
bryter ned mannstradisjonens kvinnebilder og forandrer dem til egne bilder. Det 
kvinne-jeget vi møter, er ofte sammensatt og de verdiene mytene formidler, er ikke 
lenger entydige. 

De amerikanske litteraturforskerne Sandra Gilbert og Susan Gubar hevder at 
kvinnelitteraturen i forrige århundre dypest sett handler om den vanskelige leitinga etter 

egne bilder for å komme til klarhet med hva ei kvinne egentlig er. 8 Om en kvinnelig 
forfatter skal forholde seg sjølstendig til de kvinnebildene hun har fått formidlet 
gjennom sin sosialisering og ikke minst gjennom den mannlige litteraturen, må hun 
komme til klarhet med "de mytiske maskene mannlige kunstnere har festet over hennes 
menneskelige ansikt både for å minske sin frykt for hennes ustadighet, og for å eie 
henne mer fullstendig ved å identifisere henne med de "evige typer" som de sjøl har 

skapt."9 Videre hevder de at en kvinnelig forfatter i særlig grad må "utforske, forene 
og overskride de ekstreme bildene av engel og monster som mannlige forfattere har 

skapt for dem.'' 10 

8 Gilbert, Sandra and Susan Gubar: The Madwoman in the Attic, The Woman Writer and the 

Nineteenth Century Literary Imagination, New Haven 1979. 

9 Sst. s. 16, min oversettelse. 

10 Sst. s. 17, min oversettelse. 
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Litteraturens kvinnebilde har gjennom århundrer vært bygget opp omkring 
motsetninga engeV monster, hore/ madonna, heks/ ærbar kvinne. Engel er den kvinne 

som lever opp til det patriarkalske kvinneidealet og som lever et liv uten ei egen 

historie. Heks er den kvinne som åpent bryter mot tidas kvinneideal; som er aktiv, 
opprørsk og nekter å underkaste seg de normene som gjelder for kvinnelivet. Heks er 
den kvinne som ønsker et liv i handling, et liv med ei egen historie. Til bildet hører 
også forestillinga om en vilje til å leve ut en egen seksualitet. Om ei kvinne ikke skal 
være dømt til å bebo mannsdefinerte masker og drakter som sine formødre, og om hun 

skal kunne bli forfatter, hevder Gilbert og Gubar videre "må hun dekonstruere det døde 
selvet som er et mannlig verk og oppdage et levende og ustadig selv. Hun må, med 

andre ord, erstatte kopien med individualiteten." l l 

Med dette perspektivet vil jeg gå inn i Cally Monrads mytiske dikt for å se om det 
kvinne-jeget vi møter der er et ustadig, tvetydig og foranderlig jeg, snarere enn en 
reproduksjon av de "evig typer". Særlig interessant blir det å se hvordan hun forholder 
seg til forestillinga engel/ monster. Eller om vi vil: hore og madonna, heks og ærbar 
kvinne. 

Før jeg går inn på Cally Monrads dikt, vil jeg imidlertid omtale nærmere en analyse 

Gilbert og Gubar har gjort av eventyret om Snøhvit.l2 Denne analysen har på flere 
punkt tjent som inspirator og metodisk modell for min egen lesning av Cally Monrads 
mytiske tekster. 

I sin analyse av kvinneskikkelsene i eventyret viser Gilbert og Gubar ikke bare 
hvilke kvinnebilder Snøhvit og dronninga representerer, de knytter også kvinne bildenes 
status ("Hvem er vakrest i landet her?") til deres funksjon på handlingsplaner 
(representerer de handlingsbærende krefter i teksten eller ikke?). Endelig prøver de 
også å bestemme hva personenes eventuelle vilje til å handle springer ut av. 

Gilbert og Gubar viser hvordan eventyret dramatiserer det tvetydige forholdet 
mellom Snøhvit og stemora. Begge er vakre, men i forhold til den uskyldige, englelike 
dattera framstår stemora ubestridelig som heks. Den unge er lydig datter, blid, passiv, 
søt og uvitende. Den eldre listig, aktiv, voldsom. Konfliktene utkjempes i et magisk 
speil og i ei gjennomsiktig glasskiste. Bilde kjemper mot bilde. 

Eventyret begynner ved at den unge, uskyldige dronninga som sitter ved vinduet og 
syr, stikker seg i fingeren så hun begynner på blø. Gjennom det opptas hun i 
seksualitetens syklus. "Da barnet var født, døde dronninga" og "da et år var gått, tok 
kongen seg en ny kone". Den egentlige historia begynner når dronninga, som er blitt 
mor, forvandler seg til ond stemor, det vil si til heks. Gilbert og Gubar ser altså de 
begge dronningene som samme person. De representerer ulike stadier i et kvinneliv. 

Når vi først møter den nye dronninga, er hun rammet inn av et magisk speil, på 
samme måte som hennes forgjenger (hennes tidligere jeg) hadde vært rammet inn av et 
vindu (begrenset sosialt rom og utsyn). Å bli fanget og holdt fast av et speil, er 

11 Sst.s. 19, min oversettelse. 

12 Sst. s. 36-43. 
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imidlertid å bli drevet innover, dømt til å fortape seg i sitt eget speilbilde i sin søken 
etter et livsdugelig jeg. Den første dronninga syntes fremdeles å ha et begrenset utsyn, 
den andre dronninga er dømt til narsissisme, til bare å se innover i seg sjøl. 

Kongens fravær gjør kampen mer intens mellom mor og datter, kvinne og kvinne, 
bilde og bilde. Kongens nærvær er ikke nødvendig, kvinnene har internalisert kongens 
oppfatning i seg sjøl. Det er hans stemme som nå hersker i deres eget sinn. 

Det er kongen som først bestemmer at det er dronninga som er vakrest i landet Men 
det er også han som, når hun blir galere, opprørsk og monstrøs (opptatt i seksualitetens 
syldus), bestemmer at hun må erstattes av hans engle-like, uskyldige og lydige datter, 
en ung pike som derfor må defineres som enda vakrere. Det er kongen som er stemmen 
i speilet, det er han som er den patriarkalske dommen. 

Snøhvit representerer det forsalcelsesidealet som dronninga ga avkall på i begyn
nelsen av historia (sin uskyld, sin passivitet, sin underkastende, tjenende uselviskhet fri 
fra speilets galskap). Snøhvit er heltinne i et liv som ildce har noen egen historie. 
Dronninga ønsker et liv i handling, et liv som er definert som et ukvinnelig liv. Derfor 
må hun drepe denne passive delen av seg (engelen i huset) som vil stenge dåd og 
dramaer ute fra hennes hus. 

Men forsøket mislykkes. Når dronninga dreper Snøhvit, forvandles hun til eksakt 
den evige skjønnheten, det urørlige objet d'art som patriarkalsk estetildc vil at kvinna 
skal være. Det er nettopp objektet, den døde skjønnheten, som vekker prinsens begjær. 
Gjennom sin handling befester dronninga således den mannlige estetildcen. Snøhvit er 
patriarkatets kvinneideal, det eneste maktmålet som er tilgjengelig for ei kvinne i en 
patriarkalsk kultur. I glødende sko danser dronninga sin dødsdans ut av historia, 
hennes eneste handling er dødbringende, sjølødeleggende, taus. Og vi venter på at 
historia skal begynne på nytt: Snøhvit, ung kvinne, voksen kvinne. 

I Cally Monrads dikt "Vaabendrageren" (Nye digte,l919) møter vi personer vi kjenner 
fra eventyrene (og fra middelalderens ridderviser): Kongen, dronninga og 
våpendrageren. Men spenningene og motsetningene i Cally Monrads dikt er andre enn 

dem vi møter i de gamle tekstene: 

VAABENDRAGEREN 

I 
Hvem er din herre, du fremmede svend? 
Kongen?- Du tier. Din pande er høi ... 
Mindes du dronningen? 

Svar, hvis du løi 
før, da du tied, min døds tause ven. 

Svar ildce dronningen, 
Hexen er jeg! 
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Kongen er flygtet. Hans borg 
har jeg brændt ... 

Ravnene skriger, og dagen er endt, 
Natten er inde, den skygger vor vei. 

Fremmede - hvad er dit ønske, dit krav? 
Røvere søger en kostelig skat ... 
Kongen? Du saa jo, han flygtet inat! 
Dronningen gir dig -

hvad du hende gav -

Tilflugt i nøden! 
Den hvile, hun fik 

Dronningen -jeg og min ære er et 
Fremmede, aldrig tilfom 

har jeg set 
døden saa skjøn, som idag i dit blik. 

Her under brystet bag silke og lin 
skjuler jeg noget- en kostelig skat. 
Den har du væmet og vundet inat. 
Ja, du har vundet. Min vilje er din. 

Fremmede ven -
for du ti ed jo nys -
Se, jeg kredentser den blodtunge vin, 
Se, hvor den funkler 

som ild og rubin. 
Tøm mig et bæger inat

i et kys ... 

IT 

Thi stolte mænd er flygtet, 
og kongen først og narren med; 
men du min vaabendrager, 
du staar paa samme sted! -

Men naar vi begge segner, 
da hvil dit hoved i mit skjød, 

thi du, min vaabendrager, 
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du stod for hugg og stød. 

Og du, min vaabendrager, 
du drog dit sværd og hugg' mig ned. 
Jeg takker dig for hvilen 
og for din kjærlighed. 

Som i så mange eventyr har vi også i Cally Monrads dikt et trekantdrama. Vi har en 
kamp mellom ei kvinne og to menn, men ikke med tradisjonelle fortegn. Her er ikke to 
menn som aktivt kjemper mot hverandre for å oppnå prinsessas gunst og for å gjøre 
henne til dronning i sitt rike. Her er ingen prinsesse som ung og uskyldig passivt venter 
som belønning til den som vinner kampen. Kvinna i diktet er ingen uskyld. Hun er ei 
moden kvinne og hun er dronning. Likevel gjør hun åpent opprør idet hun brenner 
kongens borg og forkaster sin dronningrolle. 

Hvordan beskriver kvinna i diktet seg sjøl? "Hexen er jeg!" "Dronningen- jeg og 
min ære er et". Det hun vil er å kunne være både heks og dronning. Hun vil leve ut sin 
voksne kvinnelighet og sin seksualitet uten å måtte gi avkall på sin ære. Kongen i diktet 
får stå som representant for den patriarkalske samfunnsstrukturen og de normer og 
forestillinger som gjelder for at den fortsatt skal bestå. 

Dronninga forkaster tryggheten og statusen livet som dronning har gitt henne. Idet 
hun brenner borgen, forkaster hun de verdinormene som ligger til grunn for dronning
idealet og hun forkaster også de grensene det patriarkalske samfunnet setter for hennes 
utfoldelse. 

Og kongen flykter. Han vil (kan?) ikke møte den kvinna han konfronteres med når 
dronninga gjør åpent opprør mot sin tradisjonelle kvinnerolle og krever å få leve ut sine 
hekse-sider. Kongen kan ikke tvinge henne tilbake til uskyldig underkastelse.Hun 
godtar ikke lenger hans verdinormer og forestillinger. 

Den andre mannen i diktet, våpendrageren, må nødvendigvis få spørsmålet om 
hvilken side han står på. Hvilken herre vil han tjene? Den mann kvinna i diktet skal 
kunne gi seg hen til, må godta hennes selvstendighet og hennes seksualitet uten å 
skremmes på flukt. Og våpendrageren i diktet flykter heller ikke. Han står taus og 
verner hennes kostelige skatt fra å bli røvet. 

Hva er så hennes kostelige skatt og hvem er våpendrageren i diktet? Er han en 
annen mannstype med et annet kvinnesyn og et annet verdisyn? Er han et mulig 
alternativ til den gamle kongen? Det er det vanskelig å lese noe om ut av diktet. Det som 
slår en, er imidlertid at dødsassosiasjonene er svært sterke. Våpendrageren forblir en 
fremmed. Uten å svare på hennes spørsmål verner han taust hennes skatt, hennes 
hjerte. Likevel gir hun seg fullstendig hen til han. Overgivelsen skildres i et svært 
sensuelt bilde der hun er den aktive, hun kretenser den blodtunge vinen som hun byr 
han å tømme i et kyss. Også her knyttes sensualitet til død. Diktet slutter med en takk 
fordi han dro sitt sverd og hugget henne ned. Hennes vilje til underkastelse knyttes til 
den mann som er sterk nok til å møte hele henne uten å flykte. 
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Som vi ser, fins det likheter mellom Cally Monrads dikt og eventyret om Snøhvit. 
Begge tekstene er strukturert omkring motsetninga mellom to kvinner (stadier i 
kvinnelivet), den unge og den voksne dronninga og den maktkamp som utspilles 

mellom dem. Kvinnene er bærere av de kvinnebildene Gilbert og Gubar kalte engel og 
monster. I begge tekstene gjennomgår kvinnene ei utvikling og i begge tekstene 
forkaster kongen den voksne dronninga. Årsaken til dronningas statustap kan i begge 
tekstene knyttes til aktiv handling og opprør mot patriarkatets verdinormer (dronninga 
brenner borgen, dreper Snøhvit), og i begge tekstene knyttes kvinnenes opprør til 
kvinnelig seksualitet. Begge tekstene slutter også med ei aktiv handling fra dronningas 
side, ei handling som er sjøldestruktiv og dødbringende. 

I begge tekstene kan vi dessuten se kvinnenes vilje til å handle som noe som dypest 

sett springer ut av deres ønske etter å finne ut hvem de er. Dronninga i eventyret lukkes 
inne med sitt speilbilde og sin søken etter egen identitet, dronninga i Cally Monrads dikt 
gir sjøl ord til sin innsikt om hvem hun er idet hun forkaster kongens bilde: "Hexen er 

jeg!" "Dronningen- jeg og min ære er et" 
Cally Monrads dikt gir likevel ikke et så pessimistisk sluttinntrykk som eventyret 

(sett med dronningøyne eller: med et kvinneperspektiv). Det slutter ikke med at den 
nedbrente borgen bygges opp igjen, noe som ville vært analogt med Snøhvits bryllup. I 
diktet får dessuten dronninga sjøl komme til orde, ikke bare stemmen i speilet. I 
eventyret har vi en normtro forteller, i diktet et klart og avvikende kvinneperspektiv. 
Seksualiteten får også en positiv egenverdi i diktet gjennom skjønnheten i de bildene 
den skildres gjennom: "Se, hvor den funkler/ som ild og rubin./ Tørn mig et bæger inat 
-1 i et kys ... ". 

Diktet slutter heller ikke med ei total avvisning sjøl om det er kvinna som aktivt tar 
seksuelt initiativ: "Se, jeg laedentser den blodtunge vin". Sjøl om kongen og hans 
menn er flyktet, slutter diktet med et bilde av to mennesker - en mann og ei kvinne -
som er underlagt samme vilkår: "Men naar vi begge segner, da ' vil dit hoved i mit 

skjød,". 

"For den glød, som svaler 
for det liv, som dræber" 

Den andre delen av Nye digte har fått sitt navn etter den greske sagnfiguren Orpheus, 
han som tok seg ned i underverden for sin kjærlighets skyld. Det fins fire dikt i denne 
delen: "Paradis", "Snogens sang", "Begeret" og "Narcisser". Det som tematisk binder 

disse diktene sammen, er koplinga mellom kvinnelig erotikk og død. På motivplanet 
forteller de om hvordan Euridice dåres av slangen og forvandles til erotisk lokkende 
makt som driver både henne og Orpheus ut av paradiset og lokker dem i døden. 

I det første diktet "Paradis" er det Orpheus som taler: 
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Hvoxfor tier du mit hjerte? 
Angstfuldt aner du en rædsel, 
som du intet navn kan give -
Hvorfor kommer hun saa stille? 
Hvorlor standser hun og lytter? 
Hvoxfor rødmer hun og bæver? 
Mine strenge har ei manet 

dette smil paa hendes læber, 
dette smil af angst og vellyst 
Hvem har daaret Euridice! 
[ ... ] 

Synet av den elskede Euridice som kommer mot han lyttende, bevende og erotisk 
vekket, slår den unge Orpheus med redsel. Men det er ikke først og fremst opplevelsen 
av kvinna som erotisk lokkende som framkaller angst. Det som skremmer, er innsikten 
om at det ikke er han som har skapt den erotiske lysten hos henne. Det er den 
sjølstendige seksualiteten hos kvinna som skremmer. Er ikke kvinnas erotiske drift 
framkalt av den elskende mannen, kan han heller ikke kontrollere den. Har ikke 
verdens fremste sanger med sin lyre kunnet mane den fram, må den være djevelens 

verk. 
Den greske myten slik vi kjenner den gjennom Ovid, forteller at Euridice på sin 

bryllupsdag ble bitt i foten av en giftig slange, og de fakler som skulle blusset ved 
hennes brudeseng, ble i stedet brukt til å tenne likbålet hennes. 

I Cally Monrads dikt finner vi både gjennom tittelen "Paradis", og gjennom 
forestillinga om slangen som kvinnas forlører, ei kopling til Bibelens fortelling om 
utdrivelsen fra paradiset. Og gjennom denne koplinga til kristne forestillinger om 
kvinna som mannens forlører, den som leder dem begge ut i fortapelsen, forandrer 
Cally Monrad innholdet i den greske myten. Hos Ovid finner vi ingen antydning om at 
det er Euridice sjøl som er skyld i sin død. Myten knytter ikke forestillinga om 
kvinnelig seksualitet til forestillinga om fortapelse. 

I det neste diktet "Snogens sang" er det slangen som taler til Orpheus: 

Mørkets herskerinde 
sendte mig til hende 
med en sælsom kundskab, 
som du ei kan fatte. 

Vid, at kun en kvinde 
kan dens almagt kjende. 
Men den stærkes kundskab 
samler henne skatte, 

som din kyske tanke 



aldrig kunde ane, 
men som snogen bringer 
bud om - til en kvinde. 
[ ... ] 
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Opp mot kvinnas sterke og selsomme kunnskap om erotikkens makt og vesen, settes 
mannens kyske tanke. Kyskhet og fornuft er hans veg til kunnskap, og gjennom den 
vegen kan han aldri få innblikk i erotikkens dypeste vesen. De fem siste strofene i diktet 
forteller hvordan kvinna ved hjelp av magiske trolldomskunster (urter og runer) 
betvinger mannen. 

Det tredje diktet "Bægeret" er en besvergelse som kvinna leser over trylledrikken: 

Bind, bind, gyldne baand, 
bind, bind fod og haand, 
svind al smerte -
Kling, kling, strengeklang, 
sving, sving - tving og fang, 
fang hans hjerte. 
[ ... ] 

Karakteren av magisk trylleformel understrekes gjennom det formelle: den rike 
vokalvariasjonen, de tette gjentagelsene, innrim og enderim, og en besvergende rytme 
med mange trykktunge stavelser. 

I det siste diktet, "Narcisser", kommer Orpheus sjøl til orde med sin lengsel og sin 
(kunstnerens) kunnskap om kjærlighetens vesen: 

Mit hjerte er en grav, 
et dunkelt gjemme, 
enlukketkundskab 
om al livets død. 
[ ... ] 

Gjennom denne beskrivelsen av den erotiske kjærligheten prøver Cally Monrad å fange 
inn det mangfoldige og motsigelsesfulle. Erotikken beskrives positivt som skatt, som 
lyst og sødme, som glød, som liv. Men liksom livet bærer sin egen død i seg, er også 
kjærligheten sjølødeleggende: "en glød som svaler", et "liv som dræber". 

Ved å kople ulike myter sammen og gjennom det endre innholdet i dem, oppnår 
forfatteren at vi fester oppmerksomheten særlig ved det hun forandrer. Det er ikke bare 
det greske sagnet som endrer karakter i diktet. Også den bibelske paradisforestillinga 
endrer innhold når den knyttes til det greske sagnet. I Bibelen drives Adam og Eva 
sammen ut av paradiset. I Cally Monrads dikt er utelukkelsen fra paradiset en tilstand 
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som er uløselig knyttet sammen med tapet av den elskede. 

"sidder en gud og spiller på fiøite" 

Det siste diktet i Nye digte er et langt, mytisk og fortellende dikt i ni deler. Det strekker 
seg over hele 17 sider og har tittelen "Lindelin". Diktet er en lang enetale som det 
kvinnelige dikt-jeget, Lindelin, holder til et mannlig du. Spenninga i diktet bygger på 
forholdet mellom dette mannlige duet og det kvinnelige jeget Diktet forteller samtidig ei 
historie med handlende personer og et eget hendelsesforløp. At diktet tar utga11gspunkt i 
en ytre situasjon som konkretiserer konfliktene, skaper økt spenning i teksten og gir 
leseren en klarere forståelse for konfliktstoffet. 

Mannen i diktet er en ung, blek prest som kjemper mot sitt hjerte, som "kuer 
blodets attraa" og holder "hvert indre opprør i tømme". Mannen er Kirkas l Lovens 
representant, men Loven er ikke fullstendig internalisert i han. Derfor må han ikle seg et 
panser og kjempe mot sitt sanselige begjær som samtidig er det hans hjerte trår etter. 
Det er altså hos han ikke noe opprinnelig skille mellom det som kroppen og sjelen vil. 
Det han kjemper mot, "synden", beskrives i termer som fører tankene mot barns glade 
lek ute i det fri: 

[ ... ] 
Du truer vildt ad synden 

som er lattermild og glad, 
som lokker i naturen 
og daarer dine sanser, 
[ ... ] 

Diktets jeg - Lindelin - bedyrer at hun ikke spotter han fordi han fører denne kampen, 
men ber likevel om at de slår følge inn i kirka så hun kan synge sin sang for han. Foran 

alteret skal hennes hjerte synge. 
I den neste delen ser vi at hennes sang har ført til prestens fall. "Synden" - den 

kvinnelige erotikken - beskrives gjennom et bilde av skogen med ord som gjennom
gående vekker positive assosiasjoner: grønn, frisk, gudelyst, skjønn, ren: 

[ ... ] 
Skoven drog dig 

til sin grønne, 
friske gudelyst 
inat ... 
Skoven tog dig 
til sit skjønne, 
rene brudebryst 
inat ... 



Dinehænder 
søgte mine 
til en stille 
takkefest 

Endnu brænder 
jeg afdine 
sære vilde favntag, 
prest! 
[ ... ] 
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Den tredje delen beskriver mannens reaksjon på sitt fall. Han forbanner "hin 
helveds løvsalsfest" og skjelver "under loven". Men sjøl om han har "kastet staal l over 
lænkebundne sanser", så vil hjertet "i skoven" og han vrir seg "i sit panser". På 
bildeplanet er diktet bygget opp omkring motsetninga mellom frihet og ufrihet. Forat 
Loven skal herske (det patriarkalske samfunnet med sine normer og forestillinger, det 
presten= krigeren= mannen kjemper for, men samtidig frykter) må sansene og hjertets 
vilje legges i stål, bindes i lenker og ikles et panser. 

I den fjerde delen av "Lindelin" snakker kvinna med en annen stemme. Borte er 
den lattermilde, glade, lekne og uskyldige kvinna som sang sin sang foran alteret i det 
første diktet. Den stemmen hun nå synger med er opprørsk, hatsk og bitter. Hva er det 
som har framkalt denne forandringa i henne? 

Den konkrete situasjonen diktet tar utgangspunkt i, er mannens fravær og 
tilbakekomst. Forut ligger mannens forbannelse av forholdet. Elskovsmøtet som 
tidligere ble beskrevet i nesten religiøse termer- "Skoven tog dig/ til sit skjønne,/ rene 
brudebryst l inat .. ./Dine hænder søgte mine/ til en stille/ takkefest..." - ser han nå som 
syndefall, som "helveds løvsalsfest". I fjorten dager har han holdt seg borte , og i 
denne tida har kvinna begynt å se seg sjøl med mannens blikk: ei leende kvinne, 
"flintrende kold", ei kvinne hvis netter er "lumre av lyster og vold". Mannens fravær 
og hans tolkning av forholdet mellom dem (hans svik) får henne til å møte mannen med 
hans eget blikk: 

[ ... ] 
Kyssed du mig? Under birken? 
Nei! Det var djævelens verk! 
Du stod og skingred i kirken, 
snehvid i krave og særk. 
[ ... ] 

Han er uskyldig. Hun er djevelens redskap. Og som djevelens redskap ber hun han nå 
pakke seg bort. Nl venter hun annet besøk: Prestens bror, Fanden sjøl, og hans 
følgesvenner er på veg. Også i de neste diktene fortsetter hun å beskrive seg sjøl som 
hore og heks: 



[ ... ] 
Og tredive mænd 

har jeg taget i favn 

og ldoret og bidt 

i hver eneste en ... 

[ ... ] 

Og som riktig heks bedriver hun hor med far sin (som kan være hvilken mann som 

helst): 

[ ... ] 
Engang saa var jeg 

da far min ril glæde! 

Hvem som er far min ... 

det ved ikke jeg! 

I del seks møter vi kvinna i kirka der hun lytter til prestens ord. Her opplever hun 

nå at det forsvarsverket som hun har forskanset seg bak, brytes ned og spotten hennes 

forstummer. Det er ikke det kristne budskapet som forkynnes, som forårsaker denne 

forvandlinga hos henne. Snarere tvert imot. Gjennom prestens og stridsmannens ord 

hører hun elskeren (og gutten i mannen): 

[ ... ] 
for presten - hin stridsmand -

han talte saa pent 

og hjertens enfoldigt 

og inderlig dumt, 

at selve mit sodblod 

blev skinnende rent. 
[ ... ] 

Det som rører henne, er ikke at hun innser Lovens berettigelse. Kirkas ord og 

samfunnets vurderinger framstår verken som kloke eller sanne. Det som rører henne er 

at hun ikke lenger ser mannen som overlegen stridsmann med Loven og Retten på sin 

side. Hun ser mannen som dum, naiv og enfoldig. Han vekker hennes medlidenhet og 

rører ved hjertet hennes. 

I det sjuende diktet stiller kvinna spørsmål om ikke ved Guds eksistens, så i allfall 

ved vårt gudsbilde. Slik kvinna i diktet opplever Gud, er ikke hans fremste kjennetegn 

tilgivelse og kjærlighet, men glemsel. I den fjerde delen trakk hun fram glemsel som en 

egenskap ved mannen som gjorde han vesensforskjellig fra kvinna. I motsetning til 

mannen kan ikke kvinna bare glemme og gå videre, hun bærer alt med seg. Nå 

projiseres denne egenskapen over på patriarkatets mannlige gudsforestilling: 



Gud? Er det Gud-

og "Guds levende ord"? 

Gud - og "Guds fred" 
og vor brændende jord? 

Her, hvor vi synder 

og elsker og hader, 
her blir vi tilgi' t 

og glemt - af gudfader! 

Ja, som en neger 

i Abrahams skjød. 
Gud - som er rædsel 

og glemsel 

og død. 
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De siste delene av Lindelin-sviten skildrer hvordan mannen tar kvinna med vold, og 
rettferdiggjør handlinga gjennom sitt kjønn og sin styrke. Når Lindelin protesterer mot 

hans måte å se henne på: "gammelkjendt og styg og vanegod", kaller han henne "kold" 

og "Fan's katt". Og dyrisk trollpakk behøver man ikke møte med menneskelig respekt. 

Det kan man gi seg på med vold: 

Han kom inat og tog mig fat, 
som var jeg gammelkjendt og styg 

og vanegod? Da skjød jeg ryg 

og mjaued lidt. 
"Din Fan's kat! 

Og er du trold, 

og er du kold, 
saa er jeg stærk! 

Ogjegermand!" 

Da planted jeg min hjømetand 
i øret: "Mjau". 

Han tog med vold! 

Han tog mig ondt! 
Men jeg sa: "Mjau" 

og lo og bed: 

"Godnat, Godnat, 

min hjertensfryd, 

min dyre skat
kom snart igjen!" 

[ ... ] 
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Slutten av diktet viser imidlertid hvor komplisert hennes kjærlighet er. Sjøl om hun 
gjennomskuer hans måte å se på henne, sjøl om hun er såret og opplever at han ikke er i 
stand til å se henne som det sammensatte mennesket hun er, møter hun han ikke bare 
som lidenskapelig hundyr. Hun møter han også med ekte følelser og ønske om et varig 
forhold. Mannen har krenket henne, men han har samtidig vekket henne erotisk. Og 
den sangen i henne beskrives gjennom et vakkert bilde. Sjøl om hun opplever at 
hennes egne vurderinger går på tvers av de vedtatte normene i samfunnet, er hun ikke 
villig til å redusere den erotiske lengselen: 

[ ... ] 
Men ude i skogen, 
dybt inde i skogen, 
sidder en gud 
og spiller på fløite ... 

Eros er ikke djevelens verk. Pan er natur og gud. 

Det siste Lindelin-diktet viser kvinna etter at hennes forsvarsverker er brutt ned. Hun 
som har vært "trollglad og trygg" er igjen utsatt og sårbar. Rollen hun har spilt, er ikke 
lenger noe tilfluktssted for henne etter at han igjen har vekket hennes innerste og 
dypeste lengsel etter erotisk gjensvar og et virkelig møte. Nå gråter hun åpenlyst "en 
stridbar gråt". Forgjeves prøver hun å skape en ironisk distanse til forholdet deres ved 
sjøl å se seg med mannens blikk, og redusere lengselen til dyrisk drift. Hun vet at han 
vil svikte henne til fordel for et forhold som tillater han å beholde sin romantiske 
kjærlighetsoppfatning og sitt ensidige kvinneideal. Han søker en nymfe han kan favne i 
blå anemoner (og dikt-jeget verken kan eller vil være den nymfen), Hun vet hun må 
skjule det hun egentlig føler. Han er ikke i stand til å se at hun også er ei lengtende og 
sårbar kvinne. Han vil bare se "tanden" og "kloen" og "rumpen" og "øret". Madonna 
eller hore. Dronning eller heks: 

[ ... ] 
Men mig - aa, men mig 
skal han aldrig faa se! 
For "tanden" og "kloen" 
og "rumpen" og "øret" 
de er ikke just 
af saa yndelig art. 
Og han, som er ung, 
vilde se dem for snart; 
og da er jeg ræd, 
at han tabte humøret. 



Men mig - pyt san! - mig 

gik han netop forbi 

og favned sin nymfe 

i blaa anemoner ... 

Jeg saa dem- og lo lidt, 

for den poesi 

gjør ikke saa ondt 

som en viss melodi 

med lange og dybe 

og tvingende toner. 

[ ... ] 
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Kvinna i dette diktet er i stand til å holde en viss humoristisk distanse til mannens 

poetiske kjærlighetsideal, liksom dronninga i "Vaapendrageren" tok avstand fra det 

kongens borg representerte. Sjøl Euridice innser at Orpheus ikke har kunnskap om 

kjærlighetens innerste vesen. Mannens ideal er ikke forenelig med den virkelighet disse 

kvinnene opplever. At mannen ildce gjennomskuer sitt kvinnebilde, at han for egen del 

forsøker å leve ut sitt kjærlighetsideal, er ikke det som gjør mest vondt. Mannens 

kjærlighetsideal og kvinnebilde kan ikke forståes individuelt. Det ser vi av at de mytiske 

mannspersonene (kongen, kunstneren, presten) representerer patriarkatets ideologiske 

herredømme. Det som gjør mest vondt er hennes egen opplevelse av sin egen 

kjærlighetsdrøm og sin sterke erotiske lengsel uten håp om gjen svar. 

"øjne, som alltid veg-" 

Diktet "Hvorfor saa du paa mig -" står sentralt i første del av Nye digte. Her stiller 

kvinna i diktet to sentrale spørsmål til mannen: Hvorfor så du på meg og hvorfor så du 

bort? Hva søker han hos kvinna og hva er årsaken til hans avvisning? De svarene han 

gir på disse spørsmålene, er viktige om vi skal forstå hvorfor kjærligheten mellom dem 

ikJ::e lenger har noen vekstmuligheter. 

"Hvorfor saa du paa mig?" 

"For at finde 

noget, jeg har mistet, 

i dit blik-

noget dyrebart, 

et dugget minde 

om vor unge elskov, 

som forgik." 



"Hvollfor saa du bort?" 
"Fordi der dirred 
noget i dit blik, 
jeg ei forstod, 
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noget vildt og rædselsfuldt, 
som stirred 
fra en afgrund, 
som jeg drages mod." 

I diktet bygges det opp ei tematisk motsetning mellom drift og forstand, der kvinnas 
innerste vesen (det som kan leses ut av hennes blikk), er det som ikke kan gripes 
rasjonelt, det gåtefulle, lokkende og skremmende. Der fins også ei motsetning mellom 
fortid og nåtid, mellom ung og moden kjærlighet. Den unge kjærligheten beskrives 
gjennom romantiske klisjeer: "Vor unge elskov", "et dugget minde". Den modne kjær
ligheten er mer sammensatt; den lokker og skremmer på samme gang. Det er en kjær
lighet som ikke har noen yndefull overflate, men er vill natur med skremmende avgrun
ner. Bildene vekker forestillinger også om destruktiv drift og undergangslengsel. 

Samtidig som bildene av ung og moden kjærlighet kan ses som ulike stadier hos 
kvinna, står de også for mannlig og kvinnelig kjærlighet (i en gitt kontekst, ikke som 
absolutte størrelser). Mannen vi møter i svært mange av Cally Monrads kjærlighetsdikt, 
tør ikke leve ut en voksen kjærlighet Han dras mot "det avgrundsville" i kvinna, men 
han er redd han skal dras ned i en avgrunn han ikke kan beherske med fornuften. 
Dellfor trekker han seg og søker etter "et dugget minde" av deres unge kjærlighet. 

Det diktet framfor alt fester oppmerksomheten på, er mannens bortvendte blikk. Og 
som forklaring til det, finner vi bildet av det kjærlighetsideal mannen søker, men ikke 
finner. Et slikt ideal er ikke forenlig med de følelsene han kan lese ut av hennes blikk, 
like lite som prestens/ mannens drøm om å favne sin nymfe i blå anemoner var 
forenelig med den natur og villskap han fant hos Linde lin. 

Også i diktet "Storme" i samme samlinga kommer Cally Monrad tilbake til mannens 
vikende bliklc Samtidig sier hun, gjennom å beskrive deres "længs!ers møte" gjennom 
negasjoner, noe om hva det er hun dypest sett lengter etter. Gjennom å beskrive den 
realiserte kjærligheten, gir hun indirekte et bilde av den idealiserte: 

Storme, som aldrig bruste, 
bølger, som aldrig steg, 
øjne, som altid veg -
drømme, kun halvt beruste, 
gnister, som sprang - og døde, 
blev vore længslers møde. 

Hennes kjærlighetsideal er en totalrus. Hun drømmer om å kunne gi seg fullstendig hen 
og la seg rive med og beruses av den følelsesmessige stormen som hun uten hemninger 
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kan la stige i seg. Her er ingen drøm om romantikkens blå blomst. Her er heller ingen 
drøm om en ydmykt tjenende kvinnelig kjærlighet. Det hun kommer tilbake til i dikt 

etter dikt, er drømmen om en mann som tør møte hele henne, en mann som tør møte 
henne også i erotisk storm uten at han lar seg skremme eller reduserer hennes kjærlighet 
til bare drift ("dronningen -jeg [heksen] og min ære er et"). Men mennene viker 
tilbake. Det ser vi også av hennes mytiske dikt der alle patriarkatets overhoder 
(øvrighet, kunst og kirke) viker: Kongen flykter, Orpheus skremmes og Presten sviker. 

Hvordan forholder seg så kvinne-jeget i Cally Monrads dikt til innsikten om at det 
kjærlighetsidealet hun har ikke lar seg (har latt seg?) realisere? Hvordan forholder hun 
seg til divergensen mellom drøm og virkelighet? Gir hun avkall på sitt ideal eller 
reduserer hun det til naiv ungdomsdrøm? Resignerer hun eller forsoner hun seg med 
tanken om at det er skjebnens eller en høyere makts vilje med hennes liv? Omtolker hun 
sine erfaringer for å kunne fungere i en kjærlighetsrelasjon på mannens vilkår eller 
holder hun fast ved sin smertefulle innsikt? 

Det som særlig slår meg når jeg leser Cally Monrads dikt med kjennskap til den 
kvinnelyrikken som ble skrevet i de første tiåra av århundret, er den sterke 

sjø/hevdelsen diktene uttrykker. Et dikt som "Tvang du mig i knæ" (Nye digte) er 
interessant framfor alt på grunn av den al<tive protestholdninga det uttrykker. Hun 
kjemper seg fri fra objektstatusen og hevder sin rett som handlende subjekt. Sjøl om 

livet har tvunget henne i kne, kan hun velge døden framfor et liv hun ikke får leve på 

egne vilkår. Hun nekter å bøye nakken og "æde naadsens brød ... ". Slil< vinner hun sin 
frihet: 

Tvang du mig i knæ alligevel, 
store, onde, skaanselsløse liv. 
Du, som var mit lille tidsfordriv, 

som jeg tumled med ved gry og kveld. 

Ja, mit tidsfordriv- min legebror. 
Haa! Du voxed hastigt til et trold, 
prøved ofte nok ved list og vold 
at saa tidsler i min arvejord! 

Tvang du mig at æde naadsens brød ... 
Se, jeg ryster dine lænker af! 
Se, jeg vinder mig en rosen grav 
hos den milde, gode herre død. 

Diktet er rettet til et "du", til livet sjøl. Tiltaleformen understreker hennes vilje til direkte 
konfrontasjon. Livet beskrives som stort, ondt, skånselsløst; et troll som prøver å 
skade henne ved list og vold, som tvinger henne i kne for å få henne til å leve det liv 
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"han" byr henne. Det ligger nær å lese inn en beskrivelse av Mannen i hennes 
beskrivelse av livet. 

Også i dette diktet skildres et utviklingsforløp. Tidligere har han vært hennes 
lekebror, en likeverdig som hun har tumlet omkring med fra morgen til kveld. Hun 
skildrer seg sjøl som aktiv, som subjekt. Vi hører hennes trassige tone når hun 
reduserer han til tidsfordriv, sitt lille tidsfordriv. Også til slutt i diktet, når hun erkjenner 
at han har tvunget henne i kne, er denne trossen like levende hos henne. Framfor å leve 
det liv han byr henne, velger hun å kjempe seg fri, sjøl om det liv hun oppnår, er 
beskrevet som en tilstand av død. Likevel er det befriende fra et kvinnesynspunkt å lese 
at hun kjemper seg fri, triumferende henvendt til mannen: Se på meg! Du kan ikke 
binde meg! 

Det er problematisk å vite hvordan vi skal tolke døden i dette diktet. Liv forstår vi 
gjerne som vekstmuligheter og fri utfoldelse. Som ei motsetning til det skulle døden stå 
for en tilstand uten utfoldelsesmuligheter, en tilstand uten erotisk liv og uten muligheter 
for å vokse i et forhold. Når kvinna i Cally Monrads dikt velger døden, kan det bety at 
hun velger et liv i kyskhet. Men det kan også bety det motsatte, nemlig at hun kjemper 
seg fri fra det som tvinger henne til å leve et redusert liv på mannens premisser og 
velger å gi seg fullstendig hen til den erotiske tilfredsstillelsen som hun ligner med 
døden ("en rosengrav'} 

Sammenhengen mellom lyst og død har opptatt psykologene helt fra Freuds tid. 
Freud knytter dødsdriften til masochisme og destruksjonslyst, men han påpeker også 
at alt liv søker etter en spenningsutladning og dypest sett er en søken etter døden. Alt liv 
og all lyst har som sitt egentligste mål å oppheve spenningstilstander. Derfor er lyst

prinsippet underordnet døds-drifta.l3 
Hvordan er sammenhengen mellom drift og død i Ca!! y Monrads dikt? Koplinga 

mellom kjærlighet/seksualitet og død er svært tydelig i hennes andre og tredje 
diktsamling, men allerede i den første samlinga hennes finner vi dikt som gir uttrykk 
for dødslengsel og som kopler denne lengselen til lengselen etter et kjærlighetsmøte. 
Det som er interessant i for eksempel et dikt som "Narrens vuggesang" (Digte), er at 
døden ikke oppleves som endelig. Den får en klart positiv verdi og blir en livgivende 
makt som knyttes til søvn og drøm. Den kan gi henne hvile og gjennom det, også det 
tapte livsmotet tilbake. 

Dette innholdet i døds bildet fører tanken til døden i naturens årssyklus. Døden er en 
nødvendig forutsetning for at naturen skal gjenoppstå til nytt liv og ny vekst. Kanskje 
kan vi tolke den dødslengselen vi kan lese ut av så mange av Cally Monrads erotisk dikt 
som et uttrykk for ei drift som dypest sett er en vilje til fornyelse og vekst? 

"det er et gjøglerspil, vi to har tabt" 

Også innledningsdiktet i Cally Monrads tredje diktsamling Før dag vender seg til et 

13 Sigmund Freud: "Jenseits des Lustprinzips", Gesammelte Werke, bd. 13, London 1940. 
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mannlig du og fonnidler det kvinnelige jegets tanker om forholdet mellom dem. Heller 
ikke dette diktet er noen ydmyk bønn om forståelse til tross for at kvinna befinner seg i 
en underlegen posisjon. Heller ikke dette diktet er uttrykk for resignasjon eller klage. 
"Til dig" er en sterk besvergelse. Om ikke mannen tar del i den innsikten kvinna 

uttrykker, sverger hun på at han for alltid skal forbli en taper i forholdet mellom dem: 

Jeg taber dette spil, 
Jeg ved det vel. 
Du er mig altfor stærk, 

og jeg for veg. 

Jeg trøster mig. 
For har jeg ikke held 
i spil, saa vinder jeg 
i elskovsleg. 

Det sværger jeg: 
En leg - den skal du faa. 
Men ikke alvor, 
før du selv har tabt 
dit spillerheld, 
og før du vil forstaa, 
at det er gjø glerspil, 
vi to har tabt. 

Gjennom begge strofene finner vi et regelmessig jambisk rytmemønster. Dette brytes 
imidlertid to steder i andre strofe gjennom ei forskyvning av en trykktung stavelse, slik 
at ordene "leg" (vers 2) og "før" (vers 4) får ekstra vekt. Dermed understreker 
forfatteren at forholdet har karakter av lek, men også at det er mulighet for forandring. 

Det mannlige blikk ser bare overflaten av forholdet. Før mannen vil forstå hva 
forholdet deres egentlig er; en elskovlek uten dypere innhold, vil ikke forholdet deres 
kunne bli noe annet enn et gjøglerspill. Diktet trekker altså fram mannens manglende 
vilje til forståelse som den egentlige årsaken til at forholdet mislykkes. Men det 
postulerer også en tro på at en ny forståelse fra mannens side kan åpne veg for et nytt 
og annerledes forhold. 

Også det rimskjemaet som blir etablert i første strofe, brytes i strofe to. Forståelsen 

understrekes ytterligere ved at det bare er ved dette ordet forventninga om rim innfris. 
Dette er ved sida av rytmeforskyvninga med på å gi denne strofa som inneholder 
hennes besvergelse en mer disharmonisk form som understreker intensiteten og alvoret 
i utsagnet hennes. På innholdssida understrekes følelsen av tap ved at ordet "tabt" 

gjentas istedenfor at vi får et forløsende rim.l4 

14 Diktet "Til dig" er også tatt med i Cally Monrads fjerde diktsamling l dur og moll. Gamle og nye 

dikte fra 1929. Her har hun tatt bort kommaet mellom de to utsasgnene "Du er mig altfor stærk/ og 
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Diktet er bygd opp over motsetninga mellom det å vinne og det å tape, mellom 
mannlig styrke og kvinnelig svakhet. Men det uttrykker også ei motsetning mellom det 
ytre og det indre, mellom det tilsynelatende og det egentlige. Forholdet deres er et 

tilsynelatende forhold- et gjøglerspill- og ikke noe egentlig forhold. I det perspektivet 
er det ingen som vinner. Der er de tapere begge to. Sjøl om mannen tilsynelatende 
vinner, er også han en taper. Sjøl om han legger premissene, er det hun som med åpne 
øyne kaster seg inn i spillet og langt på veg bestemmer innholdet i det. Hun er seg 

bevisst sin egen styrke og ikke minst sin egen vilje. Hun alene bestemmer hvor mye 
hun vil gi av segsjøl: "Det sværger jeg:/ En leg- det skal du faa./ Men ikke alvor". Sjøl 
om mannen setter rammene for spillet, kjenner hun seg ildce underlegen. Det er ikke 

mangler ved henne som begrenser forholdet. Hun ser og forstår mer enn han. Mannen 
er fanget i sin styrke, av spillet han spiller og sitt eget spiller hell. Kvinna eier en større 
indre frihet. Fordi hun gjennomskuer spillet og sin egen rolle, lar hun seg ikke fange av 
rollen, men behersker den så langt hun kan. 

Lengselen etter "en beslektet sjel" kan vi lese ut av mange kvinnedikt i Cally 
Monrads samtid. Det som særmerker Cally Ivionrads dikt er at hun - sjøl om hun deler 
denne lengselsen - av den grunn ikke reagerer med å avvise Eros som en positiv kraft. 
Diktene hennes gir ikke uttryldc for den tradisjonelle oppfatninga av at mens mannens 

ønske er elskovslek og kjødelig lyst, så vil kvinna fremst ha et "sjelenes møte". Kvinn a 
i Cally Monrads dikt vil ha både den erotiske leken og et dypere alvor. Og får hun ilrlce 
et fullverdig forhold, gir hun seg likevel den erotiske leken i vold. 

"Smyk dig, maske - med min narrekåbe" 

"Til dig" innleder Cally Monrads tredje diktsamling Før dag, og gir samtidig navn til 
den første delen. I den andre delen - "Sange til en maske" - er tonen enda mer 
desillusjonert og fremmedfølelsen sterkere. Sjøl om det kvinnelige dikt-jeget for en 
stakket stund kan gi seg den erotiske leken i vold, er utfallet gitt. Hun er for ldartseende 

og for opprørsk til å kunne holde ut mannens (og sitt eget) sjøl bedrag mer enn en kort 
stund: Gjøglerspillet er dømt til undergang: 

Se, du blev 
Og tog dig selv ved næsen. 
Aa - du mente, du var Salomo. 

Se. Jeg skabte dig i haab og tro. 
Ak - du blev en maske 

jeg for veg." Sammenhengen og samtidigheten mellom dem kommer dermed tydeligere fram. Hennes 

svakhet er nært knyttet til hans styrke. Likeledes antydes en tettere sammenheng mellom mannens 

spillerhell og hans manglende vilje til å forstå: "Før du selv har tab!/ dit spillerheld/ og før du vil 

forstaa,". Også her er kommaet tatt bort. Mannens manglende forståelse av hva forholdet deres er og 

hva et forhold kan være, knyttes til hans vellykkede ytre situasjon. Så lenge han er den sterkeste, den 

som legger premissene og behersker spillet, vi/ han ikke forstå at forholdet deres er begrenset til et 

gjøglerspill. 



uden væsen. 

Se, jeg skabte dig 
i fryd og smerte, 
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skabte dig af blaar og taagedunst, 
skabte dig af fantasi og kunst, 
skabte dig af savnet 
i mit hjerte. 

Da du blev, 
da blev du til en taabe. 
Men du mente, du var Salomo. 
Aa - hvor var vi narre begge to. 
Smyk dig, maske -
med min narrekaabe. 

Diktet "Se, du blev" er en anklage mot mannen som er tåpelig nok til å tro at han er 
hennes konge, men det er også en anklage mot henne sjøl fordi hun ikke tidligere har 
villet gjennomskue sitt eget sjølbedrag. Hun innser at hennes elskede er et produkt av 
hennes eget drømmebilde, skapt av hennes eget savn. 

I "Ved hanegal" (i samme del) demaskerer hun mannen med bitende ironi. I dette diktet 
sprekker maska definitivt. Gjennom bibelallusjoner føres tanken til fornektelse og svik, 
og det er mannen som sviker gjennom sitt spill og sin manglende sjølinnsikt. Han 
framstår i hennes øyne som en narr og sjølhøgtidelig tåpe. I en foraktfull tone reduserer 
hun hans kjærlighetsdrøm til forlorne klisjeer. Det er her hans svik ligger: 

[ ... ] 
Saa brast den en dag 
denne pap rnache 
ved et drikkelag 
paa en natcafe. 

Da græd der en "mand" 
ved en piges bryst 
for sit "tabte land", 
for sin "svundne lyst". 

Da randt der en sol 
i "et livs forlis". 
Og en hane gol 
i et Paradis. 
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''Drøm dit hjertes nye vår" 

Når maska sprekker og alle store ord avsløres som tomme klisjeer, står kvinna i Cally 
Momads dikt igjen som desillusjonert, bitter og foraktfull. Likevel forsøker hun å ikke 
bli i denne tilstanden. Hun forsøker med sjølironi og en viss galgenhumoristisk 
distanse- som i diktet "Cameval" (samme del) - å se livet som en narredans: 

Ædle maske, hvorfor græde? 
Livet er et cameval. 
[ ... ] 
Ædle maske, lad mig binde 
om dit haar en laurbærkrans! 
Tag den som et evigt minde 
om vor sidste narredans. 

Vi kan også lese en trassig livslyst og en vilje til å verne drømmen som det eneste håp 

om et nytt livsinnhold ut av dette diktet: "Glem din sorg og grib din chanse!/ Drøm dit 
hjertes nye vaar." 

At dette er en villet optimisme som hun ikke alltid tror på, kan vi imidlertid se av 
andre dikt. Mot hennes håp om forståelse og nye muligheter, kjemper angst, 
fremmedfølelse og undergangsdrift. Et dikt som "Markedsvise" (Før dag) har en 
nesten desperat undertone: 

Hvor er en sælger? 
Er der nogen sælger? 
Hvem har et smil, 
jeg kan kjøbe for mit liv? 
Hvem har et hjerte, 

som elsker mit og vælger 
mig for sine drømme 
og giver mig sit liv! 
[ ... ] 

I den fjerde samlinga- I dur og moll- som hun ga ut ni år seinere enn Før dag, holder 

hun fast ved opprøret, ved evnen og viljen til å elske betingelsesløst og ved drømmen 
om forsoning og forløsning. De fleste diktene her er opptrykk fra hennes tre tidligere 
samlinger, bare ni dikt er nyskrevet. De er samlet i en egen del som har fått navnet "Mot 
høst". Også i disse diktene kretser hun om kjærligheten mellom mann og kvinne, men 

tonen er ikke lenger så personlig eller intens. Diktene er mer retrospektive og vi merker 
et behov hos forfatteren for å rettferdiggjøre sitt liv og sine feiltrinn. Dagen er endt og 

hjertet ruster seg til å møte "den ærverdige som snart skal dømme/ alle lengsler, alle håp 

og drømme". I et religiøst perspektiv blir det også drømmen som- lik Fausts streben -
forløser henne. Sentralt i de nye diktene står fem minnedikt til døde kvinner: Rikka 
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Gan/ Ragnhild Jølsen, Jeanne d'Arc og nonnen som døde i sin elskers armer. Det som 
særmerker de kvinnene hun vil gi sin hyllest, er nettopp mot, vilje til opprør og evne og 
vilje til å leve ut sin kjærlighetsdrøm uten forbehold. 

Kvinna i Cally Monrads dikt gir ikke avkall på drømmen, sjøl om de erfaringene 
diktene gir ord til, ikke vitner om at kvinna gjennom sin drøm, sin tross eller sin vilje 
formår å "kue herskerens vilje" eller endre hans idealer Gfr. s. 3). Likevel - sjøl om 
kjærligheten synes å bære sin egen sjølutslettelse i seg, er hun ikke villig til å redusere 
den. Hun sier ikke at kjærligheten bare er en illusjon. Sjøl om den ikke varer, reduserer 
hun ikke dens storhet. Nettopp fordi hun ser på den som død og ikke som en ikke
eksisterende illusjon, kan hun fremdeles holde fast på den slik den engang var: øm og 

skjønn: 

Min ømme, min skjønne, 
min døde kjærlighed -
Hvem tændte vel de flammer, 
som skræmte dig fra reden? 
Jeg fandt dig i en snare 
forviklet og forvreden, 
med vildt og blodskudt blik
du min døde kjærlighed. 

Min stakkels, forkomne, 
forpjuskede forstand -
Hvor flaxed du fortvivlet 
mellem høie, sorte stammer, 
hvor skreg du din angst 
for de vilde røde flammer -
hvor flaxed du forgjæves -
min forpjuskede forstand. 

Min ømme, min skjønne 
min døde kjærlighed. 
("Fu gle", Nye digte) 

Også dette diktet rommer et tidsperspektiv, en fortidig trygg og øm kjærlighet som 
lignes med en fugl i reiret, og en nåtidig skremmende kjærlighet som beskrives 
gjennom bildene av ville, røde flammer (livgivende og destruktive). Diktet stiller 
indirekte spørsmålet om en øm og skjønn kjærlighet er uforenelig med en kjærlighet 
hvor driften er det som driver dem mot hverandre og mot avgrunner i dem sjøl. I dette 
diktet legger ikke Cally Monrad skylden for at kjærligheten ikke varer, på at mannen 
mangler vilje til å møte kvinna. Like lite er kvinna sjøl skyld i de voldsomme følelsene 
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som raser i henne. Like lite som han, vet hun hvem som tente flammene. Hun kan ikke 
fatte dem med sin forstand eller rå over dem med sin vilje. 

Den drømmen vi kan lese ut av Cally Monrads kjærlighetsdikt, både de diktene som 
uttrykker lengsel og savn, de som uttrykker opprør og sinne, og de som uttrykker håp 
og lykke, er en kreativ kraft i diktninga hennes. Den er uttrykk for hennes vilje til å 
definere seg sjøl og forene de fragmenterte bildene til et hele. Ut fra egne erfaringer og 
ut fra sine kunnskaper om hvem hun er, skaper hun en egen drøm om et forhold med 
muligheter for full utfoldelse og vekst. Kvinna i diktene hennes drømmer om å kunne 
gi seg helt hen til en mann. Ikke fordi han kan kreve det av henne eller fordi hun vil 

underordne seg, men fordi hun ser den totale hengivelsen som den eneste muligheten 
for å utfolde alle sine sider og vokse i et forhold. Dermed blir det også uttrykk for 
hennes dypeste vilje. 

Total hengivelse er bare mulig i et forhold der kvinna kan vise seg som den 
sammensatte personligheten hun er, uten angst for at mannen skal forlate henne til 
fordel for et mer romantisk kvinneideal. Total hengivelse er bare mulig om mannen ikke 
reduserer kvinna til madonna eller hore, om hun kan gi seg hen uten å gi avkall verken 
på sin villskap, sin styrke eller sin stolthet. Kjærlighetsdiktene til Cally Monrad viser at 
hun har hatt mot til å holde fast ved denne drømmen som et motbilde til det kvinnebildet 
og den kjærlighetsoppfatninga hun møtte i sin samtid og sin kultur. 

Otto Hage berg peker på som en allmenn årsak til at så mange kvinnelige lyrikere er blitt 
utelukket fra litteraturhistoria og fullstendig har gått over i glemselsen, at de lyriske 
stemmene talte så usikkert og at deres subjektopplevelse var svært problematisk. Dette 
stemmer ikke på Cally Monrad. Hun er ingen usikker stemme, sjøl om diktene vitner 
om en problematisk jeg-opplevelse der hun ser seg sjøl både med mannens blikk og 
med sitt eget. Kjærlighetsdiktene hennes er et utfordrende svar på det kvinnebildet vi 
møter i den mannlige litteraturen. De uttrykker en sterk sjølhevdelse og en vedvarende 
protest mot den patriarkalske kulturens kvinnebilde og dens måter å tolke 
kjærlighetsforhold på. 

Kvinne-jeget i Cally Monrads dikt gjør opprør ved at det nekter å fortrenge sin 
driftsnatur eller gi den negative fortegn ved å redusere seg til bare driftsvesen. Hun 
velger å gi seg lidenskapen i vold og leve den ut som erotisk subjekt sjøl om hun ser 
hvilken redsel dette framkaller hos mannen. Men det fører til at han som skulle fylle 
hennes lengsel og savn, forblir fraværende og dette gir opphav til motstridende følelser 
hos henne. Hun avidealiserer mannen, hans kjærlighetsdrøm og kvinneideal. Og i den 
tomheten som oppstår, utdyper hun sin egen drøm. 

Cally Monrad visste sikkert at den leserkretsen hun kunne regne med, ikke uten 
videre ville dele det kvinnesynet diktene hennes formidlet. Så tidlig som rundt 1920 var 
det ganske oppsiktsvekkende å se kvinnelig seksualitet løsrevet fra morskallet som et 
vesentlig innhold i kvinnelig kjærlighet. Hvordan kan vi da forklare det motet hun 
hadde til å skrive såvidt åpent om kvinne-erotikk med en slik uvanlig sterk sjøl
hevdelse? Som etablert kunstner var hun vant til å stå fram offentlig. I motsetning til så 
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mange andre kvinnelige lyrikere før henne og i hennes samtid var ikke Cally Monrad 
"først og fremst noe annet", en som hadde vanskelig med å identifisere seg med kunst

nerrollen som hovedrolle. IS Viktig har det sikkert også vært at hun tilbragte atskillige 
år utafor Norges grenser, at hun var elsket av sitt publikum og at hun gjennom sin sang 
overalt oppnådde stor anerkjennelse også av kritikerne. Kanskje kunne hun derfor på 

en helt annen måte tåle å stille seg til skue, naken og sårbar? 16 

15 Se Steinar Gimnes: "Tør jeg synge?" Eit tidleg kapittel av norsk kvinnelyrikks historie. i Mot

skrift nr. l, 1982, s.4 

16 I forlagsarkivene er ikke bevart anmeldelser av de tre første diktbøkene til Cally Monrad. De fleste 

av anmeldelsene, fjorten i alt, er av l dur og moll. Gamle og nye dikte fra 1929. Den er ei bok av 

typen "Dikt i samling", men flere av de diktene jeg har analysert og satt inn i en sammenheng her, er 

ikke med i denne boka. Det typiske for de fjorten anmeldelsene er at bare to av kritikerne i det hele tatt 

legger noen vekt på at Cally Monrad har skrevet kjærlighetdikt, en "Ekstasens lyrikk" som er "fuld av 

vild længsel, jubel over livet og skræk for døden, kjærlighetsdikt saa inderlige og stormende som vi 

aldri før har set dem paa vore smaa kalde breddegrader- snart i triumferende overmod, snart i ydmyg og 

angstfuld uvisshet." (Victor Smith). I skarp kontast til denne karakteristikken, er det et par kritikere 

som etterlyser intensitet og glød: "Hennes vers eier ikke den høirøde farve." Et typisk kritikerutsagn er 

ellers at "Cally Monrads smaa, spinkle dikt eier en fin og myk, stilfærdig stemning og en utpreget 

musikalsk form." Boka, mener de, inneholder små musikalske stemningbilder, impulsive, subjektive 

og intuitive. Men kritikken er ganske barsk hos de fleste. Kunsterisk blir hun kritisert for at versene er 

mer "rytmeskvulp enn virkelig lyrikk". De mangler "den fasthet og sluttethet som vi gjeme vil kreve 

av den versekunstner", "følelsene er litt tyndc og formen uklar", "hun synger kun et par strofer og 

flagrer videre til nye temaer." C.J. Hambro skriver om hensiktsløs "Tankeforvirring", og en annen 

skriver at "Naar man banker på dem lyder det saa hult, saa hult". Kunne en kvinnelig kritiker ha 

skrevet: "Ja, livet, det virkelige liv, med dagens små og store gleder, det er fjernt, o, så usigelig fjernt 

fra Cally Monrads diktning"? Ham bro etterlyser "en kvindelig lyrik av poetisk valør". Det er tydelig at 

de fleste av dem ikke synes at diktene er på høyde med de gjengse forestillingene om hvordan gode dikt 

bør være - "Hennes diktsamling er kvindelig i det ords daarligste betydning" - og at den målestokken 

som blir brukt når de finner ut at diktene er for små, er de idealene som rår når menn skriver dikt. 

Jeg synes det er påfallende at ingen av kritikerne - ikke engang de to som legger mest vekt på 

kjærlighetsdiktene- skriver noe om den erotiske sjølhevdelsen i diktene. Ingen er blitt irriterte og ingen 

er blitt provoserte. Den er rett og slett oversett. Kanskje hadde ikke kritikerne lesemåter som gjorde at 

de kunne se den. Kanskje ville de ikke se den. Kanskje brøt den for sterkt med det bildet de hadde av 

en elsket romansesangerinne. Resultetet har i alle fall blitt at disse diktene er veid og funnet for lette. 

Kritikerne (unntatt to) har ikke sett at kjærlighetsdiktene faktisk er langt de beste også målt med kon

vensjonelle kunstneriske mål, og at disse diktene dessuten er temmelig enestående når det gjelder 

tematikk og holdninger sammenlignet med det andre kvinnelige lyrikere skrev. Som så ofte før, har 

kritikernes dom også vegledet litteraturhistorikerne. Kanskje er noen av diktene til Cally Monrad både 

såpass kunstnerisk lødige og såpass interessante på grunn av de erfaringene og holdningene de gir språk 

til, at den neste generasjonen litteraturhistorikere burde sette av en liten plass til henne? 
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Dagne Groven Myhren 

SELVOVERSETTELSENS TRAGIKK. EN STUDIE I PER OLOV ENQUIST: 

FRAN REGNORMARNAS LIV (1981 ). 1 ) 

En kveld i 1856 får kunstnerekteparet Johanne Luise og 

Johan Ludvig Heiberg besøk av eventyrdikteren H.C.Andersen, 

og i løpet av noen timer er det innflytelsesrike hjem i den 

tids København brakt ut av likevekt. Dette er situasjonen i 

Enquists halvdokumentariske dram~ Från regnormarnas liv. 

Undertittelen, "En familjtavla från 1856", henspiller blant 

annet på Wilhelm Marstrands interiør fra Heibergs hjem med 

motiv: høytlesning ved parafinlam?en. Maleriet synes f.eks. 

å ligge bak dramaets sluttsituasjon, som parallell og motstykke. 

Et annet Marstrandmaleri befinner seg imidlertid sentralt 

i scenebildet: det berømte portrettet av fru Heiberg ved 

vinduet. "Det er hon som er konstverket", sier sceneanvisningen. 

Dette peker ikke b~re mot m~leriet i seg selv, men mot et hoved

motiv i dramaet: fru Heibergs dobbeltrolle som dikteren og 

sm~ksdommeren Heibergs represe:'ltative hustru og dansk hoved

scenes primadonna. Fru Heiberg er gjort til "konstverk" (Enquist 

1981 s. 286). Malerienes stil og livsholdning er meningsbærende, 

typiske som de er for den skjermede tilværelse som kjennetegner 

biedermeier eller poetisk realisme. Det er da heller ikke uten 

betydning at fruens portrett i løpet av forestill ingen komm<?r 

til å henge mer og mer skjevt, til tross for at ektemannen 

mer enn en gang prøver å få det rettet opp igjen. 

Teorien om de to språk. 

Enquist har grundig kjennskap til det stoff han behandler, 

men er suverent fri i forhold til det. Re,sultatet er blitt et 

kunstnerisk holdbart, men sterkt provoserende drama. Spørs

målet om hva dikteren egentlig har gjort med det m~terialet han 

går ut fra, kjennes brennende. Hvordan har h~n f.eks. kommet 

fram til det bilde han gir av hovedpersonen? Hvordan har han 

lest fru Heibergs selvbiografi? 

I arbeidsnotatene til dramaet gir Enquist innblikk i sin 

lesemåte. Han lanserer en teori om fru Heibergs "två språk". 
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Han har studert hennes memoarverk, og mener at hun har et 

forbudt språk, som er antydet gjennom det som ble skåret vekk 

før offentliggjørelsen, og et tillatt språk i den offisielle 

versjonen. På dette grunnlag innfører han forestillingen om 

en tillatt og en forbudt fru Heiberg: "Levande Hanne och d5da 

Hanne. Vita Hanne och r5da Hanne". (Enquist 1981 s. 329). 

I arbeidsnotatene gjøres en liknende teori gjeldende for 

eventyrdikteren H.C.Andersen. Hos Andersen finner han et folke

lig og et tillært litterært språk. Det siste svarer til tidens 

stilideal, og kan studeres i Andersens skuespill og ro~aner. 

Det er i følge Enquist "stend5tt". Det levende språket er å 

finne i eventyrene. ~språk' må altså oppfattes i nøye sammen

heng med kulturform, for ikke å si estetiske normer. Fru Heiberg 

har ved å klatre fra folkedypet opp til førende skuespillerinne 

og Heibergs feterte hustru, forlatt en folkelig kulturform og 

tilpasset seg det høyere borgerskaps kultur og smak. Med bilder 

fra dramaet er hun en regnorm som er blitt renvasket, eller en 

sumpplante som har kjempet seg opp i lyset (opprinnelig et 

H.C.Andersen-bilde). Hun er selv blitt en lysende stjerne. Hun 

er så å si blitt oversatt fra ett språk til et annet, en prosess 

hun selv har tatt aktivt del i og selv har fullbyrdet: "det 

sista steget måste man alltid ta sjilv", som Enquist lar henne 

si. (Enquist 1981 s. 262). I dramaet går det også fram at memoar

verket i retusjert versjon er sluttstenen i denne prosessen: 

"jag vet hur jag b5r skriva, jag stryker bort inne i mig sjilv, 

innan det kommer ut, alldeles frivilligt. / ... /Så bara det 

passande ~r kvar." (Enquist 1981 s. 294). 

Teorien om de to språk er plausibel, men det er grunn til å 

spørre om det bildet Enquist gir av fru Heiberg i arbeidsnotatene 

stemmer fullt ut med det som vokser fram i løpet av dramaet? 

Hans teori bør også prøves mot fru Heibergs erindringsverk, 

både førsteutgaven og de avsnitt som ble utelatt eller omskrevet 

der. 2 ) 
Men la oss først se nærmere på Enquists drama. 

Dramaets univers 

I dramaet brukes det samme titteskapsprinsipp som vi kjenner 

fra mange av Ibsens senere verker. Enquist utnytter også en 

retrospektiv teknikk i slekt med Ibsens. Vi stilles overfor 

en uangripelig borgerlig fasade so~ etterhvert viser seg å 

skjule dyp menneskelig tragedie. 
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Foruten ekteparet Heiberg og H.C.Andersen befinner en ikke 

navngitt, senil kvinne seg på scenen. Gjennom hele forestillingen 

sitter hun fastbundet i en stol og gjør "ett fullst~ndigt 

makabert inntryck". (Jfr. sceneanvisn., Enquist 1981 s. 227). 

Hennes identitet holdes skjult. Først mot slutten blir det av

slørt at hun er fru Heibergs mor, altså den tyskfødte jødinne 

Henriette P~tges. Hun kan sies å representere mye av innholdet 

i den fortid som blir analysert i løpet av de to aktene stykket 

varer. 

Hun ser dessuten ut til å fungere symbolsk ved at hun på 

grotesk vis inkarnerer fru Heibergs tragedie. 

H.C. Andersen utløser det latente konfliktstoffet da han ved 

dramaets begynnelse innfinner seg hos Heibergs for å få trøst 

fordi han har gjort skandale under en O?ptreden på slo~tet. 

I lø?et av stykket blir situasjoCJ,en snudd ::>rn. Da er han blitt 

den givende, den som evner å sette både ekteparet Heib2rg, seg 

selv, og dermed noe felles menneskelig, i fruktbart perspektiv. 

Hans entre i det heibergske hjem er pinlig. Han er ikke 

velkomrnen. I ekteparet Heibergs øyne er han en brysorn, selv

opptatt person som kornprornitterer sine bekjente. Han komrn,er 

imidlertid til å provosere fram reaksjoner hos sitt vertskap 

som verken de eller han kunne ha forutsett. Særlig kommer hun 

til å avsløre personlighetstrekk og detaljer fra sitt liv som 

er egnet til å sjokkere både den bluferdige eventyrdikter og 

rublikum i salen. 

Det blir gradvis klart at ekteparet Heiberg er inne i en 

krise, menneskelig og kunstnerisk. Han er ikke lenger produktiv 

som dikter. Forholdet mellom ektefellene er kjølig, ja, direkte 

fiendtlig. Han tilbringer ensomrne nattetimer med å studere 

stjernehimmelen, mens han forgjeves venter på henne, som ikke 

kommer. Hun er opptatt med å skrive erindringer. Hun forklarer 

Andersen at hun og mannen er utsatt for forfølgelser og ondsinnet 

sladder. 

Mesteparten av dramaet er formet som spenningsfylte dialoger 

mellom fru Heiberg og H.C.Andersen. Til å begynne med vil hun ha 

ham ut av huset fortest mulig, etterhvert skjønner vi at hun 

faktisk holderpå ham. Det blir lagt vekt på at de har mye 

felles i forutsetninger, og at de har kjent hverandre i unge år, 

da de begge var ballettelever ved teatret. Han er også en 

sumpplante eller en regnorm som har kjempet seg opp i lyset, 

men som forblir varig preget både av sumpen og av kampen. Den 
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ladede stemningen mellom de to får Heiberg til å føle seg 

utenfor. De er en slags søsken sier fru Heiberg, og røper sam

tidig at hun kjenner seg plagsomt blottstilt ved H.C.Andersens 

ustolte måte å klatre på. Hun innprenter ham skarpt at under

klassebarn må lære seg å klatre med stil, og ikke smigre eliten 

så ufordekt og klossete. Selv har hun lært seg "forfoljandes 

konst", sier hun. 

Fru Heiberg og H.C.Andersen framstår som paralleller og kont

raster. Begge har vært avhengige av velyndere, og har fått 

betale for det. Hos begge synes noe å ha blitt forkrøplet. 

Hun har fått ulivssår på selve kjærlighetsevnen, han er kanskje 

redd fullbyrdelsen. 

Når fru Heiberg overfor Andersen gradvis avslører seg som 2n 

helt annen person enn den han og alle andre har beundret, henger 

det altså sammen med en dobbelthet i hennes forhold til Andersen. 

Hun berøres ubehagelig av hans nærvær, samtidig som noe i 

henne synes å vite at nettopp han kan forstå henne. Det er 

altså negativ kontaktsøking som er grunnen til at hun går løs 

på hans 'smertepunkter', som det kalles, og ter seg som et 

beregnende, kynisk, brutalt, nesten giftig fruentimmer som ikke 

unnser seg for å vrenge ut groteske trekk og røpe pikante 

detaljer fra sin erfaringsverden. Hun synes nesten å nyte å 

krenke hans bluferdighet, banner og bruker rå gloser. Poenget 

er at hun ikke har fått utvikle seg riktig. Hennes suksess er 

betalt med hennes livslykke. Hun, som med veldig selvoppholdelses

drift har berget seg gjennom barndom og ungdom som en ærbar 

pike, har kanskje når det kommer til stykke, prostituert seg 

ved ekteskapet med Heiberg. Hennes nærgående provokasjoner 

overfor A~dersen er ved en nærmere betraktning et forsøk på 

å bryte seg ut av det ispanser eller den kokong hun føler seg 

fengslet i. 

Han reagerer i første omgang med instinktivt å gå til 

angrep på hennes 'smertepunkter', og etterhvert gryr det ny 

erkjennelse hos dem begge. I en replikk taler hun om hvordan 

hun har dødd litt mer for hver dag, hvordan huden ble gradvis 

tykkere, hvordan hun ble mer og mer kynisk og ikke lenger brød 

seg om smertepunktene. Og det blir klart at om et menneske 

skal være levende, må smertepunktene ikke innkapsles, men 

innrømmes. 

"N~r det nestan var for sent forstod jag att jag holl på 
att do. Men ibland kan jag fortfarande ligga vaken om n~tterna, 



35 

och forsoka lyssna mig tillbaka, till smartpunkterna, hur 
det var den gång jag inte hade en kokong omkring mig. Utan 
var ... levande. Och i morkret kan jag ligga alldeles stilla 
och hora signaler utifrån, rester som viskar långt på andra 
sidan morkret, som o~ det fanns nogot dar ute som forsokte 
komma tillbaka in i mig, nån som ropade, svagt, hemlighets
fullt. Orden når nastan in genom ishinnan. Svagt. Som 
lockrop genem isen." (Enquist 1981 s. 290). 

Dette er et språk Andersen forstår. Nå ser han hvor nær han 

står henne og begriper sin egen og hennes tragedie. Han inspi

reres av hennes bilder, og begynner å fortelle et eventyr om 

"de små sysko!len Hanne och Hans". Gjennom eventyret kan han 

både forklare og gi en opplevelse som et lite øyeblikk bringer 

henne lise. Og selv om hun ikke lenge etter går inn i rollen 

som fru Heiberg igjen, har hun fått et mildere syn på sin 

ektemann. Hun.ser ikke bare at han lider av den samme enso~het 

som hun selv, men at også hun har et ansvar. Hun får Andersen 

til å hente ham inn til fellesskapet, og hun sier nå de første 

ordene direkte til ham som ikke skjuler en 'fiendtlig knivs

odd': "Vi kanske behover dig." (s. 296). 

Hun begynner å lese opp fra sine erindringer og håper at 

ordene også skal nå inn til moren - som lokkerop gjennom isen. 

Moren er imidlertid nettopp død, og bare Andersen har registrert 

det. 

Fru Heiberg leser om hvordan hun som 3-4 år gammelt barn 

undret seg over metemarkene som kom opp av jorden i regnvær. Hun 

trodde de lengtet etter å bli rene. Derfor gravde hun opp mete

marker og vasket dem kjærlighetsfullt. Det er grunn til å tro 

at de døde av behandlingen. 

Dramaet faller til ro i et bilde, en "familjtavla" som fram

stiller høytlesning i hjemmet. (Jfr. undertittelen og sceneanvis

ningen s. 226: "Vad ar det vi kanner infor bilden av lasningen 

vid kvallslampan? Misstro? Saknad? Avund? Framlingskap?") 

Dramaet slutter ikke entydig positivt. Men lyset fra H.C. 

Andersens eventyr brer seg tross alt over sluttscenen og hevder 

fantasiens, den ekte kjærlighets og den ekte kunsts evne til å 

forløse det menneskelige, om så bare for et øyeblikk, også i 

dem som har fått sitt følelsesliv skadet. 

Scenen mellom fru Heiberg og Andersen, der han forteller, 

reiser opp alternativ og får derved alle de foregående scenene 

til å tre fram i fornyet perspektiv. Og når mørket til slutt 

senker seg, fortsetter eventyret å lyse. 

Det eventyr som Enquist gjenskaper og passer inn, er 
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"Sneedronningen".Han lar Andersen fortelle om splinten av troll

speilet som fordervet den lille Hannes hjerte så det ble til is. 

Hos snødronningen strever hun med å få sammen et puslespill av 

isbiter. Hun greier ikke å få til ordet "k~rleken", fordi hun selv 

har mistet evnen til å føler kjærlighet. Da kom:ner endelig hennes 

lille bror. Han roper. 

I dette øyeblikk er kommunikasj8nen mellom A~dersen 03 fru 

Heiberg total. Hun supplerer ham, dypt grepet: 

"Svagt, som genom en ishinna." 

Og Andersen fortsetter: 

"Men n~r hon inte svarar bBrjar han gråta. Och en tår faller 
in i hennes hj~rta, och plBtsligt ... " (s. 292). 

Før han får fullført, er det liksom fru Heibergs ispanser gir 

etter; hun omfavner sin 'bror' under sterk bevegelse, og opp

fatter som i et syn hvordan hennes liv kunne ha vært om hun 

hadde fått slippe å kjenne ishinnen. Dermed blir hennes menneske

lige muligheter og hennes dype tragedie overbevisende eksponert. 

Det ville og brutale furievesen hun tidligere har vist, er 

forvanskninger av hennes natur. Det er som i eventyrene når troll

ham:nen sprekker, og det egentlige mennesket kommer til syn::. For 

den som er kjent i H.C.Andersens eventyrverden, vil scenen mellom 

H.C.Anjersen og fru Heiberg også kunne framkalle assosiasjoner 

til det syn på kunstens forløsende kraft som f.eks. finnes i 

"Nattergalen", den kunst som ikke er kunstlethet, men frihet, 

og som derfor alltid kan fornye seg. 

* 
Det H.C.Andersenbildet Enquist gir i sitt skuespill, er 

neppe særlig kontroversielt. Det er skapt med stor sans for 

eventyrdikteren H.C.Andersen. De bisarre trekk kom:ner imidlertid 

også klart fram, og Andersen får sitt pass påskrevet både av 

Heiberg og fruen. De frakjenner ham evner som dramatiker, men 

roser hans eventyr. Fru Heibergs utsagn i fØrste akt: "en enda 

liten saga kan fBr~ndra en m~nniskas liv" (s. 239), blir uventet 

bEkreftet til slutt i 2. akt. Den hjelpeløse, selvopptatte, nesten 

latterlige figur som gjør sin entre i 1. akt, vokser i løpet av 

dramaet til en genial seer. 

Tolkningen av Johan Ludvig Heiberg forekommer også å være 

treffende, men sterkt karikert. Heiberg er talsmann for selv

beherskelse, korrekt oppførsel og god smak. Hans aggresjoner og 

autoritære vesen kommer fram i en stor scene mellom ham og 

Anjersen. Heiberg gir en bastant leksjon om 30j smak og god kunst. 
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Andersen finner belæringen høyst interessant og noterer ivrig 

mesterens ord. Nettopp denne scenen gir Enquist anledning til å 

belyse den fruktbare kombinasjon av naivitet og produktiv 

fantasi som er en hemmelighet ved Andersens dikterbegavelse. 

Selv Heibergs golde eksempel med arkivmeteren, symbolet på de 

evige og uforanderlige mål kunst må bedømmes etter, er i stand 

til å befrukte Andersens fantasi! Han unnfanger id~en til en 

historie om arkivkritikeren, og begynner livlig å fabulere. 

Heibergs ansiktsuttrykk stivner, og han trekker seg tilbake til 

sine stjerner med et lett bukk, oppgitt, men også beseiret av 

den uforutsigbare Andersen. 

Denne scenen gir dertil indirekte en forklaring på hvorfor 

Heibergs dikteråre synes å ha tørket inn. På billedplanet finnes 

en sam~enhen9 mellom arkivmeteren, den iskalde og klare stjerne

himmelen og "ishinnan". Vi får også vite at stjernene kanskje 

forlengst er utslukte kloder, selv o~ deres lys fortsatt kan 

oppfattes. Og vi spør: utslukte kloder, som Heiberg og fru 

Heiberg? Heibergs ustanselige beskjeftigelse med stjernehimmelen 

synes å være et uttrykk for hvordan hans egne estetiske prinsip

per har tatt livet av dikteren i ham, ja, kanskje også av hans 

m'enneskelighet; og at de samme prinsipper har bidratt til fru 

Heibergs ispanser. Hun er hans åndelige datter, formet i hans bilde. 

Hun er hans "finaste konstverk" (s. 246). Kort sagt: hun har 

overtatt han språk. Helt i begynnelsen av stykket inntar han 

en belærende holdning som peker langt framover: 

"Hanne lilla ... hur stavas nu egentllgen ... regnorm?" 
(s. 229). 

At formen er viktigere enn innholdet for Heiberg, går fram der 

han roser sin kones nydelige språkbruk, samtidig som han av

slører at han ikke har hørt etter hva hun sa. Han har ikke evne 

til å oppfatte, eller bryr seg kanskje ikke om, sin kones egent

lige natur. Dermed er den heibergske estetikk grundig plassert: 

Den har ødelagt ham selv, den har stått i veien for fru Heibergs 

utvikling og hindrer reell ko~munikasjon mellom ektefelle:1e. 

Bare H.C.Andersen er i kraft av sin dype originalitet upåvirkelig, 

til tross for sin lærevillighet. Det språk han fører i sine 

eventyr, dvs. når han er mest i pakt med sin opprinnelige natur, 

er suverent unndratt Heibergs 'maktområde'. Derfor kan det komme 

noe frelsende nettopp fra ham. 

I virkeligheten er tre 'språk' stilt mot hverandre 
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i Enquists drama: det korrekte, dannede, 'heibergske' språk, 

som fru Heiberg tilfredsstiller sin mann og hele åndseliten 

med,og et rått, simpelt, upolert språk, som hun sjokkerer Andersen 

med, og sa~ er uttrykk for et uklart opprør mot det heibergske. 

Det tredje språket er H.C.Andersens levende eventyrspråk som 

også fru Heiberg finner seg til rette i. Dramaets tendens retter 

seg tydelig m~t det 'heibergske' språk og dermed mot Heibergs 

estetikk, som avsløres som en fiende av ekte kunst og sann 

menneskelighet. 

Ut fra Enquists arbeidsnotater må vi få det bestemte inntrykk 

at det er den "levande" og "rBda Hanne" han framstiller i dia

logen med Andersen, og at det språk hun fører når hun uttrykker 

seg på det aller mest ra~?ete, vitner om hennes virkelige natur. 

Etter mitt syn viser dramaet noe annet. Det avslører at det 

furievesen hun legger for dagen overfor Andersen, er sannheten 

om henne slik h~n er blitt, fordi hun er undertrykt og skadet 

av et kunstig språk og gjort til "konstverk". Den nattside og 

det språk hun da utfolder, er derfor ikke det egentlige språket, 

men vrangsiden av et tillært. Derfor må det Enquist sier i 

arbeidsnotatene, suppleres. Dikteren Enquist har sett en høyere 

sannhet enn teoretikeren. Dikteren Enquist viser at eventyr

språket i virkeligheten er en tredje mulighet. Fru Heiberg 

er faktisk utstyrt med to 'trollhammer'. D·en ytre, kunstve-rk

fernissen, slår sprekker provosert av H.C.Andersens blotte 

nærvær. Da viser furien seg, giftig og bitter. Dette ser 

imidlertid ut til å være et nødvendig stadiu~ for at det neste 

kan inntre. Da glir furiehammen av i møte m'?d eventyrets språk 

og livstolkning. Om hun ikke skulle væce ferdig med furiehammen 

for godt, har hun i alle fall vunnet større innsikt i sitt livs 

tragikk. Det er tegn som tyder på at hun gjennom det har 

frigjort en ny generøsitet i forholdet til ektefellen fordi hun 

har sett klarere i deres felles tragedie. 

Dramaet opererer altså med flere nyanser enn arbeidsnotatenes 

sterkt kategoriske utsagn. Derfor kan det også forsvares når 

Enquist skrur sin fru qeiberg så dypt ned, langt dypere enn 

jeg kan se det er grunnlag for med bakgrunn i hennes selvbiografi, 

også om de avsnitt Enquist karakteriserer som "censurerade" tas 

med i beregningen. 
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Litt om kilder og kildebruk. 

Enquists primærkilder er de tre kunstnernes produksjon, 

særlig memoarverkene. Det finnes også et rikt brev- og dagboka

materiale. Mye tyder også på at han har kjent Niels Birger 

Wa~bergs bok fra 1971: H.C.Andersen og Heiberg. Her er det 

mang·:e uelskverdige karakteristikker av fru Heiberg. Viktigere 

er den gjennomførte sammenstilliwJ:en av H.C.Andersen og ekte

paret Heiberg so~ Wamberg foretar. Det er et sentralt poeng 

at Andersen og fru Heiberg begge kom fra mørket og søkte opp 

i lyset?) Som hos Enquist blir de betraktet s·::>:n en slags søsken 

med delvis de sam~e velyndere. Hun ble f.eks. hjertebarn hos 

gamle Jonas Collin, som også var som en far for H.C.Andersen. 

"Andersen havde pludselig fået en søster, som var flink til at 

gå i trit med de veldædige familier", sier Wa~berg (s. 23). 

Wamberg forteller også om de to ballettbørn som første gang 

opptrådte i samme teaterstykke i 1821. Han var 16 år og spilte 

troll, h~n var 8 og var amorin. "Senere i livet ombyttedes 

rollerne", skriver Wamberg, "hun blev første trold, mens han 

gav partiet som amorin." (W3.mb·erg 1971 s. 18). 

Det spenningsfylte forholdet mello~ H.C.Andersen og de to 

heibergene er en historisk realitet. Og tross alle pinlige sam~en

støt opphørte ikke Andersen å beundre fru Heibergs kunst. Men 

han fikk, med Wambergs ord, aldri adgang til annet enn "for

gemakket" hos Heibergs. Andersen "fortalte og han anråbte. Men 

Heiberg vippede med lakskoen og tilkendegav, at audiensen var 

forbi." (Wa~berg 1971 s. 17). 

Et dramatisk sa~menstøt mellom H.C.Andersen og fru Heiberg 

fant sted i 1840 i anledning Andersens skuespill Maurerpigen. 

O~ptrinnet er omtalt båd~ av Andersen og fru Heiberg i 

mernoarverkene. M·:en d·:et later til at sternnin9·en må ha vært atskil

lig mer opphisset enn selvbiografiene gir inntrykk av, skal en 

døm~e etter den rekoe1struksjon som ·er gjort av Nicolaj Bøgh 

med bakgrunn i Andersens muntlige referat: 

"Andersen: "Hvor dybt skal jeg stige ned? Jeg føler hvor 
uværdig jeg er; men sig mig det: hvor dybt skal jeg stige 
ned for at blive bønhørt af Dem?" Hun svarede: "Hvor 
uforskammet! De siger, De skal stige dybt ned, fordi De 
skal bede mig!" "Ja, det siger jeg!" råbte han. "Jeg 
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skammer mig for mig selv ved, som jeg her optræder; men det 
er mig en livssag; derfor lægger jeg ~ig for Dem og beder 
Dem af mit inderste hjerte: spil den rolle!" Da svarede hun: 
"Jeg spiller ikke karleroller!" Nu blev A~dersen rasende 
og råbte: "Ah, fru Heiberg, hvor kan De krænke mig sådan! 
De har ikke hjerte! De er ikke et g~dt menneske! Men det 
vil jeg sig·e Dem: Nu står De stolt og kold på lykkehjulets 
top. Vogt Dem! De kan måske kocnme til at ligge. helt nede, 
og jeg kan komme til at sidde helt oppe, og da skal jeg 
knu~Dem!" Ved hans truende stilling 09 det diabolske 
udtryk i hans ansigt veg h~n tilbage, gik baglæns ud af døren 
og sagde: "Vig bort fra mig, rasende menneske! De er jo ond, 
De er ondskabsfuld!" Han råbte efter hende: "Ja, er jeg det, 
så er det Dem, der har gjort mig dertil, for jeg er det ikke 
af naturen." Hun var gået ind til Heiberg, og Andersen 
måtte alene for lade huset." (Wa:nberg 1971, s. 144). 

Wamberg kommenterer på denne> måten: 

"Optrinnet mellem fru Heiberg/ ... / og Andersen/ ... /, 
rummer mere dramatisk eksplosionskraft end Andersens 
samled? scec:1i ske ve;--k•_,r." ( Wambe>rg 1 9 71 s. l 4 3) . 

Bøghs gjengivelse av sam~alen mellom fru Heiber') og H.C. 

Andersen må ha vært et funn for Enquist og en hovedinspirasjon for 

dialogen mellom de to gigan~ene i hans drama. Replikkvekslin')~n er 

gått omtrent rett inn i 2. akt der den representer~r et høydepu,kt. 

Men l stykket gjelder ikke konflikten fru Heiber')S ma~stand ~ot 

å spille i Maurerpig·}~, m•}n H.C.Andersens foc:hold til sin moe. 

Fru Heiberg provoserer ham til det ytterste og insinuerer at han 

ikke vil være ved at han skamme;-- seg over sin cnor. Hos Enquist er 

ikke Maurerpigen nevnt med ett ord, og fru H~iberg blir ikk~ 

det minste focskrekket over at H.C.Andersen 9år ut av sitt gode 

skinn. Hun er bare spydig. (Enquist 1981 s. 276). 

Enquists viktigste kilde til viten ocn fru 9eibcrg ~r likevel 

selvsagt hennes memoarverk. 4 ) Det kan påvises nøyaktig hvorda~ 
han har valgt ut detaljer, lagt til og trukket fra. 

Fru Heiberg tegner portretter av kulturpersonligheter fra sin 

samtid; hu~ skildrer tilstandene ved Det kongelige t~at~r gj~nnom 

sklftende tider, og gir sitt bilde av bakgrunnen for den ~~aterstrid 

socn førte til at hennes mann trakk seg fra stillingen som direktør 

i 1856. HJn gir levende realistiske bilder fra sitt barndsomshj~m, 

og fo~teller om det kompliserte forhold~t til assistent Harboe, 

eller Herman, som ~an heter i erindringene, mannen som grep inn da 

han oppdaget hvor forsømte hun og søsteren var, og som påtok 

seg å undervise og hjelpe dem til utdan~else. Han tok livet av 

seg, 29 år gammel, fordi han var mistenkt for underslag, visstnok 

med urette. 
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Men først og fremst tegner hun sin egen utvikling. Vi 

fØlger henne fra engstelig, gammelklokt og innesluttet barn 

til moden kunstner. Teateret er stedet der hun med alltid 

sikrere kunstnerisk mesterskap kan leve ut sin lidenskap 

og sitt· temperament. 

Hun er glØdende opptatt av sin livsgjerning og reflekterer 

gjerne over scenekunstnerens ansvar og muligheter. Hun gjør 

intelligent rede for sitt estetiske syn i et innbitt forsvar 

mot det hun kaller "HØedts nye Skole". Skuespilleren ~øedts 

kunstsyn peker klart fram mot det moderne gjennombrudd; fru 

Heiberg argumenterer glimrende for poetisk realisme. 

Når Enquist legger handlingen i sitt drama til året 1856, 

er det fordi dette virkelig var et kriseår for Heiberg og frue. 

Han slutter som direktør ved teatret. Hun søker permisjon, 

foreløpig for en sesong. Heibergs mor, Thomasine Gyllembourg, 

hverdagshistorienes forfatter, dør. Hun har bodd hos og delt 

husholdning med sin sønn og svigerdatter fra de giftet seg 

i 1831. Ekteparet kan feire sitt sølvbryllup. Heiberg synes 

nesten å ha lagt bort dikterpennen og vier seg til sin store 

interesse, astronomien. Fru Heiberg skriver erindringer for 

å komme vekk fra alt det vonde i nåtiden. Hun vil dessuten 

levere et forsvar for sin mann, sikre hans ettermæle. At hun 

derved også bygger opp sitt eget, er selvsagt. 

I begynnelsen av verket finner vi det avsnittet om regn

ormene, som fru Heiberg leser opp til slutt i Enquists drama. 

De formfullendte uttalelsene som Heiberg hos Enquist roser 

sin kone for, er hentet fra fru Heibergs refleksjoner over 

Oehlenschlagers drama Dina. Et utsagn som tillegges fru 

Heibergs mor: "Hanne ar ingen manniska, hon ar et fasen" 

(dvs. Wesen, Enquist 1981 s. 280), skal fru Patges ha uttalt 

til en sidemann under en teaterforestilling der datteren opp

trådte.5) Det kunne nevnes mange andre trekk også. Fru 

Heiberg forteller bl.a. at hennes mor om somrene solgte 

hjemmelagede sorte pølser i et telt i dyrehagen. Dette har 

gitt Enquist ideen til en oppdiktet historie om hvordan fru 

Patges under jødeforfølgelsene i KØbenhavn i 1819 under 

dramatiske omstendigheter ble forbrent av sine egne pØlser 

og fikk varige arr. (Jfr. note 9, om skammen ved å være 

jøde). 

Fri diktning er det også når Enquist setter en senil fru 

Patges inn som pleiepasient i sin datters hjem. Man kan 
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kanskje si at Enquist nærmest har 'skiftet ut' Thomasine 

Gyllembourg, Heibergs mor, med fru Heibergs mor. Den siste 

bodde aldri hos ein datter, og døde dessuten i 1861. 

Når Enquist stadig lar sin fru Heiberg komme inn på 

obskøne temaer, er det en metode til å skru skikkelsen 

dramatisk ned. Dette går klart fram om vi sammenlikner 

med selvbiografien. 6 ) Enquists lesemåte og dramatiske 

behandling av stoffet blir særlig anskuelig hvis vi sammen

likner det som sies om Herman og skuespilleren Ryge i 

førsteutgaven av memoarverket, variantapparatet til dette, 

og dramaet. 

I memoarverket blir Herman en dypt tragisk skikkelse, 

og fru Heiberg har sterkt blandede følelser overfor denne 

velgjører. Fra hun var lite barn, var hun tillitsfull 

mot ham, men folkesnakk gjorde henne snart fortvilet. 

Da hun vokste til og han begynte å gjøre kur, holdt hun ham 

på avstand. Han tok hennes kulde tungt, men fortsatte 

likevel å støtte henne. Han ble etterhvert uhyre mistenksom 

mot Heiberg som helt fra hun var 13 år hadde et våkent blikk 

for henne. Fru Heiberg legger ikke skjul på at hun nærmest 

var lettet da Herman skjøt seg. Men siden hadde hun alltid 

dårlig samvittighet for sin avdøde venn, som egentlig hadde 

gjort henne mye godt, og som hun vendte seg fra i hans livs 

ulykkeligste time. Hun var ute av stand til å vise del-

takelse da han betrodde henne de forferdelige mistanker 

han var utsatt for. 

I Enquists drama er Herman blitt "En aldre herre som var 

fortjust i småflickor" ( Enquist 1981 s.25). Dramaets fru Ill'ibc'rg gir 

inntrykk av at han var ekkel helt fra hun var småpike, 

og lar det gå fram at hun både var tiltrukket og inderlig 

frastøtt av ham. Hun gir en nesten vellystig brutal 

skildring av hvordan hun kunne hundse og krenke ham på 

det aller grusomste, og framstiller den ulykkelige mannens 

utseende med groteske detaljer. I dramaet blir hennes 

avvisning gitt som eneste forklaring på hans selvmord. 
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Hun tolker videre sitt forhold til Heiberg nærmest i for

lengelse av forholdet til Herman og som like nedverdigende. 

Også Heiberg er en velgjører hun har måttet betale dyrt, 

også han er en eldre herre med sans for den grønne frukten. 

Det er tydelig at Enquist har brukt Hermanhistorien 

tendensiøst. De utelatte avsnittene fra selvbiografien 

støtter heller ikke hans tolkning. I dem underbygger 

fru Heiberg tvert imot et positivt bilde av Herman. 71 

Når det gjelder Ryge, gir memoarverket bl.a. åpenhjertig 

informasjon om hvor ille den lille Hanne kunne kjenne seg 

berørt av hans opptreden mot ballettpikene. Men det er 

etter min oppfatning milevid forskjell på det memoarverket 

forteller, variantapparatet tatt i betraktning, og det 

Enquist får ut av det i sitt drama. I den offisielle 

førsteversjonen står dette å lese: 

"naar vi Børn ved Dansen vare med i Skuespillet, da 
morede det ham, vistnok i al Uskyldighed, paa en for 
ham eiendommelig Maade at give sig af med os. Han 
vilde altid kysse og kjæle for os. Da jeg nu paa 
ingen Maade vilde kysse ham, blev han vred og ansaae 
det for et utroligt Skaberi af et Barn. Min lystige 
Søster derimod vandt hans fulde Bifald, og han roste 
hende paa min Bekostning, kaldte hende Thalia og mig 
Melpomene." (Heib~rg 1891 s. 59). 

I variantapparatet er "vistnok i al Uskyldighed" ikke med, 

og i stedet for "kysse og kjæle for os", står det: "kysse 

og kramme os og brugte Gestus, som i høi Grad saarede min 

Følelse." (Heiberg 1944 b. IV s. 66). Det som har foregått 

er tydeligvis at Ryge, i mange Personers nærvær, og sikkert 

under latter og ståk, har latt seg oppildne til åpenlys 

kurtise av ballettpikene. Det fru Heiberg selv forteller, 

er mer enn nok til å forklare at et pikebarn kunne ta anstøt. 

Men for Enquist er det ikke nok. I hans drama heter det: 

"Han (dvs. Ryge) menade jag var hogmodig och saknade be
gåvning. Det har han tyckt sen den dag jag var 13 år 
och han drog mig in i en skrubb på Det kongelige og 
knappte upp gylfen och ville at jag skulle suga av den. 
Det ar vad jag kallar et aventyr for barn, herr Andersen." 
(S. 253).81 
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Etter mitt syn kan det ikke være tvil om at Enquist med 

vitende og vilje forgrover, og ganske særlig gir han sin 

fru Heiberg-skikkelse en bestemt slagside. Det er i samme 

ånd han lar den senile fru Patges utstøte ord og setnings

brokker som egentlig er sterkt obskøne. 

Fru Heiberg kan nok være åpnere i variantapparatet, ja, 

av og til djervere i framstillingen. Hun er imidlertid 

ikke simplere i språk og uttrykksmåte. Særlig rystende 

er skildringer av hvordan hun som barn opplevde vonde 

oppgjør mellom foreldrene. 9 ) 

Konklusjon. 

1. Enquist har arbeidet ut fra en teori om fru Heibergs og 

H.C. Andersens "två språk". En nøkkel til det han kaller 

fru Heibergs "hemlighet" (Enquist 1981 s. 325), mener han 

å finne i sammenlikning mellom førsteutgaven av hennes 

erindringsverk og de senere offentliggjorte tekstvarianter 

og utelatte avsnitt. Han mener hun er ~n person i den 

offisielle utgaven, og en helt annen i de avsnitt som ble 

tatt ut eller skrevet om før offentliggjørelsen. Det er 

en betydelig overdrivelse. 

2. Enquist har imidlertid hatt bruk for argumenter for 

å skru sin fru Heiberg dramatisk ned. Som konsekvens skrur 

han også andre historiske personer ned. Verst går det ut 

over pseudonymet Herman og den navngitte legen og skue

spilleren Ryge. Og man har grunn til å spørre om Enquist 

behøvde å gå riktig så langt, og om han er blitt offer 

for sin samtids trang til voldsomme og grove effekter. 

3. Det som her er anført, kan imidlertid ikke brukes som 

alvorlig innvending mot den kunstneriske gehalt i dramaet. 

Når det holder som kunstverk, er det fordi dramaet er mer 

komplekst enn det resonnement som lanseres i arbeids

notatene. I dramaet glimter tross alt et mer fullstendig 

fru Heiberg-bilde fram, idet vi også erfarer hennes 

positive menneskelige muligheter. Dermed kommer hennes 

tragedie i klarere relieff. I stykket, som dypest sett 

handler om selvoversettelsens tragikk og de forløsende 
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muligheter i den kunstneriske visjon, står i virkeligheten 

tre 'språk' mot hverandre. 

4. Sammenlikning mellom memoarverket,i retusjert og uretusjert 

form, og Enquists drama kan imidlertid lede til flere slut

ninger. En kritisk lesning av memoarverket vil kunne vise 

at det bærer i seg stoff til helt andre dramaer om fru 

Heiberg enn det Enquist har gitt oss, og fortsatt kunne 

en variant av teorien om fru Heibergs 'språk' komme til 

anvendelse. Hvilke konsekvenser har det fått for hennes 

samlede framstilling at verkets helt er og skal være 

Johan Ludvig Heiberg? Hvilken innflytelse hadde egentlig 

Thomasine Gyllembourg på den unge Johanne Louises utvikling 

og senere ekteskap med Heiberg, som hun ble gift med da han 

var 40 år og hun 19? I hvilken grad oppdro fru Gyllembourg 

henne til en passende kone for sin sønn? Hvorfor måtte 

forlovelsen med den unge, jevnaldrende skuespiller Hvid 

omtales som "En Ubesindighed"? Hva betydde det årelange, 

hengivne arbeidsfellesskapet med den noen år yngre 'kunst

bror' Michael Wiehe? Ikke noe av dette stoffet er synbart 

utnyttet i Enquists drama. 10) 
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Noter. 

1. Enquist, Per Olav 1981: En triptyk, Sth. 1981. 
Från regnormarnas liv hadde urpremiere på Det kongelige 
teater i København 5. september 1981. Senere er det 
vist ved en rekke scener ute i verden. Allerede i januar 
1982 ble det spilt på Nationaltheateret i Oslo med 
Rut Tellefsen i hovedrollen. Det er også vist i norsk 
fjernsynsteater med Monna Tandberg. 

2. Disse avsnitt ble første gang offentliggjort i 4. 
utgaven fra 1944. 

3. Se kapittelet "Ballettbørnene",. san begynner slik: "De 
kom begge fra mørket, fru Heiberg og H.C. Andersen, og 
begge søgte de opad mod lyset med alle instinkter i funk
tion." 

4. Verket ble påbegynt i 1855, men fikk i det vesentlige 
sin form etter Heibergs død i 1860. Det ble første gang 
offentliggjort i sin helhet i 1891-92, altså etter at også 
fru Heiberg var død. 

5. "Kgl. Skuespillerinde Admiralinda Louise Jacobsen 
fortalte at Sætningen havde lydt saaledes i Madam Patges' 
Mund: "Min Datter Hanna er ingen Mensch, hun er et Fæsen". 
(Heiberg 1944, b.IV s. 284). 

6. Sladrehistorien om at Heiberg skulle være sin kones 
kjødelige far slutter seg til den atmosfære av lummer 
seksualitet og uhumskheter som finnes i Enquists drama. 
Historien er ikke berørt i fru Heibergs memoarer, verken 
i den offisielle tekst eller i variantapparatet. Av 
Enquists notater framgår det at en slik historie må ha 
versert, ja, Enquist tror kanskje til og med på den. (Se 
Enquist 1981 s. 229). I dramaet gir den en slags resonans 
til det syn at fru Heiberg er skapt av en mann. 

7. I variantapparatet har hun nok en del supplerende opp
lysninger, men de støtter ikke Enquists framstilling. 
Fru Heiberg skriver f.eks. på denne måten: "Men tog jeg 
mig dette Budskab i Begyndelsen lettere, (dvs. budskapet 
om Hermans død), end jeg burde, da kan jeg med Sandhed 
sige, at Dag for Dag og Aar for Aar er min Sorg og min 
Taknemmelighed forøget ved Erindringen om denne Mands 
Godhed, Opofrelse og Kjærlighed for mig forladte Barn, 
der uden at have havt denne Støtte i mit sørgelige Hjem 
havde været uden Bistand og Forsvar imod Alt." 

(Heiberg 1944 b. IV s. 76). 

8. Den temperamentsfulle og buldrende Ryge med 'stentor
stemmen', forskrekket den lille Johanne Luise ved flere 
anledninger med sitt brå vesen. Han får imidlertid den 
mest uforbeholdne anerkjennelse for sin kunst av den 
voksne fru Heiberg som bl.a. skriver dette: "I ham var 
Natur, Sandhed og Idealitet forenede. Han var en 
Reformator saavel i Tragedien som i Komedien, hvis Spor 
ere fulgte ned til vor Tid. Han viste i sin "Hakon" at 
man kan røre uden Svulst, han viste i sin "Peer Degn", at 
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man kan more uden at karrikere. En "Jeronimus" som hans 
faae vi neppe mere at see;" (Heiberg 1892 b. IV s. 90). 

9. I variantapparatet finnes flere sterke skildringer av 
tilstandene i hjemmet. Men også førsteutgaven har med 
ganske mye. Vi får vite at faren satte familiens økonomi 
over styr slik at moren, for å redde dem, måtte ta 
styringen i hjemmet. Dette kunne være hardt for faren, 
og det kunne bli sterke scener. En av dem er framstilt 
slik i variantapparatet: "I et af disse Optrin- som jeg 
ikke videre vil udmale - vare de begge komne i et saadant 
Raseri, at man maa have oplevet Sligt for at tro det 
muligt. Vi stakkels Børn sade og græd i en Krog af 
Angest og Forfærdelse. "Pengene hører mig til", raabte 
min Fader. "Jeg er Mand og vil være det; at jeg ogsaa 
skulde gaa hen og gifte mig med en saadan Jødetøs som dig, 
det var hele min Ulykke." Ved disse Ord sprang jeg for
færdet ap fra min Krog, saae paa min Moder og paa ham og 
skjælvede over mit hele Legeme. Min Moders Udtryk kan jeg 
aldrig glemme ved disse Ord. Bleg, skjælvende, med 
funklende Øine, hvori Taarerne stade, halvt forlegen 
svarede hun: "Det er første Gang, at du har ladet mig 
dette høre, det tilgiver jeg dig aldrig i mit Liv, 
du falske Katholik, som har Christus paa Læberne og 
Satan i Hjertet". Jeg vilde ikke tro mine egne Øren, 
thi virkelig havde vi Børn ikke mindste Anelse om, at 
vor Moder stammede fra dette Folk." (Heiberg 1944 b. IV 
s. 71). Noen linjer lenger ned takker hun Gud for at hun 
selv "som lille Barn ved Daaben var indskrevet i det 
christelige Samfund". 

10. Artikkelen er en lett bearbeidet versjon av en prøve
forelesning for den filosofiske doktorgrad (selvvalgt emne) 
september 1988. 
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Heddy Breien 

TEKSTENS TIIJSYNEKOMST: 

EVENTYRET I KIELLANDS GIFT 

En dikter går på en maleriutstilling. Der blir han stående 

lenge foran ett enkelt bilde, og når han kommer ut, er det 

med dette ene imperativ: "Slik skulle jeg ha skrevet." 

Dikteren er Bergotte (i På sporet av den tapte tid av Marcel 

Proust), maleriet er "Utsikt over Delft" av Jan Vermeer, og 

det i bildet som betar ham slik, og som han tidligere ikke 

har lagt merke til, er et lite stykke gul vegg. En vegg så 

mettet av de mange lag farge, så fylt til randen gul, at hans 

egne bØker fortoner seg tørre, golde. 

Å skrive som Vermeer malte og slik balansere teksten på et 

annet plan enn gjennom handlingsmønsteret, forble en uprøvd 

drøm for Bergotte. Men Proust selv prøvde den ut, og mange 

forfattere etter ham. I dag avvises den oppmålte kronolo

gien som konstituerende prinsipp til fordel for tekstens egne 

refleksive muligheter, dens mønstre av "bunner" lagt på 

hverandre; i dag er en presisering av denne type teknikk 

gjennom begrepet "intertekstualitet" også tatt opp av 

kritikere: Lag av tekster i en tekst, andres tekster i teksten 

- strukturerer denne, skaper undertekst, tar opp i seg 

kronologien og forflytter oppmerksomheten fra handlende 

kvinner i forgrunnen av bildet til et ekspanderende gult 

felt. 

Har så dette gule feltet, fokuseringen på det i bildets 

totalitet, noe å bibringe opplevelsen av bildet, å bibringe 

lesningen av en skjØnnlitterær tekst - og av enhver type 

tekst? Mer presist: Når intertekstualitet oppdages i en 

villet realistisk (samfunnskritisk) roman fra det villet 

realistiske norske 1870-80-tall, gir det da mottagelsen 

av "budskapet" noen tilleggsverdi å lØfte intertekstuali

teten opp fra beskrivelsen, handlingen og kronologien og 
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og gjøre den til tekstens primære blikkfang? 

Et "gult felt" i Gift av Alexander Kielland (1883) kan 

kanskje gi svar. 

Ikke alle romaner er så "gjennomsiktige" som denne. Den 

behandler temaene i klartekst, og temaene er åpenbare: 

Angrep på latinundervisningen og lærerne, på den klassiske 

dannelse, den autoritære oppdragelse, konfirmasjonsunder

visningen, embetsstanden. Samfunnskritikken rulles ut som 

en løper gjennom kapitlene, og på denne løper er alle 

personene disponert, alle temaene, alle stedene. Gift er 

en tendensroman der kritikkens retning er entydig. 

Alt bokens innledende ord kaster leseren in medias res 

fremfor lille Marius' " altfor store mørkebrune Øine" (165) 1 

- sykelig utspilt av uavbrutt stirring på de latinske deklina

sjoner. Og fortelleren holder leseren fast der, foran "de 

store fortvivlede Øine" (169), de "forskrækkede Øine" (171, 

181) - som aldri får tid nok (p.g.a. latinen) til å feste 

seg ved de mange byer i Belgia, til å prøve å forstå mate

matikken, enn si ta seg fri etter skoletid. 

Og lille Marius dør, av for store mengder latin; av rektorens 

og morens ærgjerrighet på hans vegne, av de andre lærernes 

mobbing. Marius er latinundervisningens og den klassiske 

dannelses mest åpenbare offer, han er tekstens bunn og 

mening. Når han dør, er det punktum for latinangrepet -

og det er punktum for fØrste del av Gift. 

Bergotte hadde tidligere mange ganger fordypet seg i "Utsikt 

over Delft", merket seg husenes hollandske silhuetter, deres 

speilbilde i den stille elven, de oppankrede båtene, kvinnene 

med handlekurv, Og antakelig var en slik første 

forankring i bildets realisme en forutsetning for gleden over 

den gule veggen. Så også med denne intertekstuelle lesning 

av Gift. Den begynner ved enden av lØperen, etter at fortell

eren har brettet ut til åpen beskuelse helheten av de kritikk-

l) Alexander L. Kielland: Gift, fra Samlede Værker II, 

Gyldendal, Kristiania 1907. 
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verdige samfunnsforholdene: I første del av boken latinen, 

dannelsen; i annen del konfirmasjonsundervisningens absurde 

gjettelek, embetsmannen Carsten LØvdahls autoritære opp

dragertrang, den herskende klasses kyklopiske hykleri. 

Fremstilt gjennom virkningene på de to ofre Abraham og 

Wenche LØvdahl; fremstilt, som i første del, gjennom en 

realistisk beskrivelse av en skole, et hjem, et samfunn; 

i scener fra klasserommet, fra middagsselskaper, fra en 

eksamensfest, fra konfirmasjonsforberedelsen og overhøringen, 

fra ekteskapet. Og slik er vi da gjennom generasjoner 

vant til å gå til Gift - med en forventning om direkte tale. 

På den annen side vet vi om Kiellands stilsans, hans ønske 

om ikke å gi de ytterste ordene. Som lesere er vi åpne for 

gule felt. Så vi gir akt på den mer frittstående, tilnærmet 

mytiske, beskrivelse av de hensyknende, men standhaftige, 

bØketrærne i skolegården. Men finner dog en like direkte 

kritikk i det.te omsvøpsløse stillbilde på den overårige 

(men standhaftige) latinskolen. 

Derimot er det lett å overse fØlgende "forklarende" beskrivelse 

av latinens tiltagende erobring av lille Marius' hode: "Rektor

ens Latin bredte sig udover, lagde Beslag paa al hans Evne 

til at modtage; forbrugte hele Hukommelsen og groede som 

Skræppeskoven i Eventyret hen over ligt og uligtn (172, min 

understrekning) . Hvilken skreppeskog i hvilken eventyr? 

Det gir ikke fortelleren beskjed om, verken her eller andre 

steder i boken. Etter undersøkelse viser det seg imidlertid 

at eventyret. er "Den lykkelige Familie" av H. C. Andersen. 

Og ved lesning av eventyret blir intertekstualiteten synlig 

- i en mulig gul vegg. Slik fremtrer et semant.isk felt, 

det brer seg, og farger boken. 

Eventyret selv er en enkel struktur av få komponenter. 

Aktørene er to "inderlig gamle Snegle", det fysiske miljø 

hele verden - i snegleperspektiv, og det vil si skreppeskogen, 

med omrisset av en herregård i utkanten. Skreppene er både 

bolig, fØde og raison d'etre for sneglene, og er således 



52 

"til for deres Skyld". De to sneglene har imidlertid en 

fortid, og i den var skreppeskogen hage. I hagen hentet 

herregårds folkene seg sine epler og plommer, og dessut.en 

store, hvite snegler, som de kokte og spiste, og som derfor 

var spesielt fornemme snegler. Dette var det 

gamle snegleparets forfedre, den gang de var mange og spiste 

så mye skrepper at tilveksten regulerte seg selv. Men nå, 

i snegleparets levetid, er alle de andre fornemme sneglene 

dØdd ut, og skreppene har overtat.t hele hagen. Ingen andre 

planter får vokseplass - hagen er blitt skreppeskog. Dette 

har imidlertid gjort snegleparets lykke. Som eneste gjen

levende hvite snegler skal de komme på herregården, bli kokt 

og lagt på sølvfat. De er "Herskabet i Verden": Utenfor 

skreppeskogen, som er "saaet for /deres/ Skyld", er intet 

til. Og fremtiden skal bli som nåtiden; for snegleparet, 

som ikke selv har barn, har t.att til seg en alminnelig 

snegle og oppdradd ham som en av dem. Nå har de også funnet 

en kone til ham, slik at det nye paret, på fornemme sneglers 

vis, kan herske i skreppeskogen, få mange barn, og leve 

lykkelig til all tid. Og det gjØr de. 

Vi ser straks bruken av eventyret i Gift, forklaringen på 

sammenligningen med "Skræppeskoven i Eventyret": Lille Marius' 

hode er blitt som den overvokste herregårdshagen, latinen 

fyller det fullstendig. Latinen, som skulle være ett av 

mange ulike fag, har fortrengt alt annet. Og denne prosessen, 

med dens konsekvenser, fortoner seg ekstra dramatisk for 

leseren når den slik visualiseres gjennom sammenligningen 

med skreppenes overtagelse av hagen. (Hvis altså leseren 

kjenner sin H.C. Andersen!) Det er heller ikke bare i lille 

Marius' hode at skreppeskogen sprer seg. 10 sider lengre 

ut i boken, der fortelleren samler trådene for latinkritikken, 

finner vi eventyrbildet. igjen: "Den bredte sig - Skræppeskoven 

i de unge Hoveder" (182). Når fortelleren skal fastslå det 

fulle omfang av latinundervisningens skadevirkninger, er det 

skreppebildet han bygger angrepet opp omkring. (Og dog er 
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bildet stadig like uforståelig for den uinnvidde leser.) 

Det er via dette han lØfter kritikken fra individplan 

(lille Marius) til gruppeplan: Alle elevene lider under 

den klassiske dannelses latinske (og greske) monomani. 

For det dreier seg i denne kulturen om ordrett gjengivelse 

av lærestoffet, ikke om virkelig kunnskap, ikke om å 

utnytte elevenes "vaagnende Evne og Vilje til at forstaa 

alt". Det dreier seg om "døde Ord om døde Ting", om "Støv" 

som legger seg over, trenger ned i -kveler - "hvert 

spirende Spørgsmål", "hver eneste Spire som ikke er en 

Skræppespire". 

Parallelt med at perspektivet utvides fra lille Marius til 

alle elevene i klassen, åpnes altså skreppebildet selv. 

Fortelleren har sett et potensiale i det og introduserer 

her et nytt begrep i semantisk forlengelse av "Skræppeskoven". 

Han introduserer spirene. Og han gjør det i en situasjon 

som gir dem (og eventyret) bærekraft gjennom hele boken. 

Fordi dette ene begrepet holder opp begge sider av bokens 

fundamentale konflikt. Disse to sider er her først formulert 

gjennom begrepsparene "Livet"/"døde Ord", "saftrig Ungdom"/ 

"ældgammelt støv", men dernest straks tatt over av paret 

"ikke ... Skræppespire"/"Skræppespire". Og det er dette 

som skal danne standard for tekstens uttrykksside. Dermed 

er teksten "satt" i en konflikt mellom noe nytt og ungt som 

vil bli til og noe gammelt som holder det. nede; og det er 

satt i et vekstbilde der det unge - spirene - er det sårbare 

og utsatte. 

Så langt i teksten vet leseren imidlertid bare om "Skræppeskoven" 

og livsspire/skreppespire i sammenheng med latinundervisningen 

og dens ofre. Det er derfor med undring (fornyet undring) at 

hun i det påfØlgende avsnittet leser om den unge latiner at 

han også selv snart vil begynne "at forstaa dette med Skræppe

skoven", å ane "at den er til for hans Skyld, at han har den 

Lykke at være en af Samfundets privilegerede Snegle" (min 

understrekning). Eventyrleseren skjønner dette - ned til 

minste detalj ("Skræppeskoven", være "til for hans Skyld", 
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"Lykke", "privile gerede Snegle") . Dvs., eventyrleseren kan 

straks identifisere den bokstavrette intertekstualiteten, 

men likevel enda ikke forstå rekkevidden av fortellerens 

utsagn. Her ligger nemlig, preforrnulert, hele Abraham 

LØvdahls livslØp, hele hovedpersonens langsomme fall mot 

et identitetstap - og det er et sikte mye videre enn del

angrepet på latinen som "Skræppeskoven" hittil har represen

tert. For Abraham skal komme t.il å ta opp i seg farens 

normer, "forstaa" dem som ham og bli "lykkelig" slik - som 

snegle. Det interessante, for eventyrleseren, er imidlertid 

ikke nødvendigvis at historien preforrnuleres, men at når 

det skjer, så skjer det i eventyrets "regi". 

På dette tidspunkt har m.a.o. eventyret fått status av gul 

vegg. Det som startet som en intertekstuell underfundighet 

(for den som oppdaget eventyret første gang), er blitt et 

fokus som samler et sett viktige isotopier og tydeliggjør 

dem for leseren. Først på tekstplanet, dernest fra tekst 

til terna. Til alle de sentrale temaene i Gift. 

Slik er konklusjonen ved lesning av hele Gi!!_ - at skreppe

skogen er gitt semantiske undertoner av så vidtrekkende 

karakt.er. Men i første del av boken er det dannelses

kritikken alene som har prioritet, og den kulminerer i 

5. kapittel, det tidligere omtalte mytiske tendenskapitlet 

om latinens karriere i Norge. En karriere som omfatter 

katolisismens kloster- og kirkeliv og lærde skole (der den 

hadde sin naturlige plass), og den vanlige skolen, der den 

endte - som eneste levning fra den katolske storhetstiden. 

For kapeller og klostre er siden omhyggelig fjernet, men 

latinskolen står. Dette tidsperspektivet er realiteten 

bak dannelseskritikken og ligger fortelleren på hjertet: 

Samfunn endres, og da må instit.usjonene fØlge med. 

Så direkte sies det imidlertid ikke av fortelleren. Isteden-

for gjennom en eksplisitt fortellerkornrnentar å trekke 

kritikken ut av fiksjonen, legger han den inn i den, som 

bilde. Han legger den inn i spirebildet - i forvissning 
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om at virkningen blir større slik. For bildet av spirene 

ligger som i vannskorpen av teksten og flyter på en stor 

sammenheng. En sammenheng som bringes opp i leserens 

bevissthet straks bildet. bare antydes. Og det. er nett.opp 

slik fortelleren bruker bildet. Han antyder det, dreier og 

utvikler det i takt. med nye temaer (slik han dreide skog 

mot spirer): I begynnelsen av boken, da fortellerens primære 

kritikk var latinens fortrengsel av elevenes fantasi og 

utviklingsmuligheter i andre fag, var selve betegnelsen 

"Spire" det. rammende ordet, og det fikk stå "midt i" 

kritikken. I dette kapitlet er imidlertid latinen selv i 

fokus. Ikke latinen som storvokst spire, men som storvokst 

levning - av noe som egentlig er forbi. Derfor er ikke 

spirene med som begrep denne gang, men det er deres motstykke 

- de godt utvokste spirene, "Bøgetræerne i Skolegaarden" 

(21 O), som får illust.rere problemet. Og problemet er det 

samme: Som snegleparet, som lat.inen, er også bØketrærne 

riktig gamle - for gamle. For i motsetning til sneglene 

trives de ikke. Verken trærne eller latinen vil rikt.ig 

"gro" lenger, ifØlge fortelleren. Det samme gjelder lærerne, 

som er redusert til en "vissen" (211) flokk gjennom sin 

daglige støv-bærende gjerning. Og elevene på sin side er 

som "blegnebbede Dværge" å se til, nedstøvet som de er av 

tørre, dØde ord. Arsaken er enkel -alt er "raadent": 

"Systemet", "Lærdommen", "Træerne". Men ingen ser det. 

Det. te blir lille Mari us syk av, og dør, og ingen ser det da 

heller. Unntatt en våknende Abraham LØvdahl, som ikke tåler 

å se lærerne pine vennen så han besvimer. Abraham skjeller 

ut en av dem - han gjør "Oprør" (220). Her er et vendepunkt 

i boken, dens eneste virkelige peripeti. Hittil har frem

stillingen vært en tilnærmet synkron presentasjon av konflikt, 

personer og miljØer, og fortellerens kritikk har vært konsen

trert om ett hovedtema - den "råtne" latinskolen. Nå er 

denne kritikken slutt.ført, lat.intemaet dØr ut med lille 

Marius. Dermed endres personfokusering fra de mange (hele 

skolesamfunnet., men med hovedvekt. på lille Mari us og Abraham) 
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til de få (Abraham - og foreldrene), synkront blir diakront 

(resten av Gift har mer preg av utviklingsroman) , scenebildet 

skifter (fra situasjonene i klasserommet, til flere scener 

fra Abrahams hjem og fra andre steder som markerer hans 

utvikling), og nye objekter for fortellerens samfunnskritikk 

bringes inn (konfirmasjonsundervisningen, oppdragelsen, 

maktens falskhet og hykleri). 

Og dog er disse, nettopp som objekter for fortellerkritikken, 

stadig de samme. Konfirmasjonsundervisningen er like bedøvende 

for viljen til forståelse, for nysgjerrigheten og egenutvik

lingen, som den altutslettende lat.interpingen; oppdragelsen som 

Carsten LØvdahl gir sin sønn, like konserverende; og autori

tetenes hykleri er like skadelig som lærernes mobbing. 

Det er alt ett samlet angrep på maktstrukturer i samfunnet; 

strukturer som har skapt, og holder ved like, et system av 

sterke og svake. 

Dette - at alle delangrepene skal holdes opp mot hverandre -

er et viktig anliggende for fortelleren. Men med den forholds

vis klare todelingen av bokens historie, kunne helhetsperspek

tivet risikere å gå tapt. Hvordan sikre sammenbindingen? 

-F.eks. ved å holde uttrykkssiden konstant, ved å ta opp 

igjen spirebildet (som for eventyrleseren alt er blitt en 

pavlovsk refleks i forhold til dannelsens tyranni) og nå la 

krefter og motkrefter i Abrahams (og Wenches) livslØp møtes 

i det. 

Og det skjer: Peripetien - Abrahams "Oprør" - er i rektors 

språkbruk nettopp en spire (utslag av "de allerfarligste 

Spirer", 219), og Carsten LØvdahls skarpe kommentar når 

nyheten når ham, er at "Oprørsaand er naget som næsten altid 

tager til der, hvor det fØrst har slaaet Rod" (222, min 

understrekning). Så går de da sammen, f.o.m. denne dag, 

inn for å "kvæle de onde Spirer" (220) som hittil har 

ligget skjult i Abrahams psyke. Og de greier det. Måten 

de gjør det p~ fyller resten av boken. De greier det, ikke 

ved et frontalangrep, et kraftig rykk, som kanskje ville 
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styrket en mulig opposisjon i Abraham, men nettopp ved kvelning 

av spiren, ved en sakte betvingelse og nedkjempning. De greier 

det ved å få Abraham til å se med deres øyne ("forstaa / ... / 

Skræppeskoven") - se hvilket "Udskud" (226) hans oppfØrsel 

har gjort. ham til. De greier det fordi de har maktapparatet, 

bekvemmeligheten og den vedtatte mening på sin side. Annen 

del av Gift er således et gigantisk antispire-prosjekt, satt 

i gang av den offentlige og den private autoritet (skolen, 

med rektor i spissen, og hjemmet, ved faren). 

Ja, hele annen del står i dette prosjektets tegn, for også den 

siste av hovedpersonene, Wenche LØvdahl, er omfattet av det. 

Det stille korstog Carsten LØvdahl fØrer (og alltid har ført) 

mot sin selvstendige kone for å "overvinde hende og tvinge 

hende til at se med hans Øine" (221), er utslag av nøyaktig 

samme autoritære vilje som vil "kvæle" Abrahams "onde Spirer" 

og "danne og udvikle ham i sit Billede" (272). Alt Carsten 

Løvdahl ikke kjenner og ikke kan kontrollere, alt nytt, alt 

som truer den lydighet han selv har mØblert sitt liv med, 

skal underkues. Det byr ham både hans forsiktige og forfenge

lige natur, og den plass samfunnet har gitt ham qua professor 

og aktet borger. Men verken Wenche eller Abraham kjenner 

til denne siden av Carsten LØvdahl - i begynnelsen av boken 

(Abraham oppdager den aldri); og leseren ser den neppe heller 

- fØr Wenche aner konsekvensene. Med mindre leseren også 

er eventyrleser, og derfor biter merke i fortellerens aller 

første generelle kommentar om forholdet mellom de t.o ekte

fellene: "han yndede det gamle og sikre og det, som havde 

fast Rod; hun sværmede for det nye, forhaabningsrige og for 

det, som var i rask Væxt" (179, mine understrekninger). 

Fordi dette står bare få sider etter at "Skræppeskoven" er 

introdusert, er det faktisk mulig, så tidlig i boken, å Øyne 

en utvikling som på historieplanet først blir synlig langt 

senere. Nok en gang ser vi altså eventyrets status i Gift: 

Når sentrale menneskelige konstellasjoner skal angis, når 

det står om kardinalpunkter i samfunnskritikken, da er det 

eventyrets billedspråk som hentes frem. 
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For ikke bare Abrahams opprør og Wenches og Carsten LØvdahls 

personligheter er inntegnet i dette språket, men også det 

spesielle forhold v\Tenche etter hvert kommer i til Michal 

Mordtmann. Dette forholdet betegnes av fortelleren som en 

"spirende Kjærlighed" (263). Dermed vil leseren umiddelbart 

sette det inn i systemet av andre spirer; og det blir da 

klart at også professoren ser det som en spire - som må 

kveles. Carsten LØvdahl er sjalu, og årsaken er ikke minst 

at denne gryende kjærligheten er nok en selvstendighetsspire 

hos Henche. Den vil ikke bare gjøre det definitivt umulig 

å få henne til å "underkaste sig i Beundring" (269), men 

den lar også en annen mann enn ham få beundringen. Det 

krenker hans forfengelighet og truer med å gjøre ham 

"latterlig" (270) som bedradd ektemann. Også derfor blir 

det så nødvendig å "tvinge /~braham/ til Beundring" (272) 

- etter at Wenche gjennom selvmordet nok en gang, og nå 

ugjenkallelig, har fratatt ham triumfen ved å overvinne 

henne: "Han sad der og følte, at hun havde seiret en Gang 

til og afgjørende" (272). Nå skulle "SØnnen ialfald yde 

ham, hvad han aldrig havde opnaaed hos Moderen." (272) 

I et slikt antispire-perspektiv kan man si at annen del 

av Gift like mye handler om Carsten LØvdahls prosjekter 

som om Abrahams personlighetsutvikling. Abraham selv har 

jo ikke noe eget prosjekt, mens begge foreldrene har sine 

-med ham som objekt. Og disse krysser hverandre nettopp 

i synet på det som spirer i den unge Abraham: For Wenche 

solidaritet og ekthet, for Carsten LØvdahl farlige opposi

sjonstendenser. Hun byr Abraham å hente seg selv frem 

gjennom spiren, han å skjule den. Hun tilbyr er besværlig 

sannhet - og en mulig isolasjon (som hun selv er eksempel 

på), han de overleverte, godtatte meningene - og den trygge 

innlemmelse i de voksnes verden (der han selv er sittende 

efor). Professoren vinner denne kampen: Abraham utvikler 

etter hvert bare skreppespirer. Han lar seg konfirmere 

"overensstemmende med Skik og Brug" (240) som det heter i 

professorens kodeks, og han blir flittig og "underdanig" 

(277) på skolen, der han heller finner frem bØkene for 

læreren enn, som tidligere, å lage seg et solur i vindus

karmen. Han får også etter hvert stor sans for eventyrets 
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herregårdsperspektiv- å bli kokt og lagt på sølvfat. 

For det går jo den veien: Carsten LØvdahls antispireprosjekt 

er nettopp selve kokeprosessen - som tar livet av det rå og 

friske, men som gjØr det gjennom raffinering og bearbeidelse 

for sølvfatet, for de fornemmes engere krets. Etappene i 

prosessen, midlene, er de "stasjoner" samfunnet har satt på 

veien fra barn til voksen, innvielsesritualene med deres 

retoriske tyngde, en selvhøytidelig eksamensfest, konfirma

sjonens og det påfØlgende selskapets prestisjefylte voksen

stempel. Og som tidligere utstøtt og ulykkelig opprører har 

Abraham ingen motstand eller tvil å møte denne aksept og 

innlemmelse med. Morens krav om sannhet og personlig valg 

synes nesten uvirkelig, og han fanges mer og mer inn av de 

privilegertes velvære: Faren skåler anerkjennende med ham 

etter eksamensfesten, og Abraham blusser; prost Sparre 

snakker til ham som en yngre venn under konfirmasjons

forberedelsen, og lar ham fØle "en behagelig Fornemmelse 

af at være den fØrste" (251); alle talene for ham under 

konfirmasjonsselskapet og professorens alvorlige påminnelse 

om at han er "født paa en heldig Plads i Samfundet" (284) 

gjØr at han ser seg selv "blandt de bedste og første" (285). 

Slik eventyret. avsluttes med de unge sneglenes bryllup, 

der sneglefaren gir dem i arv hele skreppeskogen - som er 

"det Bedste i Verden", slik avsluttes også Gift -med 

konfirmasjonsselskapets "lykkelige Familie", bestående 

kun av embetsmenn og andre "privilegerede Snegle" - som 

tar Abraham opp blant seg og gir ham del i deres egen 

verden. Slik snegleparet omdannet den alminnelige sneglen 

til en av sine gjennom en konsekvent oppdragelse, slik 

har også Carst.en LØvdahl lyktes i å hente til seg Abraham 

og inngi ham de fornemmes mette tilfredshet. Iført kjole 

og gullur trer Abraham inn i skreppeskogen, og med farens 

sikre forvissning om at den er til for hans skyld, ser 

han en lys fremtid for seg. 
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Så holder da Abraham den "Lykke" fortelleren preformulerte 

i begynnelsen av boken, den samme lykke som sneglene i 

eventyret. Og så er da alle spirer i denne boken døde. 

Men fortelleren har likevel ikke villet det slik. Når 

Abraham går opp på rommet sitt etter selskapet og gleder 

seg til å trekke opp gulluret for fØrste gang, møter han 

sin skjulte fortid. På nattbordet hans står det "en stor 

Buket af de smukkeste og sjeldneste Blomster" (285). 

Det er moren til lille Marius som har satt den der, som en 

hilsen fra den døde vennen; det er fortelleren som har satt 

den der, som en hilsen til (eventyr)leseren- om at de ekte 

spirene (de "smukkeste og sjeldneste") ikke kveles ustraffet. 

Prisen å betale er den "Skam" (285) ettertanken fører med 

seg, og en alltid utilfreds "lykke". 

Slik leses blomstene som en hilsen ikke bare fra lille 

Marius, men fra alle kvalte spirer. Slik er blomstene siste 

strøk på den gule veggen. Og dette er leserens strøk. 

For blomstene er gule bare i den utstrekning leseren har 

inter- og kontekstuelle forutsetninger for å gi dem den 

fargen, for å se at skreppeskog, spirer, bØketrær - og 

blomster - tilhører ett stort, eventyrlig vekstbilde. 

Relasjonene i boken blir viktige slik, viktigere enn den 

enkelte situasjon og det enkelte menneske. Relasjonene 

mellom de som har makt i samfunnet og de som ikke har, 

mellom bekvemmelig hykleri og krevende sannhetssøken, 

mellom undertrykkere og undertrykkede. Gift blir historien 

om spirers trange oppvekst, umulige liv og tidlige dØd -

og om det samfunnet som tillater dette. 

Og da kan man tenke seg at forfatteren av Gift, Kielland 

selv, har hatt det håp at leseren ville gå fra romanen 

som dikteren fra maleriet - med en "tilbakemelding" til 

sitt eget liv. En tilbakemelding om kritisk å granske 

egne oppfatninger og holdninger. For deretter kanskje 

å komme ut med fØlgende målsetning: "Slikt må jeg gjøre 

noe med." 
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Spørck, Bjørg Dale : 

Struktur og tema i Alfred Hauges trilogi om Cleng Peerson: 
Hundevakt, Landkjenning og Ankerfeste 

I denne oppgåva vil eg sjå på oppbygginga av Alfred Hauges tre bøker om 
Cleng Peerson. Eg vil undersøkje strukturen i desse bøkene for bl.a. å sjå om 
han passar inn i det som vert kalla "emigrantromanstrukturen". Vidare vil eg 
ta for meg forteljemåten og forteljarhaldninga i trilogien, og også sjå på 
tidsaspektet i bøkene. Deretter vil eg klargjere temaet og syne korleis det kjem 
til uttrykk i trilogien, både det temaet som er knytt til kvekargruppa og det som 
kjem til uttrykk gjennom forteljarhaldninga til Cleng Peerson. 

Cleng Peerson. Hundevakt vart skriven i 1961, Cleng Peerson. 
Landkjenning i 1964 og Cleng Peerson. Ankerfeste kom i 1965. Bøkene forte! 
om bakgrunnen for pionerutvandringa til kvekarane, reisa dei foretok med 
"Restauration" over havet til Amerika i 1825, busetjinga der og om det tilværet 
dei og andre menneske som dei seinare kom i kontakt med fekk i Amerika, 
samstundes som bøkene også handlar om livet til Cleng Peerson. Verket vart 
til som ei fabulering i forlenginga av det historisk-dokumentariske stoffet som 
Alfred Hauge arbeidde med. 

I avhandlinga si Draumen om fridom og jord (1986:36) skisserer Ingeborg 
R. Kongslien opp det ho kallar for emigrantromanstrukturen, den felles 
meiningsberande strukturen som finst i bøker som omhandlar denne 
emigrasjonsprosessen. Slike bøker skildrar personar i ein livssituasjon som er 
prega av undertrykking, anten materiell, sosial eller religiøs. For desse 
menneska oppstår det ein visjon, ei forestilling om at det er mogleg å realisere 
eit betre tilvære ein annan stad. Denne visjonen fører ofte til eit oppbrot, 
konkret uttrykt i reisa og overfarten til Amerika. Der må dei starte heilt på nytt 
med ny etablering både psykologisk, materielt og sosialt. Det er ein ny 
sivilisasjonsprosess som finn stad. Denne prosessen kan føre til kulturkonflikt 
mellom dei medførte verdinormene og dei verdinormene som gjeld i 
storsamfunnet eller blant andre etniske grupper dei kjem i kontakt med. 

Både Johan Bojer, Ole Edvart Rølvaag og Vilhelm Moberg har, liksom 
Alfred Hauge, skrive bøker om utvandringa. Bojers bok Vår egen stamme og 
Mobergs tetralogi Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna og Sista brevet till 
Sverige skildrar emigrasjonsprosessen slik han vert lina opp ovafor. I bøkene 
til Rølvaag, I de dage, Riket grunnlegges, Peder Seier og Den signede dag, 
startar dei derimot direkte med vandringa vestover i Amerika, medan vi i 
retrospektive glimt får kjennskap til utvandringsårsakene. Rølvaag er og den 
einaste av desse forfattarane som skildrar problema den andre generasjonen av 
innvandrarar fekk å stri med i det nye samfunnet. 

Ser vi på Hauges bøker om Cleng Peerson ut frå dette tenkte mønstret, så 
kan vi sjå at også dei langt på veg følgjer denne emigrantromanstrukturen, 
men han er her likevel forma litt annleis enn i dei andre ovannemde 
romanane. Bøkene om Cleng Peerson har to handlingsliner. Den eine er 
forteljinga om pionerutvandringa til kvekarane i 1825 og bakgrunnen for ho, 
og den andre er livshistoria til Cleng slik ho er å lese både direkte og indirekte i 
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"beretningene" hans til Anne. I og med at både Cleng og kvekarane er 
hovudpersonar i bøkene, så let Hauge dei også i vekslande grad kome i 
forgrunnen. I Hundevakt og siste delen av Ankerfeste er det Cleng vi får høyre 
mest om, medan det i Landkjenning og første delen av Ankerfeste er 
kvekarane som er hovudpersonane. Landkjenning vert difor den av bøkene 
der emigrantromanstrukturen kjem tydelegast fram. 

Verket gjer grundig greie for utvandringsårsakene til kvekarane. Desse 
menneska som drog ut med "Restauration" hadde alle ein visjon om eit betre 
liv, fritt frå religiøs undertrykking og også i nokon grad materiell naud, 
samstundes med at dei og hadde sine eigne individuelle utvandringsgrunnar. 
I pionerutflyttinga var lengten etter åndeleg fridom den langt sterkaste 
drivkrafta. Clengs visjon var ikkje den same som kvekarane sin. Han skriv 
"og min drøm ... var at jeg- om så med fortielse og list hvis det ble nødvendig 
- ville samle de utvandrende nordmenn i et kommunitarisk fellesskap... og at 
jeg selv skulle være som en president der" (L.s.96). Clengs draumar for 
framtida gjekk delvis på tvers av visjonen til kvekarane. 

Reisa over havet og fram til Kendall ved Lake Ontario vert nøye skildra, 
like eins det første året på den nye bustaden. Etter sju år dreg Cleng til Illinois 
for å sjå etter nytt land. Han kjem attende med ein ny draum om eit enda betre 
landområde. Det vert og fortalt om Clengs og Knud Slogvigs reise attende til 
Noreg. Med ferda til Cleng over havet på "Norden" i 1836, og Knud Slogvigs 
samtidige overfart på "Den norske Klippe", får vi igjen nye 
emigrantforteljingar i romanen. Cleng forte! også seinare historia til Erik 
Janson og den gruppa som drog over saman med han for å busette seg i Bishop 
Hill. Han forte! vidare om mormonane og om andre grupper av menneske 
som ønskte seg ei ny framtid i fridom. Også forteljinga om Cornelius Hersdal 
kan ein lese som ein eigen miniemigrantroman innafor Clengs historie. Den 
lina som skildrar livet til Cornelius, med dobbeltperspektivet her l der og 
no/ då, er den som liknar mest på den vanlege emigrantromanstrukturen. Ut 
frå dette mønsteret ser ein at det i Hauges bøker vert fleire liner i dei delane 
som handlar om nyetableringa og sivilisasjonsprosessen. Innafor 
heilskapsstrukturen i bøkene finst det fleire slike små oppattakstrukturar eller 
"miniemigrantromanstrukturar" der andre emigrantromanar følgjer ei 
einskild nyetableringsline. Inniblant dette vert så Clengs livshistorie fortald. 

Ser vi verket i høve til den historiske bakgrunnen så kan vi slå fast at 
personen KJeng Pedersen Hesthammer verkeleg har !evt. Hauge kallar han 
Cleng Peerson innafor fiksjonen. Cleng er både hovudperson og egforteljar. 
Dei andre hovudpersonane, kvekarane, kan Cleng berre sjå utafrå, tankane 
deira har han ikkje tilgang til. Vi får likevel heile tida vite kva dei meiner om 
han, bl.a. i Simon Limas "bekjennelse" (L.s.299). Cleng er på same tid både leiar 
av og medlem i gruppa. Når han iblant forte! om hendingar han ikkje har 
vore med på, så er han nøye med å fortelje kvar han har dei i frå og kven det er 
som har fortalt dei til han. Han forklarar årsaken til at han kan skildre 
overfarten på "Restauration" frå Noreg til England, trass i at han sjølv ikkje 
var med, med orda "Slik talte min søster Kari siden til meg ... " (L.s.118). 
Forteljemåten til Cleng er her både med på å understreke det autentiske i 
historia hans, samtidig som han også er med på å karakterisere Cleng som 
forteljar. Allereie i prologen til Hundevakt står det om Cleng at folk likte å 
høyre historiene han fortalde, og at "Noen sier at han la mest vinn på at 
historiene var gode, mindre på sannferdighet ... " (s.7). I same boka skriv Cleng: 
" ... ga jeg stundom sannheten en god dag og fortalte efter som det falt meg inn, 
eller jeg gjorde meg selv til helt i begivenheter som jeg bare flyktig hadde hørt 
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om" (s.185). Med dette i tankane les ein så vidare i forteljinga han skriv. Alt 
vert sett gjennom Clengs augo, sila gjennom sinnet hans og formidla av han. 
Dette er med på å gjere den fiktive framstillinga veldig subjektiv, samstundes 
som dette formelt sett også er den mest objektive framstillingsforma av di 
forfattaren, Alfred Hauge, som episk person har forsvunne heilt ut av 
skildringa. Forfattaren kjem til syne aller først i Hundevakt med ei tilvising 
"Til leseren" (s.3-7). Både i dei to første kursiverte avsnitta i "Prologen" (s.7), 
og i heile epilogen i Ankerfeste (s.333), er det forfattaren som skildrar Cleng 
Peerson. Morten Nøjgaard skriv i "Litteraturens Univers" (1979:148) at "Vi 
kalder denne ret diskrete form for "forfatterindblanding" for fortællebunden 
kommentar, fordi den så at sige er underordnet selve den fortællende 
framstilling. I ældre roman har den fortællebundne kommentar ofte form av 
maksime" slik vi også ser det her hos Hauge. Dette er eit av trekka i illusjonen 
omkring Clengs "beretninger" der "Noen av arkene er allerede gulnet .... og på 
andre er blekket knapt tørt" (L.s.16), og den alderdomlege stilen som Alfred 
Hauge ønskte å få fram etter mønster av gamle amerikabrev og dokument, slik 
han fortalde det i eit intervju på TV med Egil Eikvil i 1970. 

I Landkjenning skildrar Cleng eit idyllisk tilvære utafor hytteveggen. Han 
skriv at "Det er just slik man kan lese i de romantiske fortellinger fra 
pionerlivet eller se det på gamle skildrerier... Men den som selv er kjent med 
disse vilkår innenfra, vet at billedet er bedragelig; dog må det sies at mange så 
lysere på sin lagnad eftersom gledene ble flere og sorgene færre" (s.226). Berre 
nokre sider tidlegare har han nettopp samanlikna eit måltid dei hadde i det fri 
med "et gammelt og kjært maleri" (s.215). For meg er det her som om han 
indirekte bed oss, gjennom Anne, om ikkje å ta alle skildringane hans for 
bokstaveleg. Han er kanskje ikkje heilt påliteleg som forteljar. 

Formelt sett er Clengs memoarar ein brevroman. Memoarforma er med 
på å gje autentisitet til fiaJst.ilJ.inJa Bi~ sit han på farmen sin i 
Texas og ser attende på alt det han har vore med på i livet. Frå januar 1858 og i 
sju år har han ordna notata sine samstundes som han også har skrive mange 
nye sider i forteljinga si. Denne forteljinga skal han sende til Anne, ei ung 
kvinne han møtte mange år tidlegare. Medan han skriv, ser han i tankane 
Anne sitje i det same rommet ved sida av vindauget, og det er til ho han 
vender seg gjennom heile historia. Anne vert ein representant for oss lesarar. 
Ho vert den immanente lesarpersonen (A. Aarseth: Episke strukturer 1979:31) i 
teksten, og trass i at det er til ho han heile tida vender seg med personlege 
opplysningar og direkte tiltale, så kjenner eg at det kunne like gjerne ha vore 
til meg som lesar. 

Bertil Ramberg skriv i Studies in the Narrative Technique of the First
Person Novel (1962:101) at "Now it is true ..... of all memoir novels with a late 
and wellfixed epic situation that the narrative distance is quite automatically 
reduced in proportion as the epic chronology develops". Slik er det også her. I 
trilogien pendlar handlinga mellom to tidsplan som heile tida nærmar seg 
kvarandre. Cleng Peerson startar 8. januar 1858 med å skrive "beretningene" 
sine til Anne, og han skildrar då frå og med året 1783. I første bandet går 
handlinga fram til 1821 medan han på notidsplanet er komen fram til 4. juli 
1858. I Landkjenning forte! han vidare om bakgrunnen for utvandringa til 
kvekarane, om overfarten med "Restauration" i 1825, reisa fram til Kendall og 
busetjinga der. Dette bandet skriv han på frå 4. april 1861 og til ei stund ut i 
borgarkrigen, dvs. omtrent to år seinare. I siste bandet går både den fortalde 
tida og forteljartida fram til Clengs notidssituasjon i år 1865. Av dette vert det 
ein dualisme i forteljarperspektivet. Det er den eldre, reflekterande Cleng som 
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skildrar den yngre, opplevande. Han sit og tenkjer igjennom livet sitt, og vi 
kan merke at han har forandra livshaldning undervegs. 

Den fortalde tida er heile vegen temmeleg kronologisk. Cleng har alltid 
den fulle oversikten over hendingane medan han skriv. Med jamne 
mellomrom bryt han inn i forteljinga med kommentarar frå 
notidssituasjonen, anten for å samanlikne stader og opplevingar i forteljinga 
med det livet han lever no; "Tysvær var som Gosen, frodigere enn noen farm i 
Bosque county" (H.s.9), eller for å trekkje Anne inn i historia ved at han tiltalar 
ho direkte, slik som når han skriv "Hva jeg tidligere har fortalt deg om dette, 
Anne, skal ikke gjentas" (L.s.34). Kvar av bøkene startar med ein prolog og 
vert avslutta med ein epilog, og det er særleg i desse som Anne vert tiltala 
direkte. Eg har funne at han tiltalar ho ved namn 60 gongar i kvar av bøkene. 
Cleng dreg ho også inn i historia med jamne mellomrom både for å skape 
avbrot når handlinga vert spanande, og for å bryte tillaupa til identifisering 
mellom lesar og handling. Denne stadige oppattakinga av vendinga til Anne 
tykkjer eg verkar på same måten som Brechts "Verfremdungs"-teknikk. Ofte 
når Alfred Hauge gjennom forteljinga til Cleng har fått lesaren til å leve med i 
fiksjonen, så vert denne røyndomsillusjonen broten ved at ein vert "henta 
opp" til notidsplanet. Brechts personar gjekk ut av fiksjonen for å vekkje 
publikum; i desse bøkene skjer oppvekkinga innafor den fiktive verda. 

Kommentarane til Cleng på notidsplanet er også med på å skape spaning 
og å løyse opp spaninga i forteljingane hans, og dei vert også som ei 
tilrettelegging av handlinga. I Landkjennin!; skapar han spaning med t.d. 
"Men vi hadde annet i vente!" (s.168) og i Ankerfeste med " ... men i den sak tok 
vi grundig feil, og skulle få svi derefter" (s.35). Som døme på bryting av 
spaninga kan eg nemne "Dette viste seg også å holde stikk" (L.s.175). Desse 
kommentarane til Cleng frå notidssituasjonen er og med på å binde handlinga 
saman. Han skriv bl.a. "Om dette handler min neste fortelling" (L.s.139) og 
"Med frykt og med håp så vi året i møte. Til frykt fikk vi grunn, mindre til 
håp" (L.s.234). Alle desse tilvisingane til og skildringane av notidssituasjonen 
fungerer også som rammeforteljingar rundt "beretningene" hans. Han vekslar 
også heile tida mellom å fortelje om fredelege og dramatiske hendingar. 
Denne stadige variasjonen mellom det saklege/ faktiske og elet 
utrulege/ fantastiske er med på å gje teksten ein særskild rytme. 

Hauge opererer med eit vertikalt narrasjonsnivå som iblant kan bli både 
tre- og firedobbelt. Sidene 265- 271 i Hundevakt kantene som døme på kva eg 
meiner. Det aller første nivået er vel eigenleg Alfred Hauge som sit på Voss og 
skriv bl.a. Hundevakt (NLÅ 1968:182), men innafor fiksjonen vert nivå l Cleng 
som sit i Texas og skriv til Anne. Nivå 2 er det selskapet han forte! om hos 
agent Kielland på Ledaal. Midt inne i denne forteljinga kjem han til å tenkje 
på ein ridetur han gjorde saman med agenten ut til eit handelsfartøy (nivå 3). 
Der møtte han John Haugvaldstad og så får vi høyre historia hans (nivå 4) før 
Cleng kjem attende til selskapet på Ledaal og fullfører den delen av forteljinga. 
Dette vertikale narrasjonsnivået er med på å gjere skildringa variert og livfull, 
men også litt usamanhangande i blant. Vi finn også eit horisontalt 
narrasjonsnivå i trilogien. Døme på dette er forteljingane til Stephen Grellet 
(H.s.SS), Elen Rossadal (L.s.64) og Simon Lima (s.st.293). Desse forteljingane er 
med på å avgrense Clengs synsvinkel samstundes som dei også er med på å gje 
skildringa ei sterk røyndomsforankring. 

Den lina i Hauges trilogi som handlar om Clengs liv, har tydelege 
likskapstrekk med danningsromanen. I Hundevakt skildrar Cleng barndomen 
og oppveksten sin. Der er han heime. Så vandrar han heimlaus land og 
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strand rundt som ein pikaresk romanhelt, også i den memmga at "pikaro" 
tyder "luring". Trass i at han til alle tider har ein stad å bu, så finn han seg 
ikkje til rette. I slutten av Ankerfeste har han likevel funne ro med seg sjølv 
som gama! mann i Texas. Der kjem han endeleg heim. 

Ved forteljemåten som er vald, gjennom Cleng Peerson, får vi oppleve 
dei mange ulike laga i samfunnet med stor røyndomsforankring. Av di han 
ikkje er bunden til noko fast sosialt lag, så synest det å vere same 
sjølvsagte tingen at Cleng er i selskap på Ledaal san at han er sjørøvar på 
~. eller' hjå l~ Clgg biirl salEn æi ullie J:aidj~ sæddig OONi d2:i vert. 
sette inn i ei brei sosial skildring av bl.a. naudsåra 1807-14. Gjennom han får vi 
skildra eit sosialt tverrsnitt av samfunnet nettopp fordi det er heilt naturleg at 
han rører seg så fritt ikring blant alle sosiale lag. 

Trilogien til Hauge er langt på veg ein grupperoman (Willy Dahl: Stil og 
struktur 1981:175). Eg tykkjer også at termen kollektivroman, slik Sven Møller 
Kristensen bruker han (s.st.), kan passe for den delen som omhandlar 
kvekarane. Vi får høyre om forhistoria deira og den religiøse forfølginga dei 
vart utsette for. Dei som drog med "Restauration" vert konsekvent kalla 
"pilgrimer". Det er ei gruppe som dreg framover mot målet, og dette 
kollektive aspektet tykkjer eg kjem så tydeleg fram ved at dei heile tida vert 
kalla "pilgrimer". Det religiøse i utvandringsgrunnane deira kjem også særs 
tydeleg fram gjennom denne nemninga. Mange år seinare medan Cleng fører 
nokre av desse menneska vidare til bl.a. La Sal!e county, så vert dei kalla 
"immigranter". Då er dei ikkje lenger så tydeleg ei samansveisa gruppe med 
same utvandringsgrunnar og same målet som dei var i starten. Denne 
trilogien vert likevel nokså spesiell som kollektivroman av di han samstundes 
er ein eg-roman. Cleng har "redigert" alt vi får vite, og med han som forteljar 
vert det forhindra at vi identifiserer oss for sterkt med dei andre personane i 
handlinga. 

Liksom i andre romanar som handlar om livslaupet til eit menneske, så 
har også emigrantromanar eit syklisk element i strukturen. I 
emigrantromanen vert dette sykliske perspektivet dobbelt. Her ser ein ikkje 
berre attende til barndomen, men også til heimlandet. Dette sykliske 
gjenspeglar seg direkte i Hauges bøker ved at prologen i Hundevakt og 
epilogen i Ankerfeste startar med det same avsnittet. I artikkelen "Ein 
romanserie tek form" (NLÅ 1966:143) skriv Hauge "Eit slag sport - ei blanding 
av det tilfeldige og det tilsikta - er det at kvar av dei tre bøkene har 26 kapittel 
pluss prolog og epilog - og at prologen til fyrste bandet og epilogen til tredje 
bandet byrjar likt". I prologen står det likevel " .. og alt hva han hørte og spurte 
som han fant det verd å fortelle .. " medan epilogen manglar dei to orda som eg 
har streka under. Det er i skildringa av livslaupet til Corne!ius Hersdal at dette 
sykliske elementet kjem tydelegast inn. I det han døyr, fell han med ansiktet 
ned i jordstykket der han har blanda inn molda frå garden han kom frå i Noreg 
(L.s.312). På same måten er det også med Clengs syster Kari. Den siste dagen ho 
lever, seier ho at " .. .i morgen skal vi begynne slåtten på Hersdal" (A.s.220). Dei 
vendar heim att i det dei døyr. 

I Hauges trilogi kjem dette sykliske elementet likevel sterkast inn i 
framstillinga av personlegdomsutviklinga til Cleng. I den første forteljinga i 
Hundevakt forte! Cleng om ei reise han gjorde som smågut for å finne staden 
der sola står opp (H.s.15). Denne hendinga kjem han attende til fleire gonger 
gjennom alle "beretningene" sine, og dette er det siste biletet han bruker i 
breva til Anne (A.s.331). Fleire gonger vert reisa sola gjer over himmelen 
samanlikna med Clengs eiga vandring rundt omkring (bl.a. A.s.299). Det 
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sykliske perspektivet kjem også fram i forteljingane frå draumane han hadde i 
rusen etter å ha drukke soppdrykkene Shabbona gav han. I den første rusen 
(A.s.295) kjenner han det som om " ... jeg ble et foster, innelukket i mors liv ... 
Det var som om jeg vendte tilbake til mitt opphav, min moders skjød, og til 
slektenes opphav" (A.s.301). Også i den andre meskalinrusen følte han det 
som om " ... et himmelsk moderskjød tok imot meg ... "(A.s.327). Både kroppen 
og sjelen hans har funne ro til slutt. 

I emigrantromanar vert handlinga ofte sett inn i eit universelt perspektiv; 
det som hender har ikkje berre samanheng med desse menneska her og no, 
men det gjeld for menneske til alle tider at dei søkjer frå undertrykking til 
fridom. Den einskilde utvandringa er ein del av ei større hending. Odd Kvaal 
Pedersen skriv i boka si Gråstein og: lengsel (s.45) at ''Undertrykkelsen fra 
geistlighetens side" av kvekarane "var sterk nok til at man kan høre 
gjenklangen av ordene fra hin store exodus: "La mitt folk fare!"". Han tykkjer 
også at Hauge byggjer inn i romanskapnaden sin trekk frå Mosesskapnaden. I 
alle desse emigrantromanane vert emigrantane samanlikna med Israels folk, 
eller også med folket i Kanaan som drog ut for å finne seg nytt land. Dette 
universelle perspektivet kjem fram både i den synkrone skildringa og i den 
diakrone samanlikninga med tidlegare tider. Om notidssituasjonen skriv 
Cleng at "Frå denne vår av går Kendallkolonien inn i livets store spilL.Det 
hjul som ble satt i bevegelse ved tidenes morgen og driver frem fornyelsens og 
ødeleggelsens krefter, var i gang også blant oss." (L.s.242). Også pionerfarmaren 
Cornelius Hersdal går inn i dette episke mønstret. "Jeg regner byggen god nok; 
den har holdt nordmenn i live fra alders tid ... " seier han (L.s.242). I same boka 
(s.20) vert pilegrimane sette inn i ein universell samanheng frå Noahs tid via 
"en Abraham fra Ur, en ]\;Ioses fra Egypten, eller William Penn fra England og 
Lars Larsen i Jeilane." Her vert emigranttemaet plassert inn i eit universelt og 
eksistensielt perspektiv som går ut over den historiske romanen. Denne 
søkinga etter fridom frå undertrykking til alle tider formidlar den eine av dei 
to tematiske hovudlinene i Hauges trilogi. Emigrantopplevinga vert ikkje 
berre eit spørsmål om ny bustad, men også om nytt innhald i tilværet. 

Den andre av dei tematiske hovudlinene i bøkene er knytt til Clengs 
identitetssøking. Denne lina vert festa direkte til forteljemåten i bøkene, og 
også heilt konkret til teksten ved spørsmålet som den aldrande Cleng allereie i 
prologen i "Hundevakt" spør seg: "Hvem er jeg?" (s.lO). Dette spørsmålet 
kjem han attende til gjennom heile trilogien. Han ønskjer både å finne sin 
eigen identitet og også ei meining med livet I Hundevakt høyrer vi om 
mange forsøk på å finne ein plass i samfunnet, men det er som om han heile 
tida vert driven vidare av ein indre trong. Same kva han finn på, tanken på å 
flykte unna for å unngå det han er komen oppi, er aldri langt borte. Særleg i 
Hundevakt kjem tanken på å vike unna stadig att; han vil flykte frå løftet til 
Anne Cathrine (s.120), flykte av stad med Sara (s.133), og stikke av frå 
ulveslaget (s.187). I samtalen med Stephen Grellet seier Cleng at "Som en 
Jonas er jeg på flukt ... " (s.309). Også i Landkjenning samanliknar Cleng seg 
med ein Jonas (s.134). Han har ordna livet sitt så dårleg at han kjenner glede 
som prisongfange av di kvardagen hans då er langt borte: "Jeg var fange, men 
for første gang på lang tid hadde jeg følelse av frihet" (H.s.153). 

Det er først når Cleng møter kvekarane at livet hans får mål og meining. 
Som emigrantførar syner han stor omsorg for menneska, sjølv om han også 
har trekk som ikkje er særleg positive. Det at han kan sitje i England og 
vidaresende brev frå Andreas Stangeland i eige namn, forte! ganske mykje om 
han. Og han fullfører dette skodespelet; kvekarane får ikkje vite noko før dei 
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er framme i Kendall. I Amerika vil han gjerne vere leiaren, men dei andre 
spør stadig sjeldnare etter meininga hans. Etter ti år har han vorte mykje 
mindre sjølvsikker og meir audmjuk. Han skriv i Ankerfeste at "Bitter 
erfaring hadde lært meg at min drøm om å skape et kommunistisk fellesskap 
mellom oss norske måtte jeg for alltid la fare, og jeg gjorde meg ingen tanke 
lenger om å være den som skulle regjere blant dem; men det syntes meg dog 
en stor ting om jeg kunne få bli tillitsmann og rådgiver" (s.33). Etter kvart 
greier immigrantane seg heilt sjølve, og Cleng kjenner seg til overs. Han dreg 
då til Erik Janson i Bishop Hill der det er danna ein koloni lik den Cleng 
drøymde om. Der får han sjå at eit slikt samfunn ikkje fungerer. Han får etter 
kvart svært dårleg samvit, og tenkjer at det er han som er årsaka til at 
immigrantane fekk det så hardt i Amerika; "Med velstand og herlighet hadde 
jeg lokket dem, og armod og sorg var deres lodd blitt" (A.s.265). Han kjenner 
det som om han ikkje har noka oppgåve meir i livet, og er i ferd med å gje 
heilt opp. Då høyrer han Anne gret, og "I samme stund visste jeg: Dø skal du 
ikke, Cleng, ikke så lenge du hører et barn rope forgjeves på far og mor." (A.s. 
266). Livet hans har igjen fått mål og meining for ei stund. 

Morgonen etter at dei møttest står Anne og Cleng saman og ser " ... det syn 
som hin gang var blitt meg åpenbart i drømmen ... " (A.s.267) - draumen hans 
frå slutten av Landkjenning (s.340). Clengs liv får ikkje berre mål og mening 
ved at han må ta seg av Anne, men han opplever her også å sjå realiseringa av 
visjonen sin, ikkje den visjonen som gjekk ut på å verte leiar, men den han 
seinare tykte var mest meiningsfull, at immigrantane skulle få eit best mogleg 
tilvære. Forteljemåten i bøkene knyter på denne måten Anne til 
hovudstrukturen i dei. 

Seinare vert Cleng skulda for å ha ført med seg koleraen til Fox River, og 
han dreg derifrå for godt. Han møter Shabbona att og følgjer med han. 
Gjennom Shabbona vert indianarmotivet i bøkene knytt til det eksistensielle 
temaet. Det er i rusen hos indianarane Cleng ser seg sjølv slik han har vore 
mot andre. Den guden han skodar er seg sjølv. Seinare ser han seg som eitt 
med sola (A.s.327). Han har vore til stor hjelp for emigrantane og han forstår 
at han har hatt ei viktig gjerning i livet likevel. I draumen om Jakob (A.s.321) 
som slost med ein mann ved vadestaden tykkjer eg at Cleng samanlikner seg 
indirekte med Jakob. Eg ser på denne forteljinga som eit teikn på at Cleng no 
har funne ro og fred i sinnet av di han endeleg har skjøna kva oppgåva hans 
eigenleg var her i livet. At han også er nøgd med forteljinga si til Anne, 
tykkjer eg han syner ved å samanlikne seg med John Bunyan som "var en stor 
fabulator og dertil en from mann ... " (A.s.332). 

Alle trådane i dette eksistensielle temaet og i identitetsproblematikken 
vert samla her mot slutten når fortald tid og forteljetid fell saman. Ikkje berre 
Clengs leiting etter identitet og meining med livet, men både kvekarhistoria 
såvel som alle forteljingane om andre grupper som drog av stad for å finne eit 
nytt Jerusalem, vert alle meiningsberande sedde i denne samanhengen. Ein 
del av desse historiene, som kan sjå isolerte ut innafor hovudhandlinga i 
bøkene, syner oss at menneskelivet alltid er gjentekne forsøk på å finne ei 
meining med tilværet. Strukturen i bøkene, med desse stadig gjentekne 
forsøka på realisering av visjonen, vert som ein illustrasjon på denne 
menneskelege trongen. 
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Halfdan Holth Haug: 

TEKSTSYMBOLIKK OG SCENISK SYMBOLIKK I TORE ØRJASÆTERS 
"CHHIS'I'OPHOROS" 

"At være sig seLv er: sig selv at døde. 
( ... ) 
og derfor, lad det kaldes: overalt at møde 
med Mesters mening til udhængsski It." 

Henrik Ibsen: Pner Gynt,, 5.hanc11 inq. 

Jo før en forfatter - og ganske særlig en skuespi li rnr·frll l,,,,. 

- får presentert sitt anliggende, desto bedre or mu l i qhc_·!cn•: 

tilrettelagt for en effektiv og fruktbar formidling av budskapnl 

til leser eller tilskuer. 

og direkte like med det samme - den akkumulerte virkning p~ 

publikum kan ofte nettopp bl i mosl overveldende når sis~e brikk•' 

i puslespillet først faller på plass ved spillets slutning, som 

det ibsenske drama - men fra det øyeblikk toppet er gått opp, 

skal tilskueren i det minste kunne ane hva dramatikeren har 

sinne, hvis ikke ville han saktens hatt storr0 td:hyt,l ,, av ,-, 

fortsette sin hygge] ige passiar 

selskap. 

Tilsynelatende åpner 'l'nr0 Ør jasaole>rs "<:hr i sl nr>hnr(loC" 

trivielt som vel mulig. MoL i veL synes avskrokkend•' sos i,-, l,., ·,J l 1 

tisk og grått: Den underkuedc:· ektemann og misforstcitlc h1nsl rw1· 

den upraktiske og livsfjerne tøffelhelt som refses av sin i>ll ir' 

til kone, matronen truende med vaskebøtten, Eor brudd p~ dnn 

huslige hverdagskodeks, som blant annet påbyr § varsle husmnr0n 

god tid om gjester er ventende til gårds. 1\ltså: num mann nq 

troll til kjerring. 

Men samtidig stikker det noe under som snart gir ~pn1ngs 

bildet "Ja, så elet kjem nokon hc:-r ... ?" - !JoL ,,,. d•'n ! VP'' 

spørsmål man stiller når man ønsker en klargjørinu av nnr mAn 

tidligere har spurt om, men ikke Uitt fyLlesLqjorcndr~ sv.lJ P·l, 

bekreftende eller benektende retning. 

nytt spørsmål, men denne gang helt åpent 

ingen stilling. 

han ve· 
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Med disse to og de nærmest følgende, tilsynelatende så 

banale og intetsigende replikker er i all enkelhet de første 

streker satt til en innledende personkarakteristikk-skisse. 

Sigrid er den som vil ha klar beskjed, vite hvor hun st§r og at 

hun har fast grunn under føttene. Men på Per kan hun aldri "v0ra 

trygg" -hun må "kjenne seg for", som det står i p<Crsonanvisning

ene. 

Hermed er stykkets hovedtema - Per Sjåstads identitetskrise 

- allerede såvidt streifet, om enn aldri så fjærlett. 

Men viktigere enn dette forsiktige, men likevel tydel igc, 

temaanslag ved teppeoppgang er åpningsreplikkens signalisering av 

Pål LØynums komme. Ikke fØr er den blitt uttalt av den hånd

faste, jordnære Sigrid, før den av parets sansevare datter Beret 

gis en liten, men betydningsfull, dreining som bryter innled

ningens traurige hverdagsrealisme og skaper forutsetningen for 

den trykkende, symbolmettede "draumspel" - atmosfære som skal 

hvile over stykket inntil dets kon[Jikt til slutt finner sin 

lØsning og spenningen utlades. 

Når Beret spår "Men det er visst ikkje noko godt som kjem 

er det som om bakgrunnen i det tilforlatelige stueinterior 

åpner seg og lar et gufs av det overnaturlige slippe inn på 

scenen. Etter denne og Berets følgende replikker synes vi i den 

suggestive stemning som sniker seg inn over oss, at vi gjennom 

bakteppet alt kan skimte et flimmer av de drømmetablåer som skal 

komme, og vi er innstilt på å godta dem som en del av sammenheng

en, fordi forbindelseslinjen til åpningens virkelighetsnærhet 

aldri blir fullstendig overskåret. Vi er kort sagt mentalt 

forberedt. 

Fra nå av får da også dialogen en dobbeltfunksjon: Den 

bidrar med nye småtrekk til menneskeskildringen - vi ser for 

eksempel hvorledes den livsudugelige Per blir behandlet som el 

barn (Beret: "Vi er kje sinte på deg, ser du! (Kjælande) Er du 

liten, er du liten, palen min."), hvordan Per og Beret som 

åndelig beslektede, stemningsvare følelsesnaturer står sammen mot 

den jordnære og (forelØpig) uforstående Sigrid (hennes "Eg veit 

ikkje mi arme råd med dykk."). 

Men samtidig gir for eksempel omtalen av den dagligdagse 

vaskebøtten et forvarsel om det bilde Pål bruker når han ved 

deres første møte forsøker å overtale Per til å føye seg helt i 
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samlivet med Sigrid for at begge ektefeller skal gå til grunne: 

Per blir rådet til A gjøre sin ettergivenhet overfor huslr<Jcn 

totalt selvutslettende- bli som en "gissen trekopp" hun kan 

sprenge sin egen vilje inn gjennom alle sprekker i så hun 

derved tømmer seg selv så fullstendig for livsinnhold al oqså hun 

blir Ødelagt. - Med andre ord et billedlig frempek mot en av 

stykkets nØkkelkonflikter. 

Når Pål LØynum så gjør sin entre, eller snarere, materiali

serer seg av mørket, er det altså noe som har ligget i luften, 

bokstavelig talt, så A si fra teppets oppgang. 

Hvem er han så?- Tydeligvis ikke en av slvkkcls personer 

tradisjonell (realistisk) forstand, for han 0r jo usynliq 

("LØynum" ~den "løynde", skjulte?) for dem alle' unnLaqc·n l'c'r 

(Enkelte, bl.a. Beret og Den fi'imælle i barneclåp.ss•·cnr·n, krin 

"fornemme" ham, mens del virker som om snml l i gc' pÅ sr r•nr't~ k,ln 

"fØle" hans nærvær i dramatisk tiLspissede øyebl d;k, nar llans 

inngripen i spillet er umidclelbarl forestående. l Han er klar L 

nok en symbolsk figur. 

Men hva står han så for? - Pers "Er det frå m<~g ciPt vond<' 

kjem?'' gir grunn til § spørre om Pål kan representere en 

personifikasjon av ondskapen i Per selv; scenisk l~r skikkelsen 

seg iallfall forklare som el midclcJ li l anskue! igqjør·elsr· av t•,- ·s 

indre strid, som ellers kanskje vi Ile ha måttet utkjcmp•'s 

monologens mindre virkningsfulle form. 

Påls symbolske nærvær også tenkes a skape prr>b l r-mcr· fnr l i ·ei.,.,,, 

en, fordi det er innfelt i en eLLers realistisk ri1tnmc, c"· l•; ''Il' 

hans tilsynekomst, som påvist foran, er bl itl umhyqqr-1 i·~ 

forberedt ved hjelp av dialogens gradvis Økende oversansc-1 1 q•' 

valør.) Sceneanvisningen "U~ høyrest steg ( l, lunge og 

dyngjande," o. s. v., samt rers "l\va er det som kjem, 

tyngre og hardare." antyder videre kanskje at Pål skal sym

bolisere den uavvendelige skjebne somrers livsløp er bundet i l 

i en slags ulykkelig selvoppfyllende profeti - det nnclcs prinsipp 

i Pers tilværelse. -Uansett m§ Per og P~l være knvltct i l 

hverandre i nært slektskap - valget av navnene ellrr de eldre 

brødre i folkeeventyrene om Askeladden er neppe nncn ti l rrl

dighet. 

Flere holdepunkter for i\ te l kc !'i'i l som Pers i'ltln<'i j r·Q, c;nrn 

nattsiden av hans natur, får vi i de los første di ni og: 
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PAl: Eg er i deg, og du i meg. 
Per (i angest, gjennomtrengjande): Du i meg ... ? 
PAl: Det er som te vilja vera redd seg sjølv, i så 

fall. 
Per: Har ein ikkje størst grunn til å vera redd seg 

sjølv som oftast - fyrst og fremst. 

Redd et øyeblikk for å bli gjennomskuet som forvitringskre[lene, 

det destruktive, mørkemaktene i Per selv (jfr. personanvisningcn 

"slegen, men vrir seg undan''), lokker han Per med frigjøring. Vi 

ser imidlertid snart at denne frigjøring vil innebære en 

fullstendig ansvarsfraskrivelse. Som skyggen av Pers uoppfylte 

drømmer og lengsler, hele det ulevde liv som spøker i hans 

identitetssøken og lammer hans handle- og skaperkrafl, fremstår 

Pål med et besnærende bud på Pers rådville sjel: Per skal få 

hjelp til å oppnå den fullstendige selvrealisering han streber 

etter. Men til ågerpris: Ikke bare må han erkjenne sin svakhet 

restløst; han må hengi seg til den uten motstand, underkaste seg 

den på nåde og unåde, slik at kan kan være del brodne kar, den 

"gisne trekopp" som hustruen Sigrid øder sin r:-gen livsfylde• i og 

forgår ved. -I mangel av personlig gjensvar fra Pers siclo vil 

Sigrids egenvilje forvrenges til blind selvhevdelse, og hennes 

kjærlighet til egoistisk havesyke. 

Vi forstår at Påls tilbud ikke betyr annet enn viljens 

betingelsesløse kapitulasjon for den ørkesløse Livsnydelse og 

totale egoisme - selvrealisering i rent negativ forstand, der 

begge ektefeller går til grunne i gjensidig utnyttelse av 

hverandres karakterbrister. Per og Sigrid skal "suge hinannen 

ut", og jo mer de streber etter å møtes, desto videre åpner 

avgrunnen seg mellom dem. 

Overfor denne demoniske plan -denne marerillvisjon av 

"åndelig frigjØring" som totalt slaveri i den ldylcsløse 

selvtilfredsstillelses golde tjeneste - prøver Per i første 

omgang å ta til motmæle. Han gjennomskuer den og ser den først 

som en utilslørt manifestasjon av den onde. Han ka.ller Pål en 

"djevel" og "satan sjølv". 

- Men er det ikke allerede for sent å gjøre motstand? Er 

ikke Pers viljestyrke all blitt for svekket? Hva mer er, har han 

ikke mistet retningssansen på den lange, mislykkede pilgrimsferd 



72 

for il finne sitt "rette jeg"? Og når Pål ler skadefro av Pers 

skrupler, gir han da ikke også en eviggyldig karakteristikk av 

den spaltede menneskenatur med sitt "!let er stutt veg mellom Gud 

og satan. Dei stig lett over avgrunnane."? Hvis Pål er en del av 

Per, vil Per sil fremdeles være i stand til il skille - og velge -

mellom Pål og seg selv, mellom det onde og gode i sin natur, når 

de to står hinannen så nær? Er ikke Per maktesløst utlevert til 

N\1? 

- FØrste bilde munner ut i Påls løfte til Per om svar p§ 

spørsmålene i en "redsledraum". 

Og - ganske riktig - annet bilde holder hva Pål lover. ll<'l 

byr på anskuelsesundervisning på scenen i det konrl iktslnfr vi 

alt er blitt presentert for i form av et pantomimisk tablå, hvnr 

det visuelle har overtatt for ordene som dominerende meninosb~r 

er. Symbolene får plastisk liv, som i drømme: 

Pers binding til Pål fremstilles som en ljorep~le Per l jor• 

tettere og tettere inntil - Påls makt over ham er økende. VPd 

ropet om Belsebub av en stemme utenfor scenen næres mislanken 

påny om at Pål må være idenLisk med den onde selv eller en a~ 

hans utsendinger, men ved å vise ham i et syn kvinnen Per har 

drømt om og lengtet etter, vinner Pål ham for seg. 

Den scene som nå følger, mellom Sigrid og Ola Astradal, 

Sigrids slektning, som har overtatt Sjåstad-oården, oq som 

Sjåstad-folket leier hus av, ble føyd til umiddelbart ror 

urfremførelsen på Det Norske Teatret i 1948 pi"i r·iJcJ av •nslr~tkl•>t·

en, magister Olav Dalgard, for il forbereck og motivrre hArn•'

dåpsscenen i nestsiste bilde. l) Dette bærer den prrq av i drn 

forstand at Pers indre strid, som utkjempes på symbolplc"ltl<'l., L,-,--r 

i bakgrunnen til fordel for konflikten mellom kunslnrt'<'n Pr-r ;,q 

det konvensjonelle, uforstående bygdemiljø, som av tratrrmrssiur 

hensyn ansås å kreve en forklaring tidligere i stykkol. 

MiljØskildringen her gir anledning til il kasL0 ytU:-rliqr'r" 

lys over Per og Sigrids samliv - Sigrids oppgittheL over f'crs 

manglende interesse for de hverdagslige problemer, men ans~ 

hennes forsvar av mannen overfor omgivelsene oq hennes grvendr 

1) Olav Dalgard: Tore Ørjasætcr og teatret l i l'r'sisl-:t- i rt It l 
Tore Ørjasæter på 70-ilrsdagen, Oslo lq56, s. Bl - Rql 
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vilje til å forstå ham, komme ham i møte på halvveien ("Eg heng 

mellom himmel og jord."). 

Men samtidig blir Ola Astradals omtale av Sjåstad-hjemmet 

som et "laushus" uten "botn i", hvor "veggjene er ute, liksom", 

satt opp mot hans egen gård, våket over av forfedrenes ånder fra 

et halvt årtusens henfarne slektledd, et virkningsfullt bilde p~ 

den uvisse kamp i Pers sinn mellom kallsplikt og ættefølelsC?, 

mellom kravet om å skape noe nytt på eget grunnlag, med evne og 

vilje befridd for alt som tynger dem ned, og den forkrøplende, 

knusende byrde av fortidens døde bragder. 

Og med navnet Kristofer, som nevnes her for første gang, 

introduseres stykkets bærende hovedsymbol, som peker frem mot et 

mulig lykkelig utfall av Pers kamp, og som, ved at det knyttes 

til hans lille nyfødte sønn, antyder hvor veien dit må gå -

symbolet på det seirende menneske. 

I fjerde bilde når Påls makt over Per sitt hØydepunkt. Per 

vil leve ut det råd han har fått av Pål - kvinnen i drømmesynet, 

sanseberuselsen, livsnydelsen er blitt målet for hans lengsel, 

ser det ut til. 

Men vi får også vite at han er begynt å arbeide med 

Christophoros-emnet- kjempen som i det avgjørende øyeblikk v~n1 

over sin svakhet og maktet det umulige: A bære Kristus-barnet mcrl 

vekten av hele verdens syn på seg over elven. Og vi ser at Pål er 

redd for bildet, som fanden for korsmerket i legenden; han 

forsøker A flerre det i stykker med slirekniven sin, men armen 

hans synker kraftløs ned, og han vil gjerne skifte samtaleemne 

når Per forteller hvor fascinert han er av motivet - Pers 

skaperkraft må styres mot ubetydelige oppgaver, så den ikke blir 

i stand til å true Påls maktstilling. 

Et øyeblikk synes det som om Pers opptatthet av 

Christophoros-legenden truer med ~ bringe situasjonen ut av 

kontroll for Pål. Per er begynt å ane at dette ligger utenfor 

Påls maktsfære - ja, at det åpner en utvei til å utfri skaper

kraften og skaperviljen av skjebnetvangens tyranni. "Dette er 

mitt eige. Du har ingen part i det.", sier han til Pål. 

Men så kaster Pål ut sitt trumfkort: Barnet skal være 

innsatsen. - Vi har i forveien hørt at det er sykt - en advarsel 

om hva en seir for kunstneregoismen i Per kan fØre til? (Jfr. 

Påls "Du tek livsmergen utor ungen.".) Pål griper begjærlig Pers 
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ærgjerrige kunsterdrøm. Han vet at drømmen m§ g§ i knas hvis Per 

svikter sitt ansvar som menneske. Med en knekket moralsk ryggrad 

vil Per ikke kunne makte § bære frem til fullendelse det 

ambisiøse Chr istophoros-pros jekt - b i1 det av kjempen son, våg o t 

sitt liv for Kristusbarnets skyld og derav hentet styrke til å 

overvinne sin svakhet. 

Parallellen mellom bildet og Pers situasjon er helt klar. 

Per ser det selv: "Det er veslebror som gjev meg kraft lil å 

skapa, den skuldlause kjær leiken i auge hans." Kan Pil l Ui ham ti l 

A ofre barnet på kunstens alter, er Per ødelagt i dobbel l 

forstand, både som kunstner og som menneske. 

Men parallellen mellom l<ristusbarnet og vesiE'bror nnt·,;ri•'r 

også at han i så faJJ ikke bare viJ ha mistet sin selvrcspckl, 

sin menneskelige integritet. Det valg han er ved a foreLa, rar 

tillegg et religiøst perspektiv: for en illusjon vil han hn solul 

sin sjel til den onde. - lkke til il undres over at personan01s

ningen nettopp før replikken der Pål slynger ul silt kr.ov, fJ;r\ 

og godt lyder: "Demonisk"! 

Etter at Per s<'l har vist ansatser til å ville gå inn i 

Christophoros-rollen selv- han reiser seg til slagsmål med Pal 

"med ruvande bragd" -og snudd om på "tjorepålc"-situasjoncn r,-a 

drømmen, slik al han selv er blitt "tjorepålccn" - kr a ftsentrel -

i stedet for Pål, må han likevel se seg "brotr·n". Og vcoii hilrl<"ls 

slutning tegner det til at han definitivt qodlnr fanrlcns 

alternativ: I en "vill og nifs" dans etter "F'anciC:c;L~II•·n" ni:ir 

han morderen Kristen Fanges skjebne til sin og sAmtyk~c' ~ 

drepe barnet. 

I femte bilde inntreffe,- stykkots venckplln': l. 

Ved bildets åpning ser vi Per arbeide• mr·d t<r-islw~ f,n,-rwl 

på Christophoros-maJerict. Som mod<:-ll bruker h.-lll V<"::;l<·ln"''· 

Sigrid anklager ham for å gjøre barnot sykt vr·!l A '-'' nvt l,, ,f..l 

hensynsløst til sine egne formål. -Er han allsa fremdel '' 

til å ofre barnet på kunstens alter? 

Samtidig spinnes tråclnettet mellom virkelighet og kunst, 

mellom veslebror og Kristusbarnct på Chr i,slophuros-bi l del 

tettere: I veslebror smil ser Per "noko sorgfullt 

som noko heiJagt medvele, noko tungt som han ber pa." 

maler han Kristusbarnel med sin bØr av verrlcons synd. 

mcos l 
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Begge disse poenger -konflikten mellom kunstncrcgoismcn og 

det menneskelige ansvar og koblingen mellom maleriet og Pers 

situasjon - avklares i parallellopptrinn senere i bildet som 

bidrar avgjørende til A motivere den endring Per her gjennomgilr: 

For det første blir HØgflaten - en vakker blomstereng ved 

kanten av et farlig stup dit Rerct gAr tur med barnet - et 

manende bilde for ham, poetisk som stedet skildres av datteren 

Beret - en kunstnernatur lik ham selv. Det gjør al han rørst n~ 

for alvor fAr øynene opp for hva han virkelig scLLPr på spil m•~•l 

sine kunstnerskylapper: Som barnevognen kan tri l le ulfor sluprt 

et ubevoktet øyeblikk, mens Reret er oppslukt av blomsl•?rprak1.rn, 

kan Per risikere A miste alt han innerst inne er glad i, hvis han 

stenger seg inne i et elfenbenstilrn, glemmer A være medmenneske 

oppe pil sitt "kunstneriske hØyfjell". 

For det annet: Nilr PAl forsøker ii komme barnet ti l livs, men 

blir holdt tilbake av en "usynleg makt" som "stengjer honom, s.~ 

han ikkje kjem innilt, men blir haldcn i ein ring utanfor, i cin 

viss frAstand, og orkar kje nærmare", sil opplever jo P0r det 

samme som Christophoros i legenden - hinmannen, som han har latt 

tjeneste hos, er allikevel ikke den mekt igst0 h0rr·0 i v•:·rckn; rnr 

korstegnet mil han vike. SymboLikken er LydeJiq: T\ilrnc:·L, s•:•m i s1n 

uskyld av alle mennesker stAr Gud nærmest, er 0n større makl rnn 

ondskapen. Med sine Kristus-lignende trekk er barnet n~ hl il ri 

innlysende valg. Når Sigrid kommer inn og overrasker Per mens han 

omfavner sønnen, har kjærligheten til veslebror fått overtaket. 

Makten til Pål LØynum - klart nok avslørt som fanden - har f§LL 

et alvorlig grunnskudd. 

Sjette bildes åpning viser en Per som er flyttet ned i stuen 

med sitt arbeid - han har forlatt sin brandske i.skirke. flan er 

vendt hjem til menneskelivet. Pål kaller det resignasjon og gjør 

narr av ham, som etter § ha "båret lerkens vinger" (jfr. 

innledende personanvisning), velger huslivets innestengte idyll. 

Men Per kan nil skjelne mellom det onde og qorlr i sin nalur, 

mellom Pål og sr=g selv - ja, det er oppst§tt ri. sknrpl ski lir• 

mellom dem- "dei synest vera l itc opptekne mod einannan'', som 

det stilr i de innledende personanvisninger. Per har valgl side oa 

derigjennom fått kraft til A motstå fristelsene j Påls sanse~ 

lokkende drømmesyner. Nilr han nil pilny reiser seg li l slaqsm~l, or 

det i kjempens ham - han kaster skygge som "ei n at l etisk 
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Chr-istophoros-skapnad" (personanvisningen). Pi\ l "sl Gikk nq k jrnnrr 

at han strir mot Pers overmakt." Per seirer. Oqsi\ Pi\ls sistr 

trussel, som han slynger ut idet han "kverv me>rl kl'lq;end"" r0\•sl'' 

"Usløkkjeleg han pine deg, din umetta l cngsel" - qjon'c; t i l 

skamme: Pers lengsel er blitt smeltet om og herdet i vi l_i•·n:c •··.·n 

av troens og kjærlighetens lutrende ild. Den har r~LL el niLL m~l 

- "sollandet", hvis "skire solskyer" han har scoLL gjcnsk i nncL ,J'v 

i veslebrors øyne. 

Og når Pål i syvende bilde, som i "ein draum om pat-ad is" 

(Pers første replikk), ved å la Per få besøk pa aLeJierel av 

drømmekvinnen fra visjonene lys levende i skikkelse av en ung, 

besnærende vakker (jfr. personanvisning med lyrisk-ekstatisk 

skildring av henne) beundrerinne av hans kunst, p~ny fors0krr ~ 

fordreie hans skaperevne ti l navlebeskuende se l v ti l bed<' l c;r· oq 

hans kjærlighetstrang til ryggroslols driftsbrrw-;c·lsr··, "Fflni'lt- h;om 

stedet å styrke kunstneren i t rrK·n pl\ verket c•q nvnmr·n 

erkjennelsen av hustruens verdi for ham. Stikk imot l'i'lis h•'n:orikl 

har Per fi\tt enda et skubb fremov~·r på sin f0rrl ov0r i'1V•Jrllnrtr-·n 

til Sigrid. !!an er godt i gan? m<"d å bygge bro mellom k<mc.ln<'t-,-,n 

og mennesket. Han er på gnd vei til i\ ovrrvinnr srq srlv, knmm 0 

gjennom sin i den ti tetskr ise og finne frem ti l c; i U ",,-,t te i•·q". 

Enda tydeligere blir far Per don vei han rnA qå i ~~rnr 

dåpsscenen i 1\ttende bilde, hvor r.'IJ spi llrr p,] tn<•l.s<•l ni n•v·n 

mellom Per og omgiveLsene ved i\ l a bygdefo l k<:;t ft •·n11 ,-,, i c+ c.-l 1-," 

grell belysning med sitt trangsyn og sin smc\1 i<"h<:·l:, ,,q hV'>r nFH1 

dessuten, blant annet i skildringen av den [rnclige Mcll-i 

særlig Berets replikker l kan få mi nnc l sc1: cm l cH:s•·'-'tl':·<> 

Gynt" i beskrivelsen av de [lerc laq praktsl_'jkh_•r hllrt i,,,, l',"' 

hvorav alle er arvet, ingen utgangspunktcot hrnnc·c; ''llll''- 11,,~1 

man i denne forbindeJse ogs~ pa al Ola 1\str;ecial, snm vc'l mi'l 1-.llll''" 

gjøre nytten som representant for det bygdctypiskr, l reel jr 

bilde lot til å bygge sin bondeselvfølolse ikk0 pil rq•~n, ""'l 

ervervet indre styrke - men på tryggheten ved å bo pa "Il 

gammel slektsgilrd med mange døde gencrasjonc•rs "clænw" si Ll_cnck 

igjen i veggene, kan det være fristende i\ spørre: ~r da ætte

stoltheten bare lånte fjær - et tomt skall? 

Det samme spørsmål må Per ha stilt sPa s<"lv fnrlc•nqst, nil l'" 

det n!lværende stadium i sin person! igc utvikl inq mii h,ln sikk•·t l 

ogsil være kommet ti l at det i kkc er d0r han k~ln (i nnr· rlrn 
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identitet han savner. Derfor virker det som A preke for don 

omvendte når PAl forsøker A vinne ham tilbake ved A skremme ham 

med bygdesamfunnets vrangside. Men siden PAl kan gripe til et 

sAnt halmstd\, sier det jo adskillig om hvor "nedåtkomen" 

(personanvisning) han er blitt. 

Under enhver omstendighet oppnår Pål ikke sin hensikt. 

Sigrid avtegner seg nemlig i lysende kontrast til bygdemiljøet, 

og heller enn A forkaste jordelivet som en skyggetilværolsc, 

støter Per PAl ut i mørket når han ser sin sanne virkelighet i 

fellesskapet med Sigrid. "Du lærde meg te samanlikne og sj~ 

Sigrid som ho verkeleg er", siccr han til !'ill, som "ryggjer c;lenrTt 

attende". Atter har fanden feilberegnet sitt publikum. 

Nå står Per sil nær målet for sin åndelige vekst at han kan 

la sine erfaringer underveis utkrystalliseres i det som blir 

stykkets grunntanke, hovedbudskap: Med overbevisningens kraft kan 

kan forkynne for Pål at "di lære er falsk. A samle seg i 

isolasjon berre om sin eigen personlegdom er å misse sin 

personlegdom." Og veslebror, som ifølge !'ål ville lenke ham til 

"dette ættereir" og slavebi ncle hans skaperevne, er tvert i~mnt 

blitt brospennet over avgrunnen mellom kunsten og livet snm 

befridde ham fra egoismens fengsel og skjenkrt h~m clrn frihrt h~n 

trengte for å kunne fullføre sin store oppqilvr:'. NC,t~ ::;iqt-i•lc; 

stemme roper pil ham, og Per svaret- "ja, eg kjem", qjor- J•,~il ,., 

siste ynkelig forsøk pil il holde ham tiLbake iclet han "1,_·11 

saman med fattig røyst", skremmer han Per pil ny med "tanqcnskclt•'-'L"' 

i hjemmet. Men forgjeves. Per som fØr følte seg tvunget ti l ~ 

velge det ene og vrake det annet, han kan nil med fortrøstning gil 

"inn til fridomen og livet", i tillit til at han vil finne alt 

han søker der han minst ventet det - i kretsen av sine nærmeste. 

I siste bilde samles trildene. "Underet" skjer: 

Per: ( l Eg bruk le alle mine krefter og bogna under 
oppgilva. Det var som eg milla med milL eige bl.nd, 
då kreftene brast. Men clil hende underet. 

Sigrid: Underet? 
Per: Underet at eg makta det. llå kom kt<:•rl,·nc· e1U, nq 

bar meg vidare. 

Per blir et helstøpt menneske; han "har gått over avgrunrtr-·nr 

seg selv": Han setter livet inn for å berge veslebror ft:a stupet, 

og han fullfører sitt verk, som blir så levende at Chrislophoros-
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scenen. Liv og verk er blitt ett, Per ett med Chrislophoros: 

Sigrid (til Per): Det er dill eiqe andedrag. 
Per: Eg har lagt all meg sjølv j det. 

Og fordi Per gjennomgilr nØ'jaktig den snmm0 u\viklinq snm kir·mrv·,, 

i legenden - han er i den ondes sold inntil hnn orprlaC]cr .'11 PC\ l 

har møtt sin overmann; av sin n'jC' herre, i del gorl0s l _i••nc>sl ,~, 

filr han styrke til il klare det umulige, fordi han V"d viljens 

hjelp overvinner seg selv - , formrr skuespi il et s0q som .~t 

dramatisk sidestykke til Chrislophoros-bildel- skill0i mrl lnm dr 

to viskes ut. Skuespillels tittel - den samme sc•m bi ldc·ls - •:-1· 

logisk. 

Den fortløpende omtale foran av st'jkkel sconr fnr srcnr ha1 

tatt sikte på å vise forhoLdet mellom tekstsvmhol ikk nq ccr·r·n1cok 

symbolikk som et kronologisk sammenhengende mønslrr ikkr ha 

replikkenes vidnesbyrd om l'rrs i ndrr· ctr id fnr· c; ni'l rl••l 1111 ll·"rmr· 

i livet s.§vel som kunsten, m(-~n ogsÅ vi sua l iscr inCJr'rH·, pa ;.;(··r n''n 

denne strid 

Per og Pill, o. s. v., spring0r naturlig ut av. S~lc>des kan 

tekstsymbolikken kanskje sies å bli forletLcL li l sin endel iqr 

konsentrasjonsgrad med llerE•ls sl uln i ngsrepl i kk "Tlnn l c•vr·r! 11-'ln 

lever." -et uttrykk både for Chrislophoros-mnl ivcls- uo d~rmrrl 

Kristus-begrepets - prøvede, levende r0a l i Let og for cl<'t nyr-

innhold, bilde pil l i vets og kunstens område, i'crs ti l vær ri sr~ -

samtidig som den til slutt ogsil finner sitt ful lgyldiqe nrrnrs~r 

motstykke i Pers heltemodige redningsdild og lrvrnrlrqj0rrlsrn ~v 

Christophoros til lonene av !jern oq orphoveL lr_rvs<Cmq (CJvc"i''' t 

ende sceneanvisning). 

Tore Ørjasæters "Chrislophoros" kan lcsr."c Jld r·l,_•rr rn.'ll··r 

realistisk som en skildring ilv kunstnerens Lr-ang•_• kc,r i 'l 

fordomsfullt bygdesamfunn, - ps'jknlogisk snm r•n c;\ udir' .'1v rir·! 

spaltede sinn. 

Men det er fØrst nilr man nærmer seg st'jkkr't pc\ dr· l r•l i sk 

religiøse plan at alle brikker- særlig gjPidr•r clr't rle svmhnlskr· 

innslag - faller pil plass, og man kan se det fu l l l_ lys: r:n 

tidløs fremstilling av den "skiringsgang"- rc·nselsesprosess- vi 

alle ifØlge Ørjasæter mil gjennomgi'\ fo1- å oppf'jllr• lorpl iktcls·-·n 

overfor vilr skaper ti I å real i ser o oss sec .l v som "den ski,,., ciJ·CJ•.rm 
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i Guds hjarte'', virkeliggjØre det beste i oss som det sømner seq 

for vesener formet i Guds bilde. Stykket beskriver nettopp en 

slik "skiringsgang". 

Og det er med en akkord av det kristne frelsesmotiv at 

spillet synes A tone ut, når Christophoros-portrettet - den 

fullkomne avbildning av det fullkomne menneskel -stiger ut av 

maleriet, skritter over ondskapens talsmann Pål Løynum, som 

ligger avmektig i støvet ved kunstverkets fot, og forlater scenen 

akkompagnert av et paradisisk jubelkor. - E:r "sollandet" Per 

mener seg A se avglansen av i sin lille sønns Øyne, ikke det 

fullkommengjorte jordeliv, men simpelthen det himmelske paradis? 

Og er den lengsel han på denne måte gir uttrykk for, del håp om 

redning ham klamrer seg til i fortvilelsens øyeblikk, når 

svakheten margstjeler selv den sterkeste, likefrem en frelses

lengsel? Var det av guddommelig nåde at Christophoros nådde den 

annen elvebredd med sin dyrebare bør, og Per gav sitt liv og siLt 

verk selvstendig og fullverdig mening, ikke fordi de begge 

stålsatte seg og derved gjenfant glemte kilder i seg selv~ øse 

nye krefter av? Frelser mennesket seg selv, el l<"r er dct avhcnoio 

av unnsetning fra oven? - Alle disse spørsmål mM slå ubesvart 

Men hva det hele til syvende og sist dreier s0g om, ET 

kampen mellom godt og ondt, mellom Per og PAL, om herredømmet 

over menneskenes hjerter. 

* * * 
Litteratur: 

Olav Dalgard: Tore Ørjasæter og teatret, Festskrift til Tore 

Ørjasæter på 70-årsdagen, Oslo 1956. 
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Ole Karlsen: 

- BUDSKAP OG FORMELLE VIRKEMIDLER I NORDAHL GRIEGS VAR ÆRE 

OG VAR li4AKT. 

Vår ære og vår makt hadde premiere i Bergen den 

4.mai 1935. 1 Allerede før premieren hadde skuespillet vakt 

voldsomt rabalder i teatrets styre, og ståheien ble ikke 

mindre etter premieren. På dette tidspunkt var Nordahl Grieg 

blitt bverbevist marxist, og flere i styret for den Nationale 

Scene likte ikke det marxistiske budskapet skuespillet 

inneholdtø For et norsk publikum, s~m var vant med Ibsens 

borgerlig-e; r·salis·tiske tit~teskapsteat.er, innebar Vår s;_:r_:s _org 

vår ~1tqkt e·t sterkt brudd på teat~~rk.onv2nsjo1"!en; selve fo!:El<SL1 

virket: frc:mr:ted og annerl·c~des, 

Hålet for denne oppgcvcn biir .~ vise nsttopp _hvo:::-dan 

Grie9 bruker forntsn for 2, formidle sitt sterke ~:ngasjsment 1 

de litterære og dramate~:niske virkemidle= Grieg b~uker. For 

"~ som me"nga har - er et skuespill 

.1 langt større grad enn det~ 2:r et lesedre_rna ?rosjelvce-t br~r 

vil imidlertid ikke basere seg på tloe oppfø:rt drama/ kun på 

de muligheter som kan leses u~ fra ael,re teksten, inklusive 

selvsagt sceneanvisningene De først2 delene av denne 

oppgaven vil da gå uL på å beskrive det budskap som Nordahl 

Grieg formidler i dette dramaet, og deretter vil jeg vise 

hvordan Nordahl Grieg bruker teatermessige og litterære 

virkemidler for å fremrne sitt budskap, Det blir derfor først 

nødvendig å si noe om hvordan Nordahl Grieg utviklet sitt 

livssyn og sitt teatersyn. 

Som rykende fersk artianer, 17 år gammel, dro Grieg 

til sjøs, Dette var i 1920. Hoveddelen av de neste 12 årene 

tilbrakte Grieg utenlands, med kortere eller lengre opphold. 

I Norge var han bare i kortere perioder, på flere ulike 

steder; i Oslo der han ble cand.philol. med fagene engelsk, 

geografi og historie i 1925, i fødebyen Bergen der han bl.a. 
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arbeidet som journalist, og flere ganger i Finnmark der han 

for første gang vurderte å lage film, inspirert av film

atiseringen av N.Grieg og N.Lies Bergenstoget plyndret i natt 

(1923). 

På mange måter ble Grieg en kosmoplitt i disse årene. 

Han reiste verden rundt som sjømann, han var 

krigskorrespondent i Kina, han reiste på kontinentet og i 

Hellas og han hadde flere lengre opphold, bl.a. et studie

opphold i England og nærmere et to-årig opphold i Sovjet 

(etterjulsvinteren 1933 - desember 1934) der han ble 
marxist. 

Iallfall tre av disse utenlandsreisene ble skjei
settende for Nordahl Grieg: Arbeidet som sjømann ga ham 

råmaterialet til mye av forfatterskapet, og det nedfelte seg 

i dikt og i romanen Skibet gaar videre (1927). Dette 

arbeidet ga ham innsikt i arbeidsfolks hverdag og kunnskaper 

i en sjargong han utnytter i Vår ære og vår makt. Tar man i 

tillegg med at Nordahl Grieg forsøkte å oversette 

Joseph Conrads Lord Jim (1900), skjønner vi at vi har med en 

forfatter å gjøre som kjente sitt miljø. Et annet skjell

settende utenlandsopphold var nok studietiden i England, et 

land han stadig vendte tilbake til. Ikke bare fikk han 

skrevet sin hovedoppgave i engelsk om "Kipling and the 

British Empire", der han både ser opp til sin helt Kipling og 

er kritisk til den engelske imperialismen; men han arbeidet 

også med de radikale engelske romantikerne og andre "unge 

døde" som for eksempel den radikale Wilfred Oweno Han hadde 

sikkert også anledning til å se teater og film. Da han ved 

en senere anledning korn til England, var det med det 

eksplisitte formål å se og anmelde teater, og denne reisen 

fortsatte med "aeroplan" til Tyskland, med tog derfra 

hjemover igjen, og alle steder så han teater, særlig stykker 

av Shaw, forteller han i brev til sin bror. 3 Den avgjørende 

utenlandsreisen var det to år lange oppholdet i Sovjet. Han 

var imponert over den kultur, det demokrati og den livsvilje 

han møtte der. Han traff de ledende intellektuelle innen 

teater og film: "Jeg er i teatret næsten hver aften", skriver 

han i brev hjem.4 

Under dette oppholdet blir Nordahl Grieg overbevist 

marxist. Spiren har ligget der lenge; Han har sett fattig

dom, elendighet og krig, han har sett baksidene ved den 
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engelske imperialismen, han har i mange år arbeidet med de 

radikale engelske forfatterne og han har sett et alternativt 

økonomisk system med en i vårt århundre uvanlig kulturell 

oppblomstringsperiode i Russland. Selv sier han alt i 1928: 

"Jeg vil ikke skrive "En ung mands kjærlighet" op igjen. Jeg 

vil ville noe; jeg vet bare ikke hvad" . 5 Når Nordahl Grieg 

mot slutten av 1934 kommer tilbake til Bergen, vet han hva 

han vil. 

Nordahl Grieg vil lage film, en film der han 

angriper selve kapitalismens vesen. Han røper planene for 

teatersjef Hans J. Nilsen. Nilsen overtaler ham til å skrive 

et teaterstykke først, og slik begynner et av de mest 

fruktbare samarbeid i nordisk teater noen gang, et arbeid som 

ga gjenlyd internasjonalt i og med at Bertolt Brecht lærte av 

det nye stykket, Vår ære og vår makt. 6 Nedskrivningen og 

innøvingen av stykket gikk parallelt. Praktisk teaterarbeid 

styrte i noen grad skrivningen i og med at Nordahl Grieg fikk 

beskjed om hvor lang tid en scene skulle vare. 7 Som sagt 

ønsket Nordahl Grieg å ta et oppgjør med kapitalismen 09 vise 

hvordan kapitalisme i krise befordrer krig, et tema som har 

en internasjonal karakter. Nordahl Grieg så også i sin egen 

sa1ntid illevarslende tegn på hva som var i gjære, i Spania, i 

Nazi-Tyskland der maktovertakelsen alt var et faktum, i 

Mussolinis Italia, i Norge med arbeidsledighet og begynnende 

"nasjonalisme". Nordahl Griegs budskap i Vår ære og vår makt 

er å rette et angrep mot alt dette, men han vil også vise en 

vei ut av uføret. Håpet ligger ifølge stykket hos arbeiderne 

og hos kvinnene gjennom en generalstreik. Dette temaet er 

internasjonalt, men Vår ære og vår makt er også som W.Dahl 

sier "et heftig oppgjør med alle nasjonale myter; norsk 

kynisme, dobbeltmoral og rikmannsvulgaritet blir hudflettet 

av de tre utlendingene i stykket, engelskmannen, tyskeren og 

russeren, som på hver sin måte lærer å forakte det svulstige 

norske skryt". B 

Vår ære og vår makt består av tre akter og en epilog. 

I de tre første aktene foregår handlingen i 1917, i jobbe

tidens Bergen. Handlingsgangen er enkel: Skipet "Vargefjell" 

sendes ut fra Bergen. Ute på havet torpederes skipet og de 

utbyttede sjøfolkene må i livbåtene. Mens dette foregår 

holder rederne fest med champagne og pene jenter. I epilogen 

er handlingen rykket fram til stykkets samtid. På denne 
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måten klarer Nordahl Grieg å aktualisere budskapet sitt; å 

vise at sammenhengen mellom kapital og krig også gjelder i 

hans egen samtid. 

Hver av aktene består av en rekke episoder ordnet 

kronologisk. Hver episode eller scene er befolket av en 

aruppe mennesker med noenlunde samme sosiale tilhørighet der 

i grunnen bare de tre utlendingene beveger seg på tvers av 

kulturell og sosial bakgrunn. Klarest kowner disse gruppe

konstellasjonene til uttrykk i epilogen der kvinnene og 

mennene står dialektisk mot kapitalistene. I selve teksten 

møter vi i realiteten tre samfunnsklasser: overklassen 

representert ved Ditlef, Freddy og Birger, middelklassen 

representert ved Konrad og Agent Olsen og arbeiderklassen 

hvis ledende person er Vingrisen. I tillegg kommer tre 

utlendinger: tyskeren Wegener og eagelskmannen Cunningham som 

repres,entanter for de krigførende makter og russeren En'lJllarm, 

kunstneren Q I tille99 kormner sel vsag-'c ubåtmannskapet 

Disse personene har Nordahl Grie2:g t.egne·c .sorr. 1:yper ~ 

Hadde han valg-t individualiser ing i stede-t."' h3.dde ikke 

politiske budskape·t der samfur,;.ttskla.sserH~: st:S..r i .e;tÆ~:rk mc.t.=· 

set:ning ·til hverand:ce 1 komme;c s,å kl.art~ f:~·=nn~ 

kunne i atcr grad ha skapt ste~kere identi-

fikasjo~ med per2onene hos publik~n slj.k s~ 

kun~e ha skygget for det politiske budskapet. 

Grieg for eksempel nå:- det gjelder o~rerkJ,s.seen~ 

Kapitalistens avkl€s til skinnat aJ.leredG i første akt. De 

endog så 

ille at de utbytter hverandre så godt kan" Et. klart 

eksempel det er løsningen de finner e·tter at F:ceddy r en av 

kapitalistene, har besørget at en av de nyrikes søstre har 

blitt gravid; det hele løses ved visse finansielle tran

saksjoner (s.129). Umoralen blomstrer- i tillegg til en 

uhyre kulturløshet demonstrert for eksempel ved hvordan de 

behandler russerens dyrbare instrument(s. 157). 

Ut fra dette kan man få inntrykk av at personene er 

fullstendig typifisert. Så er ikke tilfelle, men de forblir 

typer, representanter for "a group"within-the•group". Ditlef, 

fra en gammel sjømannsfamilie av "griindertypen", 

representerer gruppen av redere som var rik før første 

verdenskrig med formue fra den russisk-japanske krig 

1904/1905. Han skildres som jovial og folkelig. Dette siste 
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kommer særlig til uttrykk ved det språket Nordahl Grieg har 

gitt ham, bergensdialekt. 

Freddy derimot holder seg til et sobert riksmål - den 

gamle overklassens språk. Familieformuen ble grunnlagt under 

Krimkrigen (1853-56), men "dannelsen" hans er bare en 

ferniss: Han er like rå og hjerteløs som de andre. Han har en 

forkjærlighet for unge piker som han 1når de blir gravide, 

sender på "college" i England. I tidlige utkast til stykket 

het Freddy bare herr Børs. Det er tydelig at Nordahl Grieg 

har villet individualisere såpass at mannen iallfall har fått 

et realistisk navn. 

Tilhørende denne gruppen, er også Birger. Han er 

representant for alle de nyrike, for jobberne. Typisk nok 

møter vi ham først i restaurant-scenen der han utmerker seg 

med en usedvanlig vulgaritet og smakløst skryt av pengene 

sine. Birger er da også fra Nordahl Griegs hånd tegnet som 

type. Alle disse ·tre personene som her er beskrevet, er 

altså representanter for kapitalistene. De er alle dobbelt

moralske, "patriotiske" og politisk opportunistiske, og 

profittjaget er deres eneste drivkraft. Nordahl Grieg har 

derfor valgt typifisering i personkarakteriseringen, for å gi 

tilskuerne et inntrykk av at det finnes mange slike typer. 

Problemet med en slik teknikk er imidlertid at publikum 

vanskelig kan identifisere seg med personene på scenen. 

Nordahl Grieg har derfor ikke gått særlig langt i denne 

retningen, og han har i tillegg valgt å individualisere en av 

disse personene i større grad enn de andre, nemlig Ditlef. 

Han er nok en hensynsløs forretningsmann, men han har 

samtidig en rørende omsorg for sine barn. 

I sosial rang under kapitalistene kommer represen

tantene for rniddeklassen: Konrad og Agent Olsen. Konrad 

tilhører den delen av middelklassen som greier seg på 

bakgrunn av for eksempel bekjentskap fra skoletiden. I 

begynnelsen virker det som om han reagerer sunt, men vi 

skjønner snart at pengene også har korrumpert hans sunne 

reaksjonsmønster. Agent Olsen derimot tilhører den delen av 

middelklassen som ikke greier seg. Han har familie, dårlig 

økonomi og han opptrer - for betaling - som spion for den 

krigsmakten som nøytrale nordmenn minst av alt hadde symptati 

for, Tyskland, til Ditlefs og Freddys indignasjon. 

Antallet medvirkende fra arbeiderklassen er langt 
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større, som ventelig kan være hvis man på scenen skal få et 

noenlunde representativt utvalg av samfunnet. Disse 

personene er imidlertid også typer, og vi møter dem i typiske 

situasjoner: Alma og Berly som frykter for mennene sine ute 

på havet, og alt i første akt ved avreisen: representanter 

for førstereisgutten, det nyforelskede par, ekteparet og den 

"glade" sjømann. 

Det som ellers kjennetegner disse personene, er - i 

motsetning til representantene for overklassen - den omsorg 

og den godhet og den solidaritet disse menneskene har for 

hverandre. Særlig kommer denne solidariteten til syne når 

det virkelig gjelder, f.eks. blant sjøfolkene ute i livbåten 

etter at Vargefjell har blitt torpedert (s. 158-160). 

Som jeg har antydet før, er det en person fra 

arbeiderklassen som i stor grad blir individualisert. Dette 

er Vingrisen. Han blir således en motpol til overklassens 

Ditlef. Disse to har mange karaktertrekk felles, men der 

Vingrisen viser omsorg for alle mennesker, viser Ditlef kun 

omsorg for sine aller nærmeste. 

Arbeiderne lever under harde sosiale vilkår. De har 

dårlig utkomme og er utsatt for arbeidsledighet. I en slik 

historisk situasjon utløses ofte ""syndebukkmentaliteten". 

Arbeiderne er med andre ord ikke tegne:t bare positivt. 

Ludvigsen for eksempel, som er gammelt medlem i "Junion", 

forløperen til Norsk Sjømannsforbund, har problemer med å få 

oversikt over de forhold som viser sammenhengen mellom 

kapitalisme og krig (s.l65). Når Skipper Meydell forsøker å 

finne syndebukker, er det arbeidsfolk som biter på, uten 

forståelse for sin historiske situasjon (s.l67). 

I tillegg til disse personkonstellasjonene er tre ut

lendinger representanter for sine nasjoner i dramaet. 

Russeren, Erdmann, den ikke-fremmedgjorte med beina på bakken 

(die Erde =jorda), er den av disse som er mest positivt 

skildret. Han opptrer under "restaurantscenen" (s.152-157) 

som kunstner. Slik stilles han i skarp kontrast til de 

kulturløse kapitalistene, den eminente fiolinist mot vulgære 

Gubben Noah-spillende skipsredere. Hans exit ender da også 

med en dommedagsprofeti, på mange måter et frampek i stykket: 

Han sier henvendt til de dekadente: "Det er mange som dere i 

verden; en dag, tror jeg, skal dere alle få samme 

skjebne"(s.l57). 
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Den andre utlendingen som i noen grad skildres 

positivt er briten Cunningham, ettersom han har mistet en av 

sine nærmeste i krigen. Men det spørs om ikke Grieg -

tilsiktet eller utilsiktet - har kommet med en slags navne

symbolikk også her. Briten er nemlig svært så "cunning", og 

han er selvsagt ute etter å mele sin egen nasjons kake, og 

ettersom kapitalistene aner utfallet av krigen, blir dette 

lettere for ham. Verre er det da med tyskeren Wegener. 

Tyskland er en kulturnasjon, og Wegener er derfor utstyrt med 

en ferniss av kultur; han har studert norsk i Oslo, 

spesialisert seg på Ibsen og smykker seg med sitater, f.eks. 

fra Ibsens brev fra Roma til Magdalene Thoresen i 1865. 

(s.l34). 

En betydningsfull person i tillegg må kommenteres her. 

Også han skildres som type. Dette er Skipper Meydell, med et 

veldig tyskklingende navn. Han er nasjonalist og represen

tant for den gamle tid. Hans verdier er mot, styrke og 

nasjonal stolthet, lov og orden. Politisk blir han å 

karakterisere som reaksjonær; han ønsker nok den s~~e sterke 

mann som Lille-Ditlef etterlyser (s.l78). Politisk blir han 

altså i finne på kapitalistenes side. De ordene som Skipper 

Meydell sier om flagget og nasjcnal stolthet, er et ekko av 

hva Grieg selv sa om flagget i et dikt fra 1922·,et eksempel 

som viser hvordan Griegs egne holdninger har endret seg i 

løpet av en ti-årsperiode! 

Som vi har sett av det foregående, har Grieg stilt 

samfunnsklasser i skarp motsetning til hverandre for på den 

måten å presentere et klart budskap: Med en så dekadent, 

profitthungrig og skruppelløs overklasse er den marxistiske 

samfunnsomveltning en historisk nødvendighet, og slik 

forberedes epilogen. 

Om Nordahl Grieg har vært opptatt av problematikken 

individualisering/typ[fisering i de tre aktene, blir 

situasjonen annerledes i epilogen. Han har der rykket 

handlingen fram til 1935, og epilogen åpnes ved at en fra 

salen reiser seg for å holde en tale; tomme fraser som en 

kommentar til det som til da har foregått i teatersalen og 

til sjøfolkenes videre skjebne. Dette er et eksempel på at 

Nordahl Grieg har lært av Vsevolod Meyerhold som sa at "fore

stillingen blir skapt ved hjelp ikke bare av skuespillernes 

anstrengelser og det sceniske maskineri, men også ved til-
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skuersalens hjelp". 10 I åpningen av epilogen får vi også et 

eksempel på påvirkningen fra Erwin Piscator. Piscator mente 

at teatret skulle meddele et politisk og sosialt budskap og 

engasjement. Det har vi alt påpekt gjelder Vår ære og vår 

makL I praksis skulle dette gjøres ved å skape emosjoner, 

suggesjon. Dette forsøker Nordahl Grieg å gjøre i epilogen: 

Som nevnt oppheves skillet mellom scene og sal, så kommer 

voldsomme lys/lyd effekter og publikum presenteres for 

"husvilleherberget". Dette er i utgangspunktet suggerende, 

men teaterpraktisk fungerer det i retning av Bertolt Brechts 

episke teater ettersom det virker som en 

"Verfremdungseffekt". Spesielt på grunn av den sltjærende 

ironien som ligger i scenebildet når Bilbelsitatet 

presenteres, virker nok scenen heller slik at folk må tenke, 

istedet for å føle (s.l74). 

I epilogen ellers møter vi de samme 

persongrupperingene som før, men nå er overklassen og 

arbeiderklassen stilt i klart dialektisk forhold til 

hverandre. Helt mot slutten av epilogen løses 

individualiteten helt opp. Dialogen glir over i talekor og 

til sist står den livgivende kraft (kvinnen) og den 

destruktive kraft (børsrnennesket) mot hverandre; stili

seringen er komplett. Selv om vi før har vært vitne til at 

også arbeiderklassen har svakheter, skjer det en apoteose av 

kvinnene og arbeiderne til slutt. Griegs håp for framtida 

ligger der. 

Innledningsvis ble det nevnt at Nordahl Grieg hadde 

tenkt å lage film av det materialet han hadde da han korn hjem 

fra Russland. Nå ble det imiderltid skuespill ut av det -

men et skuespill som i stor grad er filmatisk i sin teknikk, 

slik Meyerhold ønsket det.ll Vi har allerede nevnt et par 

eksempler på filmatisk teknikk; typifisering og kontraster i 

miljøskildringen. Men Nordahl Grieg bruker også flere filma

tiske teknikker for å formidle sitt marxistiske budskap. For 

det første benytter han seg av kontraster; både mellom 

scenebilder og i følelsesregistret i enkelte scener. 

Eksempler på det første er f.eks. kontrasten mellom lange og 

korte scener og mellom kontrastive miljøer. Hele andre akt er 

et godt eksempel på dette: Først en kort samtale foran 

sceneteppet "ute i regnværet", deretter en scene fra den 

tyske ubåten der mannskapet gjør seg klar til å torpedere 
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"Vargefjell". Den neste scenen foregår ombord på Vargefjell, 

og publikum vet da allerede at båten vil bli beskutt, en 

teknikk som er svært spenningsskapende i de fleste •action

filmer". Den fjerde scenen foregår i rikmannsmiljø og ender 

med at Birger sier til Konrad: "Hold ut, sier eg. Øs,Konrad, 

øs!" (s.l56). Det er nettopp hva sjøfolkene gjør i livbåtene 

i den femte scenen, nesten en grotesk kontrast. 

Men kontrasten kan også "utspille seg• innen det 

enkelte scenebilde: Arbeiderkvinnen Alma er ute med babyen 

sin, og publikum får oppleve et øyeblikk av morslykke. I 

denne stemningen kommer presten med sørgebudskapet om at 

mannen hennes er død. Lykken stilles i skjærende kontrast til 

sorgen (s.l64). Publikum får på denne måten et sterkt 

inntrykk av hvordan krigen "der ute" griper inn i 

enkeltmenneskets hverdagsliv. 
Et annet virkemiddel Grieg har lånt fra filmen er 

bruken av illustrerende musikk. Et eksempel på dette finner 

vi allerede i åpningsscenen, som forøvrig ellers også er 

utpreget filmatisk. I sceneanvisningene heter det: 

"Orkestret spiller. '"Syng mig hjem". Musikken sprenges 

plutselig i vill dissonans, som en eksplosjon. Astallet 1917 

flammer i mot oss"(s.l74). En slik åpning har nærmest en 

sjokkerende effekt på publikum. En liknende metode brukes 

også i "restaurant-scenen". Som før sitert ender denne i en 

oppfordring om å øse champagne. Deretter spiller orkestret 

noen toner av Henrik Wergelands dødsdikt fra 1845 "Siste 

reis" med undertittelen "En sjømannsvise". Pubikum vil 

automatisk kjenne igjen denne, og når det har skjedd, går 

orkestret over i jazz, formodentlig gla'·jazz fra 1920-tallet 

før scenen fra livbåten tar til (s.l57). Begge disse makabre 

eksemplene vil, i Piscators ånd, virke følelsesmessig sterkt 

på publikum. 

Denne måten å bruke lyd i forhold til scenebilde har 

Grieg utvilsomt hentet fra den store russiske filmskaper 

Eisenstein. Han utviklet en teori om lyd-montasje som gikk ut 

på følgende sammensetninger av bilde-lyd kontraster: syn

kronisme- asynkronisme som i drukkenskapsscenen nevnt. 

ovenfor, parallellisme - kontrapunkt som i åpningen og 

direkte og kommenterende lyd som bruken av gong-gongen i 

epilogen (s.l74). Eisensteins teorier har nok også ligget til 

grunn når det gjelder sammenstillingen/montasjen av enkelte 
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scenebilder "i kronologisk orden med det formål å fortælle en 
historie•;I2 

I Vår ære og vår makt klinger også spesifikke filmer 

med og gir tyngde til Nordahl Griegs budskap. En film som er 

klart tematisk beslektet med Vår ære og vår makt er 

Eisensteins Streik (1924). Eisensteins mest vesentlige film 

er utvilsomt Panserkrysseren Potemkin (1926). Filmen er 

historisk fortalt i streng kronologi. Eisenstein skapte også 

historien om den undertrykte arbeiderklasse, representert ved 

en matros, som gjør opprør mot overklassen, skipsoffiserene. 

Når en historie som dette klinger med når man ser Vår ære og 

vår makt, er det opplagt at budskapet får tyngde. Panser

krysseren Potemkin ble da også bestilt for å feire 1905-

revolusjonen. 

Vår ære og vår makt inneholder også allusjoner til' 
andre dramaer. Bergenseren 

Hilmar Raaheim skrev i 1927 et drama kalt Unnerveis. Som Knut 

Nygaard påviser,har dette dramaet mange likhetspunkter med 
Vår ære og vår makt;3 Miljøet er det samme, sujettet er det 

sarilll!e og begge dramaene er en hyllest til sjøfolkene" Hilmar 

Raaheim sendte· manuskriptet til Nordahl Griegs bror, men om 

Nordahl Grieg fikk lese det, vet man ikke. Det som imidlertid 

er klart, er at Unnerveis mangler det politiske budskap som 

Vår ære og vår makt har. For publikum og lesere som eventuelt 

skulle kjenne til Raaheims drama, vil dermed Griegs politiske 

budskap tre enda klarere fram. 

Sikrere er da det faktum at Nordahl Grieg kjente til 

Cavalcade av Noel Coward. Han uttalte til sin Gerd Egede

Nissen at uten Cavalcade, som også ble filmatisert, kunne 

ikke Vår ære og vår makt ha vært skrevet. 14 Både Vår ære og 

vår makt og Cavalcade består av en kronologisk ordnet rekke 

av scener, og begge har et "hopp" til slutt på en 10-15 Ir. 

Begge bruker revyviser og trekk fra vaudeville-teatret, og 

begge bruker patriotisk pregede "hymner": "Land of Hope and 

Glory" i Cavalcade og "Syng meg hjem" i Vår ære og vår makt. 

Begge skuespill er også sterkt historisk orientert. De mest 

slående likheter er imidlertid følgende: "Above the 

proscenium 1914 glows in lights" heter det hos Coward.u 

"Arsallet 1917 flammer imot oss", heter det hos Grieg(s.l23). 

Også farvelscenen mot slutten av første akt har en klar 

parallellscene i Cavalcade, likeledes også scenen i epilogen 
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der Vingrisen samtaler ~-5 andre i "husvilleherberget" 

(s.l74-178). Men det er ikke likhetene, men forskjellene som 

har betydning i denne sammenheng. Cowards stykke priser den 

britiske kolonialismen, mens Nordahl Grieg - med all sin 

kunnskap om imperialismen fra sin studie av Kiplings for

fatterskap - er ute i et helt annet ærend. Der Coward er 

sentimental og patriotisk, er Grieg bitende ironisk og 

internasjonal i sitt budskap. Når dette skuespillet til 

Coward klinger med i bakgrunnen, virker hele budskapet til 

Nordahl Grieg meget mer inntrengende og historisk nødvendig. 

En helt annen rolle spiller allusjonene til den 

revolusjonære forfatteren Ernst Toller, ekspresjonist fra 

Tyskland. I Tollers dramatikk gjør talekoret sin entre på 

scenen akkurat som i sluttscenen hos Nordahl Grieg, og i 

dramaet Masse-Mensch(l921) bruker han drømmespillformen til å 

avkle de som styrer med børsen, de samme mennesker som får 

sitt pass påskrevet i Vår ære og vår makt. I Hinkernann (1922) 

lar Toller krigskrøplinger opptre på scenen - akkurat som 

Nordahl Grieg lar sine krigsskadde få komme til orde i første 

delen av epilogen. A alludere til en kommunistisk opprører 

som Toller, er selvsagt å gi ekstra styrke til det 

marxistiske budskapet i Vår ære og vår makt. 

En tredje dramatiker hvis arbeid Nordahl Grieg 

benytter seg av, er Meyerhold. Han benytter seg ikke - som 

før påpekt- bare av teoriene hans, men også av konkrete 

arbeider. En av de store oppsetningene hans var en fri 

fortolkning av Kameliadarnen. Denne oppsetningen så Nordahl 

Grieg i Moskva.1 sin artikkel "Meyerhold" påviser Martin Nag 

at Nordahl Grieg hentet ideene både til sine seks "chorus

girs" og til "restaurantscenen" derfra. u Når man vet at en 

slik kunstner som Meyerhold, hvis skaperkraft viste seg 

revolusjonær både når det gjaldt innhold og form - var en 

inspirasjonsskilde til Vår ære og vår makt, er det klart at 

Griegs revolusjonære budskap får en ekstra bærebjelke. 

Av norske litterære størrelser er hittil nevnt Ibsen 

Wergeland, Grieg selv og Bjørnstjerne Bjørnson. Det er 

imidlertid nøvendig å si noen ord til om allusjonene til og 

sitatene fra Bjørnsons verker. Selve tittelen på skue

spillet, Vår ære og vår makt, er hentet fra den sjette 

strofen i "Norsk sjømannssang" fra 1868. I dette diktet 

priser Bjørnson den norske sjømannen som "et gjennombarket 



91 

folkeferd". Nordahl Grieg bruker imidlertid denne &llusjonen 

ironisk. Nærmest makabert blir det når det St.Olavs-korset 

Bjørnson priser i fjerde strofe, innehas av utbytteren Ditlef 

(6.168). 

Tidligere er så vidt Bjørnson-diktet fra 1691, "Syng 

meg hjem" nevnt, og som også før nevnt bruker Grieg dette i 

åpningsscenen. Rent formelt fungerer dette som frampek, 

idet det viser seg at .de sjøfolkene på Vargefjell som blir 

torpedert, skal få komme hjem. Disse Bjørnson-allusjonene 

sier mye om hvor historisk budskapet i Vår ære og vårt makt 

er. Med en Bjørnson-allusjon som tittel og en Bjørnson

allusjon i åpningen, er assosiasjonene til flagget ikke langt 

unna. I samtalen om flagget sier da også Malvin, en 

arbeider:"Det e kanskje ikkje riktig at de bruker flagget mot 

oss, at de slår oss ner med flagget, hver gang vi krever 

menneskeligere liv. Men en dag ska vi ta flagget fra de. For 

det e vårt flag~· (s.l66). Bjørnson-allusjonene er altså med 

på å understreke det marxistiske historiesynet Nordahl Grieg 

baker inn i sitt budskap. 

I tillegg til denne "finkulturen" bruker Nordahl Grieg 

populærlitterære former for å formidle sitt budskap. 

Tidligere har de seks "chorus-girls" vært nevnt. De opptrer 

sammen med en skuespiller like etter at Vargefjell er blitt 

torpedert og like før drikkegildet for storkaksene begynner 

(s.l52). Skuespilleren synger revyvisa om Rosenkranz von 
Nilsen, skrevet av Arne Svendsen. Den jobbetidsvisa har som 

formål å sette jobberne under et kritisk, avslørende lys. I 

denne sammenhengen forsterkes og utvides denne virkningen. 

Kapitalismens utbytting av sjømennene kommer i et grelt lys. 

Et annet eksempel på Nordahl Griegs bruk av populær

litteraturen, er emigrantvisa "Farvel du Moder Norge" som 

Vingrisen synger like før Vargefjell blir torpedert (s.l50). 

Som så mye annet har også denne visa en patriotisk side, men 

den minner sjøfolkene om andre fattige, utbyttede nordmenn 

som dårlig utkomme tvinger hjemmefra. Ei annen slik 

skillingsvise synger Vingrisen mens de sitter i livbåten 

(s.l59). Jomfru Sims, alias M.Schram Andersen, lektor ved en 

skole i Bergen, har skrevet denne visa. Denne visa, som 

heter "Laiens klage", er en sentimental kjærlighetsvise om 

sjømannens lodd. Nordahl Grieg har imidlertid skrevEt om 

den siste strofen, og den blir stående som en ganske besk 
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kommentar til den situasjonen de befinner seg i nede i 
livbåten. 

Flere ganger har historisiteten i Vår ære og vår makt 

vært nevnt. Flere faktiske, historiske forhold nevnes. Før 

har fagforeningen "Junion• vært nevnt, forløperen til Norsk 

Sjømannsforbund,som det ble hetende fra 1933. Likeledes kan 

man nevne kobbersalget til Tyskland blant flere historiske 

realiteter. Overklassens svermeri for Oxford-bevegelsen 

kommer også tydelig til uttrykk gjennom Ditlefs angst 

(s.l79). "Har vi ikke en mann?" sier Ditlef (s.l78). Dette er 

en tydelig hentydning til samtidig nazistisk terminologi. Det 

som kanskje virker aller sterkest sett i forhold til 

torpederingen sjøfolkene har vært utsatt for, er følgende to 

dokumentariske innslag fra stykkets samtid: Ditlef åpner 

avisen og leser: "Det lysner for skibsfarten. Blir det krig i 

Østen?" (s.l79), og avisen Ditlef leser, er Handels- og 

Sjøfartstidene. Et annet slik grotesk eksempel er Freddys 

tale der han foreslår hvordan krigskrøplinger kan brukes som 

arbeidskraft for å holde lønningene nede (s.l70). Dette er 

hentet fra en tale banksjef Kielland-Torkildsen holdt i 1917. 

At folk faktisk kan si slikt, og at publikum vet at det er 

sagt, virker som en spreng ladning i Griegs budskap . 17 

En slik bruk av dokumentarisme i fiksjonen er selvsagt 

svært vesentlig når man skal forstå Griegs budskap. Viktig er 

også teknikken han bruker i sondringen mellom indivi

dualisering, typifisering og stilisering helt til slutt. 

Viktig er også personene og person-konstellasjonene. På 

bakgrunn av dette kan man forstå Griegs budskap slik det 

ko~~er til uttrykk i epilogen: Historisiteten understreker at 

den marxistiske revolusjon kommer som resultat av et 

historisk forløp der kapitalistene har undertrykt arbeidsfolk 

og der kapitalisme i krise skaper krig. Griegs bruk av typi

fisering og stilisering gjør dette til et allment, inter

nasjonalt anliggende, utenfor det gjenkjennelige Bergensmiljø 

og den snevre norske virkelighet. Men Grieg stopper ikke 

der, han viser også veien ut av uføret. Denne veien går ved 

en alminnelig oppstand, en generalstreik mot krigen, og i 

denne generalstreiken må arbeiderklassen og kvinnene gå i 
bresjen. 

Som man har sett av analysen, bruker Grieg et mylder av 

virkemidler, for å formidle og forsterke sitt budskap. Skal 
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man oppsummere diase,kan man si at de gjør y&r ære og yår 
~ til et stykke som bryter med teaterkonvensjonene gjennom 
bruken av intertekstuelle virkemidl~r som f.eks. alle 
allusjonene, gjennom sin "ekstra-tekstalitet" ved å bruke 
filmens mange muligheter og dokumentarisme, men først og 

fremst bryter Vår ære og vår makt teaterkonvensjonene ved å 

la arbeidsfolk opptre på en norsk scene. Grieg har altså 
skapt en syntese av innhold og form som virker revolu
sjonerende. 
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