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Gudleiv Bø: 

Semiotiske analysestrategier i forhold til populærkultur. 

Emnet for denne forelesninga kan kanskje lyde kryptisk for noen, og jeg vil derfor antyde hva 

de sentrale begrepene står for, og hvilken tenkemåte dette dreier seg om. - "Semiotisk" er 

avleda av begrepet "semiotikk", som betyr "tegn-lære", vitenskapen om tegnene. Ducrot og 

Todorov redegjør for semiotikkens historiske bakgrunn i sin Encyclopedic Dictionarv of the 

Sciences of Language fra 1979, og poengterer der at den har sitt utspring flere steder innafor 

et forholdsvis avgrensa tidsrom. Fra først av var all refleksjon om tegn en del av 

språkvitenskapen og språkfilosofien, og det er først med den amerikanske filosofen Charles 

Sanders Pierce at semiotikken fra 1860-tallet av etableres som en sjølstendig disiplin. Også 

andre filosofer utvikler sine tegnteorier - dels uavhengig av Pierce - dels i forlengelsen av 

hans ideer. Ducrot og Todorov nevner blant andre tyskeren Ernst Cassirer og amerikaneren 

Charles Morris. 

Innen nyere språkvitenskap oppstår det omtrent fra århundreskiftet og framover flere 

forskningsmiljøer - til dels uavhengig av hverandre - som tok opp semiotiske problemer ut 

fra innbyrdes beslekta tilnærmingsmåter. Men den semiotiske språkteorien som kom til å 

få de største ringvirkninger over i andre fag enn språk, var uten tvil den som blei utvikla av 

den sveitsiske språkforskeren Ferdinand de Saussure. Han kalte fagområdet for semi o lo gi, og 

den termen har dominert innen den franske innflytelsessfæren, mens semiotikk har vært 

vanligst i den engelskspråklige innflytelsessfæren. Det kan se ut til at "semiotikk" er det som 

brer seg mest nå i løpet av de siste år. I tillegg kommer termen strukturalisme, som langt på 

veg overlapper med semiotikk/semiologi. Enkelte forskere mener at disse termene betyr hver 

sine ting, f. eks. ved å hevde at "strukturalisme" betegner en bestemt metode-tradisjon til 

belysning av emneområdet "semiotikk/semiologi". I det følgende kommer jeg ikke til å 

skjelne mellom dem, og det er i første rekke tradisjonen fra Saussure jeg kommer til å 

oppholde meg ved. Denne tradisjonen har inspirert og dels fornyet også andre 

kulturvitenskaper enn språk: Levi-Strauss's sosialantropologi, Michel Foucaults historie, 

Lacans psykologi - og Roman Jakobsons og mange andres arbeider innen litteraturvitenskap 

og andre kunst-fag. Også innen medie- og kommunikasjonsfaget gjør disse synsmåtene seg 

gjeldende, - noe som jo emnet for denne forelesningen antyder. - Det sentrale ved den 

strukturalistiske/semiotiske kulturforskningen over hele dette feltet, er altså at man bruker 
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språkvitenskapen som modellvitenskap. Vel å merke tar semiotikeme utgangspunkt i den 

synkrone språkvitenskap - altså den som studerer språket som system, de strukturer som styrer 

et språk på et visst tidspunkt i historia, mens de avviser den diakrone språkvitenskap - altså 

den historiske - slik som f. eks. studiet av overgangene fra gammelnorsk over mellomnorsk 

til de nynorske dialektene. 

Ut over dette kan jeg ikke her og nå gi noen sammenhengende oversikt over de 

grunnleggende begreper og tenkemåter i denne forskningstradisjonen. Det er en forholdsvis 

omfattende teori, riktignok med et begrensa antall grunnleggende prinsipper. Men skal jeg 

i det hele tatt kunne gå noe i dybden på en del av de viktige og uhyre problematiske 

avveininger som reises i tittelen på denne forelesningen, må jeg simpelthen være upedagogisk 

og ta forskningstradisjonens elementære begreper og metoder for gitt, 

Mens begrepet "semiotikk" er vel etablert og har et forholdsvis avklart begrepsinnhold 

innen kulturvitenskapene humaniora og samfunnsfag, og derfor i ei kort framstilling kan 

forutsettes gitt, er dette ikke tilfelle for det andre nøkkelbegrepet i den problemstillinga vi har 

for oss her, altså begrepet "populærkultur". Jeg vil derfor bruke litt mer tid på å forklare hva 

jeg legger i dette begrepet, sjøl om det kanskje for noen reint umiddelbart kan virke mindre 

mystisk enn "semiotikk". 

Raymond Williams har vist at begge leddene i dette begrepet har skifta betydning 

gjennom de siste 2-300 år: opprinnelig betydde jo begrepet populær simpelthen "folkelig" -

altså det som var karakteristisk for eller tilhørte folket. Men rundt 1700 får det en mer 

direkte negativ betydning: manipulerende tilpasning til folket. I nyere tid kommer så 

betydningen "det som er godt likt av mange". Endelig blir det i vår tid også stilt opp som 

motsetning til det som er av kvalitet på engelsk skjelner en mellom "quality press" og 

"popular press". 

På liknende vis forholder det seg også med kultur-begrepet. Det betyr jo opprinnelig 

"det som dyrkes eller pleies". Men fra 1700-tallet har det utvikla seg minst 3 forskjellige 

overførte betydninger: For det første en intellektuell, åndelig eller estetisk utviklingsprosess. -

Men for det andre kan "kultur" stå for en måte å leve på som er karakteristisk for et folk, 

ei folkegruppe, eller en tidsperiode, f. eks. inka-kulturen eller bondekulturen. - Jeg vil påstå 

at "kultur" i denne betydningen har vært samfunnsvitenskapenes studieobjekt - Og for det 

tredje betyr "kultur" ofte intellektuelle og kunstneriske aktiviteter - og produktene av disse. -

Det er "kultur" i denne betydningen som har vært de humanistiske fagenes interessefelt. Og 
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det er også "kultur" i denne betydningen, som skulle være gjenstand for kulturpolitikk - inntil 

midt i 1970-åra, da kulturpolitikkens ansvarsområde skulle være alt som falt inn under det 

såkalte "utvida kulturbegrepet", og hvor bl. a. sport, studieringer, skolekorps og barnekor og 

annen organisert fritidsaktivitet kom med. 

Jostein Gripsrud drøfter i Samtiden 1988 problemene med å definere et begrep 

populærkultur. Han konkluderer med at det ~ et hensiktsmessig begrep, og definerer 

"populærkultur" som "den kommersielt baserte og industrielt organiserte kulturprodulcsjonen" 

(Gripsrud 1988, s. 41). - Jeg mener dette er en fornuftig og klargjørende definisjon. For det 

første impliserer den at populærkulturen defineres som populære kulturytringer i vår egen tid 

og i vår type samfunn - dvs. at før-moderne eller før-kapitalistiske folkelige kulturformer 

defineres ut. Dette svarer forøvrig til en distinksjon Denis McQuail opererer med i si bok 

Mass Communication Theory fra 1987. Dvs. han skiller ut "folk culture" som førmoderne, 

mens han i stedet for etiketten "populær" på dagens "kommersielt baserte og industrielt 

organiserte kulturproduksjon" benytter førsteleddet "masse-". Motsetningen etableres altså 

mellom folkekultur og massekultur. Gripsrud argumenterer mot etiketten "masse-" i denne 

sammenhengen, fordi det impliserer at synsvinkelen er ovenfra og ned - fra den høyerestående 

som ser seg i fare for å bli tilgriset og oversvømt av massen. I likhet med Gripsrud føler også 

jeg at førsteleddet "populær-" er forholdsvis mindre stigmatiserende enn andre alternativer. 

Gripsruds definisjon synes for det andre å implisere at det vi kunne karakterisere som 

"egenorganiserte fritidsaktiviteter på grasrotplan" - det som noenlunde dekkes av den 

"utvidelsen" som "det utvida kulturbegrepet" medfører i forhold til det tradisjonelle - denne 

typen "egenorganiserte fritidsaktiviteter" defmeres ut- og blir noe annet enn "populærkultur", 

noe jeg forøvrig har argumentert for i en annen sammenheng. (BØ 1981, s. 45.) Disse 

"egenorganiserte fritidsaktiviteter" mener jeg bør kunne dekkes av begrepet "folkekultur". Vi 

har jo andre avledninger av folk enn de som gjelder det gamle bondesamfunnet - nemlig slike 

som folkeliv, folkemøte, folkebevegelse, - betegnelser som bl. a. impliserer folies 

egenaktivitet. Rett nok kommer begrepet "folkekultur" da til å gjelde forhold i to historisk 

vidt forskjellige samfunn: det førindustrielle samfunnet - og folkelivet i vårt eget 

seinkapitalistiske samfunn. Og rett nok er begrepet "folkekultur", når det brukes om det 

gamle bondesamfunnet, noe av et honnør-ord - det har en romantisk aura av mystisk 

inspirasjon og overlegen kvalitet, som ikke er aldeles uproblematisk, noe jeg jo berører i 
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avhandlinga mi. 

Men jeg syns disse innvendingene veier mindre enn behovet for å skille begge disse 

kategoriene av folkelige kulturformer- "den gamle bondekulturen" og dagens "folkeliv" på 

den ene sida -fra - på den andre - det som Gripsrud - og jeg - legger i begrepet 

"populærkultur", og som McQuail legger i begrepet "mass culture". Poenget er at 

folkloristikkens førmodeme folkekultur og dagens aktive fritidssysler skiller seg fra det 

passive konsum av populærkultur-produkter i dette at begge "folke-kultur"-formene realiseres 

gjennom brukernes egen skapende eller medskapende aktivitet og preges av den enkeltes 

umiddelbare hverdag og nærmiljø. 

"Populærkulturen", på si side, blir en konsumvare med tilpassende virkning. Jeg trur 

det er en gmnnleggende forskjell mellom ishockey-spilleren på banen - og publikummeren 

på tribunen - eller enda mer: publikummeren foran TV-apparatet. Spilleren på banen er 

skapende og sosial - publikummeren er passiv konsument. Og den varen han konsumerer, 

er stimuli for følelsesutladninger. Hobby-snekkerens, janitsjar-musikantens og ishockey

spillerens virksomhet kan betraktes som en motkultur mot de samfunnsmessige vilkår, mens 

konsument- eller tilskuerrollen normalt ikke rommer noe slikt innslag av motstand. Nå kan 

en neppe utelukke elementer av protest også i visse typer masseorgier på tribunene under 

sportsstevner eller popkonserter. Likevel blir protesten da en "blind" følelsesutladning -

verken personlig utviklende eller sosialt konstruktiv. I siste nr. av tidsskriftet Vagant gjøres 

rockekonserten og rockekulturen til gjenstand for panegyrisk hyllest for nettopp dette: 

"Rocken søker hverken mening, orden eller sosialt engasjement. Med sin hesblesende 
jakt etter evig ungdom og øyeblikkets nytelse er den i bunn og grunn asosial, 
pessimistisk og eskapistisk. Øyeblikket står i sentrum: fortid og fremtid er uten 
interesse." 
(Fjågesund, Peter: "Rockekulturen - det vulgæres triumf?" (Omtale av Pattison, 
Robert: The Triumph of Vulgarity: Rock in the Mirror of Romanticism", 1987.) I 
Vagant (4) 1989, s. 32 f.) 

Det kan kanskje forbause noen at dette var en hyllest til rocken, men den bekrefter i sak min 

mindre entusiastiske karakteristikk. motsetning til "folkekulturen" og 

"populærkulturen" stiller jeg så det som odiøst har vært kalt "finkulturen", og som i ei mer 

akademisk sosiologisk referanseramme gjerne kalles "elitekulturen" eller "høgkulturen". I 

dette begrepet legger jeg kulturaktiviteter og -opplevelser som bidrar til å kultivere ens tanker, 

følelser og intellekt. "Kultur" i denne betydningen blir analog med språket på den måten at 

begge er sosialt tvetydige: Rett nok er kultur og språk samfunnets beste redskaper til å 
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opprettholde seg sjøl som samfunn. Og i denne sammenheng har høgkulturen et element av 

"representativ offentlighet" ved seg, som bidrar til å opprettholde klasseskiller. Men samtidig 

er språket - og kulturen i denne betydning - hjelpemidler for folk til å utvikle sitt potensiale 

for opplevelser, følelsesfylde og refleksjon, - heve seg over årsakssammenhengene og sine 

egne forutsetninger, reflektere over dem, nærme seg en forståelse av dem, og potensielt kunne 

endre de tilvante ordninger på grunnlag av bevisste valg. 

Jeg vil understreke at jeg sjølsagt hele tida snakker om idealtypiske størrelser her. 

Svært mange, om ikke de fleste, faktisk forekommende kulturytringer er grensetilfeller, og 

har elementer av flere enn ~n av de tre kategoriene jeg her etablerer. F. eks. vil hobby

rockebandet under sine øvelser, - ja, kanskje også under sine konserter, stå nærmere 

"folkekulturen" - enn de platene det samme rockebandet måtte utgi, som står nærmere 

"populærkulturen". Og det lokale koret kan sikkert krysse grensa mellom "folkekultur" og 

"finkultur" i mange tilfeller. 

Dette var et svært knapt riss av hva jeg legger i de sentrale begrepene som skal danne 

grunnlaget for resonnementet videre. Og dermed kan vi endelig gå løs på spørsmålet: 

Hvorledes blir forholdet mellom de "semiotiske analysestrategier" og populærkulturen, slik 

jeg nå har definert den - i motsetning til "folkekultur" og "høgkultur"? - Nå har jeg jo skrevet 

ei avhandling om populærlitteratur, som etter den definisjonen jeg benytter, skulle være en 

sentral del av populærkulturen. Og i den avhandlinga har jeg brukt metoder og synspunkter 

som er inspirert av semiotikken. Avhandlinga mi dreier seg om populærlitterære fiksjoner, 

men jeg har tidligere også skrevet om avisreportasjer ut fra en liknende tilnærmingsmåte -

nærmere bestemt om skandale- eller sensasjonsreportasjens retorikk. (I Nytt norsk tidsskrift 

1985.) Det dreier seg altså hele veien om analyser av språklig populærkultur. Det fortoner 

seg jo da for meg som et temmelig tvilsomt foretagende - med min forholdsvis ensidig 

litterære bakgrunn - å felle noen dom over semiotiske framstøt på andre områder av 

populærkulturen enn litteratur. Det eneste jeg i realiteten kan gjøre, med en noenlunde 

rimelig faglig dekning, er å framsette noen helt prinsipielle betraktninger om semiotikk og 

populærkultur - i analogi med mi vurdering av semiotiske analysestrategier for forskning om 

populærlitteratur - sammenlikna med semiotiske analysestrategier for forskning om seriøs 

litteratur. Ettersom mitt emne - etter de definisjoner jeg nå har foretatt - omfatter bare nyere 

tid, trekker jeg ikke folkediktinga inn i vurderingene - trass i at nettopp folkedikting har vært 

særlig populær som gjenstand for semiotiske analyser. 
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Det grunnleggende skillet mellom de litteraturfonnene jeg vil bygge på, den seriøse 

og den populære, er etter min oppfatning at den ideal typisk seriøse litteratmen er forholdsvis 

mer original og fornyende i fonnen, og den er på ett eller annet punkt ideologioverskridende 

eller problematiserende, - mens den idealtypisk populære er mer konvensjonell og genrefast 

i formen, og dessuten gjerne ideologibekreftende. 

Om denne beskrivelsen av forskningsgjenstanden kan aksepteres, føler jeg at det i 

første rekke er den holistiske dimensjonen ved den semiotiske forskningstradisjonen som får 

betydning for graden av anvendbarhet for hver av de to litteraturtypene. 

"Karakteristisk for siste halvpart av 19. århundre og første halvpart av 20. var fragmenteringa 
av kunnskap i isolerte disipliner - så enormt spesialiserte at de syntes hinsides enhver 
syntese," 

hevder den strukturalistisk orienterte litteraturforskeren Robert Scholes. (Scholes 1974, s. l.) 

Og han oppfatter strukturalismen som en holistisk bevegelse med et helhetssøkende perspektiv 

i opposisjon mot modernistisk fremmedgjøring og fragmentering. Dens mål er å forene alle 

vitenskaper i et nytt trossystem(!) skal vi tro Robert Scholes. (Ibid, s. 2.) - Også Michael Lane 

framhever semiotikkens egnethet for å overskue helheter - for å se enkeltelementer som 

virksomme deler innafor større sammenhenger. Cintroduction to Structuralism, N. Y. 1970.) 

Dette system-søkende og helhetssøkende ved forskningstradisjonen har vist seg å gi 

et fruktbart perspektiv for analyser av både seriøs og populær litteratur, og jeg trur det kan 

være fruktbart også for andre typer seriøse og populære kulturprodukter. Men jeg betrakter 

likevel dette holistiske perspektivet som forholdsvis mer begrensende for seriøse 

kulturprodukter, som presumptivt er originale, - mens det vil føre forholdsvis lenger i 

utforskning av populære kulturprodukter, som er konvensjonelle. 

Nå er naturligvis heller ikke det seriøse i ett og alt originalt - da ville det være 

uforståelig. Det må følge .!:!illlli. konvensjoner og regler for at det skal gi utbytte - bare at det 

seriøse formes innen videre rammer, og forholder seg mer utprøvende og fritt til reglene, enn 

det populære. Men fordi også det seriøse tross alt følger visse regler, vil det i og for seg 

være av interesse å avdekke disse reglene- i vårt eksempel nå: reglene for hva som skaper 

litteraritet: Altså hva det er som gjør litteratur til litteratur - og hva er det som gjør den 

foreliggende tekst ill litteratur - derunder måten dens betydning framkommer på -

betydningsdannelsen i den. 
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Dette er jo et perspektiv som gjennomgående kommer mindre fram i eldre 

litteraturvitenskapelige skoler, inklusive nykritikken, fordi den forholdsvis sterkere framhever 

det originale ved enkeltverket, og tilstreber mest mulig presise analyser av enkeltverk. Mens 

altså nykritikken spør hva det er som gjør teksten til et originalt kunstverk, vil strukturalismen 

spørre hva det er som gjør den til et litterært kunstverk. Og jeg anser dette potensialet ved 

strukturalismen som et viktig tilskudd til den litteraturvitenskapelige tradisjon. 

En må dessuten tilføye at sjøl om det litterære som sådant, "litterariteten", står mer i 

fokus i strukturalistisk litteraturvitenskap enn i nykritikk, så har det etter hvert kommet nok 

av eksempler på virkelig imponerende tekstanalyser også innen strukturalismen, - analyser 

som går uhyre tett inn på tekstene og viser hvorledes de er strukturert. F. eks. har fransk

litaueren Algirdas Julien Greimas skrevet ei bok på 260 s., som er en analyse av en 

Maupassant-novelle på 5-6 s. (Greimas: Maupassant. La remiotique du text: exercices 

pratiques. Paris 1976.) 

Et annet aspekt ved strukturalistenes interesse for tekstens "litteraritet" er at de hele 

tida må fokusere mer intenst - enn nykritikken gjør - på forholdet mellom den enkelte tekst 

og andre tekster som den likner, eller som det av andre grunner kan være rimelig å anta at 

den forholder seg til, - altså dette feltet som den såkalte intertekstualitetsteorien er særlig 

opptatt av. Også her har den strukturalistiske tradisjonen kunnet tilføre litteraturvitenskapen 

viktige fornyende perspektiver, som jeg forøvrig skal komme tilbake til om litt. 

Men strukturalismens perspektiver, om vi foreløpig holder oss til den klassiske 

strukturalismen, har også sine begrensninger om en skal vurdere den som verktøy og 

forståelsesramme for vitenskapelig behandling av seriøs og original litteratur. - Ei side av 

saken er at strukturalismens holistiske perspektiv innebærer en fare for generalisering og 

reduksjonisme. Likheter og paralleller og analogier mellom verk og genrer blir så mye mer 

interessante enn forskjellene at viktige forskjeller blir oversett. - Ei annen side av saken er 

konsentrasjonen om forskningsgjenstandens indre strukturer - på bekostning av relasjonen til 

den konkrete, sosiale situasjon som verket dels blir skapt i og som det dels blir lest i. 

Dette er forøvrig en del av arven fra Saussure. Det var et poeng for ham at tegnet 

bare bestod av på den ene sida uttrykket og på den andre sida ideen om referenten - altså den 

tingen eller det fenomenet i omverdenen som tegnet refererer til. Språkforskerens oppgave 

er altså å forklare hvorfor ei bestemt lydrekke eller bokstavrekke, f. eks. k-a-t-t, for norske 

lyttere vil vekke ei forestilling om en bestemt type firbeint pattedyr, mens forholdet mellom 



denne forestillinga og alle de faktiske kattene der ute i verden, ikke var av interesse for 

språkforskeren. Dessuten utelukker Saussure fra språkforskerens arbeidsområde den intensjon 

og de verdioppfatninger og de sosiale forhold som måtte ha virka inn på det språklige 

utsagnet - og i tillegg, som jeg nevnte før, hele det diakrone, historiske perspektivet. 

Dette innebærer jo ei ganske sterk begrensning av hva han ville anerkjenne som 

forskningsgjenstand for språkvitenskapen. Det er unektelig viktige disipliner og perspektiver 

som defineres ut. - Og særlig bedre går det ikke når disse rammene gjøres gjeldende for 

strukturalistisk utforskning av andre kulturfenomener enn språk: Studiemålet blir urimelig 

snevert. Vi skal først se på dette med forholdet til "referenten", altså det konkrete 

saksforhold teksten refererer til. Målet for den klassiske strukturalistiske litteraturforskning 

er ikke egentlig, som jeg berørte tidligere, å finne tekstens betydning, men å se den spesielle 

måten betydningsdannelsen foregår på i den litterære teksten - fordi den er en litterær tekst 

av denne eller hin genre. Dermed må hele tida forbindelseslinjene til andre litterære tekster 

kreve mye oppmerksomhet. Mens altså betydningsinnhold og budskap blir mindre interessant 

- derunder de verdioppfatninger som måtte rommes i dette budskapet, og de intensjoner som 

kunne synes å ha motivert det. - Personlig er jeg av den oppfatning at sjøl om også originale 

kunstverk sjølsagt rommer forbindelseslinjer til andre tekster, og sjøl om jeg mener at disse 

forbindelseslinjene er vel verd å utforske nærmere, oppfatter jeg likevel det seriøse kunstverk 

som i hvert fall potensielt et uttrykk for et originalt budskap, en original opplevelse, et 

verdistandpunkt med pretensjoner om allmenn gyldighet; - og også denne opplevelsens mulige 

originalitet er verd å finne og å vurdere i forhold til ens egne erfaringer, opplevelser og 

verdier. Det idealtypiske seriøse kunstverk har en dimensjon ved seg som kan sammenliknes 

med filosofi: det er i og for seg interessant nok - men ikke det mest interessante - å spørre 

hvorfor dette er filosofi - eller hvorfor den foreliggende filosofiske tekst likner på andre 

filosofiske tekster - eller hvorfor den er blitt skapt akkurat slik i akkurat det historiske 

samfunnet, men for meg er det mest interessante hva den faktisk sier. 

På samme måte som Saussures utelukkelse av "referenten" førte til en uvilje i 

strukturalismen mot å gå inn på tekstens budskap, så har hans avvisning av det sosiale og 

historiske ført til avvisning av de tilsvarende dimensjoner ved litteraturen - vel å merke innen 

den klassiske strukturalismen. Men det er viktig å minne om at den faktiske 

forskningstradisjonen som har fulgt i kjølvannet av den klassiske strukturalismen, for en stor 

del har utvikla seg ut over disse rammene. Det har etter hvert blitt svært mye forskning -
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også om seriøse kunstverk - som nok bruker strukturalistiske metoder og begrepslige 

distinksjoner, men som bygger semiotisk teori inn som del av et annet overordna teoretisk 

perspektiv, f. eks. psykoanalytisk, marxistisk eller historisk-sosiologisk på annen måte, - til 

en mer omfattende "symptomal" litteraturforskning. En slik bruk av semiotikken kan 

korrigere for det snevert tekst- eller genreorienterte ved den klassiske strukturalismen - i det 

at den relaterer teksten til utenomtekstlige instanser, og den kan gi spennende perspektiver 

på tekstens plass i sosialpsykologiske og historiske sammenhenger. 

Men heller ikke denne breidere "symptomale" forskningen respekterer teksten som 

original. Fordi de symptomale tilnærmingsmåter fortrinnsvis interesserer seg for strukturer 

som - uavhengig av vår bevisste kontroll - virker inn på de tekstene vi kommuniserer mellom 

hverandre, anfekter de jo liberalhumanismens menneskebilde. Delvis med rette, - fordi disse 

metodene har vist at opplysningshumanistenes og de romantiske genidyrkernes suverene 

individ ikke var suverent. Alle formes i noen grad av kulturelle mønstre som en bare delvis 

kan erhverve seg noen bevisst kunnskap om, og som likevel - om en har aldri så mye bevisst 

kunnskap om dem - farger ens innsikter og holdninger og påvirker ens valg. Personlig 

forutsetter jeg imidlertid at disse kulturskapte strukturene aldri kan blende oss så totalt at vi 

restløst blir strukturenes manipulerbare objekter, uten noen reell muligheter for, som subjekter, 

å erhverve oss inntrykk, fornemmelser, erfaringer, og å kommunisere budskap til hverandre 

om dette. Budskapene kan være mer eller mindre tilslørte, men de vil likevel alltid romme 

en kjerne av sannhet om det som vi ville meddele, og de kan potensielt avklares og forstås 

gjennom tolkende virksomhet. Dermed forutsetter jeg også en relativ autonomi for det 

erkjennende og velgende subjekt. Her kommer så det seriøse kunstverket inn, idet jeg 

forutsetter at det - bak de kulturelle føringene -, rommer en kjerne av oppriktig og autentisk 

budskap - fra noen - om noe - til noen. Dette innebærer at også det seriøse kunstverket må 

tilkjennes en relativ autonomi. Fordi vi under lesinga fornemmer dette, aktiviseres vårt 

søkende og velgende jeg mer intenst av seriøs litteratur enn av populærlitteratur. Vi 

fornemmer i teksten et tolknings-imperativ - det blir av grunnleggende interesse å fastslå -

såvidt mulig - hva budskapet går ut på, og om det er gyldig, om det berører mitt liv, min 

virkelighetsoppfatning og mine holdninger på noen avgjørende måte. Og derfor - endelig -

kan symptomale metoder bli forholdsvis mindre uttømmende vis a vis den seriøse teksten -

og, forutsetter jeg, det hØgkulturelle kunstverket, - enn vis a vis populærlitteraturen og 

populærkulturen. 
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La meg nå modifisere disse innvendingene mot strukturalismens potensiale ved 

utforskning av det seriøse ved å understreke at det var bruk for den da den kom. Den var 

nødvendig - både nykritikken og strukturalismen betydde et korrektiv og ei nyvinning for 

faget i forhold til den historisk-biografiske skole, men der nykritikkens korrektiv kunne 

tendere mot det atomistiske, kunne strukturalismen korrigere nykritikken igjen med sitt mer 

holistiske perspektiv. Gerard Genette er inne på denne faghistoriske berettigelsen av 

strukturalismens perspektiv, der han begrunner hvorfor det var nødvendig å utdefinere tekstens 

budskap: 

"Litteraturen hadde så lenge blitt betralcta som et budskap uten en kode at det blei 
nødvendig for en periode å betralcte den som en kode uten et budskap". 
(G. G.: Figures of Literarv Discourse. Oxford and N. Y. 1982, s. 7. Her etter 

Jefferson, Ann: "Structuralism and post-structuralism" i - - and Robey, David: Modem 
Literarv Theory. London 1986. S. 95.) 

Personlig vil jeg, som den eklektiker jeg er, betralcte diskrepansen mellom de to tradisjonene 

som ei fruktbar utfordring - uten at en glatt syntese sånn umiddelbart synes innen rekkevidde. 

Som jeg altså nå har antyda flere ganger, mener jeg at disse problematiske sidene ved 

den semiotiske forskningstradisjonen blir mindre uheldige for utforskning av det idealtypisk 

populære. Dette har bl. a. med populærgenrens form å gjøre. For når strukturalismen sikter 

seg inn på likheter og paralleller og klare og skjematiske motsetninger, egner denne 

framgangsmåten seg nettopp for populærkulturens genrer og ytringsformer. Den idealtypiske 

populærgenren opererer med et smalere register av "grep" - strukturene er enklere, mer 

forrnel-alctige, gjentalcelsene klarere og konvensjonene mer styrende; populærkulturens genrer 

appellerer i større grad enn høgkulturens til publikums gjenkjennelsesglede, - rett nok krever 

publikum stadig et visst element av fornyelse, - men en krever fornyelse innafor et kjent 

skjema. 

Videre ligger det i strukturalismens hang til å analysere alle typer kulturytringer etter 

den samme modell også et potensiale for å finne falctiske likheter mellom ulike verk og 

mellom ulike genrer. F. eks. har strukturalistiske modeller fra myte- og eventyrforskning blitt 

bygd om til analyser av film, tegneserier, populærlitterære fiksjoner og avisreportasjer. 

Sammenfattende kan en si at for et studium av populærgenrenes forrn kommer en ganske 

langt med den klassiske strukturalismens begrepsapparat og distinksjoner. 

Men et rimelig studium av populærkulturens ulike medietilbud må også omfatte en 

innholdsanalyse. Her blir etter mi mening den klassiske strukturalismens analyseapparat for 
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snevert, og en må utvide det metodiske og teoretiske perspektivet til det "symptomale", og 

altså integrere semiotiske synsmåter i ei overordna teoretisk ramme av psykoanalytisk og/eller 

sosialhistorisk tilsnitt 

Til gjengjeld ligger de symptomale tilnærmingsmåter bedre til rette for 

populærkulturen enn for .!!Ukulturen når det gjelder innholdsanalyse og tolkning: Det sier 

seg sjøl at forholdet til budskapet blir annerledes i det typiske populære mediet. Man kan 

ikke studere Batman. episode 4, eller 23, som et originalt budskap til verden på linje med 

Jobs bok eller en roman av Dostojevskij. Likevel forkynner naturligvis også Batman-serien 

et budskap, som ideologi-kritikken viser, men budskapet er uoriginalt, enkelt og 

ukontroversielt - så lite provoserende som på noen måte mulig. Populær-serien vil nettopp 

ikke provosere til ettertanke, men til følelsesmessig engasjement. Men fordi den ikke 

provoserer, kan en gå ut fra at den illustrerer publikums ureflekterte vaneforestillinger om 

samfunn og verdier. Det betyr at populærgenrens budskap ikke retter seg mot vårt potensiale 

som reflekterende subjekt, men mot vårt potensiale som manipulerbart objekt. Jeg forutsetter 

altså at vi alle er begge deler - vi er alle en slags Dr. Jekyll and Mr. Hyde - bare med den 

forskjell i forhold til romanfiguren at vi kan velge når vi vil være den ene og når vi vil være 

den andre - eller når vi vil lese Kant eller Vesaas og når vi vil se Batman. Begge sider av 

oss er like "egentlige", og begge er like legitime studieobjekter. 

Semiotikken, forutsatt at den blir innbakt i videre "symptomale" rammer, gir altså 

fruktbare metoder og ei fruktbar forståelsesramme for studier av populærkulturen. Men når 

det er sagt, vil jeg likevel til slutt antyde en viss tilbakeholdenhet også overfor "symptomale" 

undersøkelser av populærkulturelle fenomener. - Disse metodene har, som jeg nevnte, blitt 

brukt til undersøkelser av helt forskjellige typer av kulturprodukter. En kunne nevne Propps 

eventyrmorforlogi, Uvi-Strauss's myteforskning, Wrights undersøkelse av western-filmer, og 

den store danske tegneserie-undersøkelsen fra begynnelsen av 70-åra. Men en kunne også 

nevne ei lang rekke mindre arbeider om helt ulike emner, fra maleriet og andre typer 

bildekunst og bildemedier til folkemusikk og sirkus-akrobatikk. 

Likevel dreier de fleste undersøkelsene seg som regel om forholdsvis strengt avgrensa og klart 

strukturerte populærkulturelle fenomener. 

Men ikke alle innen tradisjonen har vært like forsiktige i dette stykket Ett eksempel 

kan være Claude Uvi-Strauss, som i sine sosialantropologiske studier viser en utrulig 
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dristighet i valg av kulturstoff for sine analyser. Ut fra det aksiom at den menneskelige 

hjernes beskaffenhet styrer alle kulturelle strukturer, tillot han seg å stille sammen i sine 

analysemodeller kulturelementer som reint umiddelbart ser ut til å fungere uten den ringeste 

innbyrdes forbindelse: myte-innslag, visse helt bestemte ritualer, trekk av et samfunns 

slektskapsregler, trosoppfatninger - alt dette gjeme fra forskjellige kulturer. På dette 

grunnlaget trakk han så vidtgående slutninger om menneskenaturen. 

Mot denne bakgrunn er det interessant å iaktta at forfatterne bak den store danske 

tegneserie-undersøkelsen jeg nevnte, trass i at de nettopp bygger på Uvi-Strauss's myte

analyser, indirekte advarer mot for breide kultur-utsnitt og uklart relaterte kultur-elementer. 

Reint umiddelbart tiltales jeg av denne forsiktigheten. Det er problematisk nok å isolere de 

relevante enheter for analyse - i en tekst, enn si en genre, - enheter som man med en viss 

rimelighet kan relatere til hverandre fordi de hører til i samme sammenheng - samtidig som 

analysen også skal gi noen videre perspektiver ut over teksten eller genren. - Så sjøl om 

semiotikken gir seg ut for å kunne anvendes på alle kulturfenomener, er det usikkert hvor 

omfattende kultur-utsnitt den kan hanskes med før dens resultater blir tvilsomme. 

Helt til slutt Som jeg nevnte tidligere, er det klart at mine vurderinger her av 

"semiotiske analysestrategier i forhold til populærkultur" i alt vesentlig bygger på min 

tenkning om litteratur. Og la det være helt klart at jeg ikke har kunnet lenke igjennom hvilke 

implikasjoner dikotomien populær - seriøs får når den overføres fra litteratur til helt andre 

typer av kulturytringer som musikk, visuelle medier som film og TV, eller nyhetsmedienes 

forskjellige genrer, og hva denne dikotomien eventuelt måtte medføre der m. h. t. 

semiotikkens muligheter som analyseredskap. Men jeg heller likevel foreløpig til den 

oppfatning at semiotikk og litteratur kan være et fruktbart utgangspunkt for ei mer omfattende 

utprøving av denne mer generelle problemstillinga. 
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Oppdragelse eller katharsis 

Noen kommentarer omkring 

Strindbergs Frøken Julie og Ibsens Hedda Gabler 

hmlednmg: En skisse av den litteraturhistoriske bakgrunn 

Før i tiden, for omtrent en menneskealder siden, syntes vi, at en roman eller at andet digt
erværk, der var skrevet i en bestemt hensigt, for at behandle et eller andet spørgsmaal, 
kjæmpe for en sandhed, det duede ikke; ... 

Sitatet ovenfor er hentet fra en bokameldelse av Ragna Nielsen i første nummer av 

tidsskriftet "Nylænde" som utkom i 1887.(1) Den type litteratur anmeldelsen sikter til er 

det som da gikk under betegnelsen tendenslitteratur eller det noe løsere "realistisk dikt-

ning". Forfatteren mener å ha registrert et markant skifte de siste årene i synet på hva 

som er god litteratur, og at tendenslitteraturen har fått et estetisk gjennombrudd. På 

denne tiden må en derfor si at Georg Brmdes hadde fått bred oppslutning om de krav 

han i 1871 framsatte for den nye litteraturen. Han hevdet da at litteraturen måtte være 

realistisk, sette problemer under debatt og ha en tendens mot sosial urett. For å omgå det 

allerede da problematiske begrepet realisme lanserer Brandes betegnelsen "Det moderne 

gjennombrudd" om den parolen de nye antiromantiske forfatterne skrev under. Denne 

litt triumferende betegnelsen omfatter derfor både et estetisk program og en periode i 

litteraturhistorien. 
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At kvinner i samme periode begynner å heve røsten i litterære debatter, henger sammen 

med hvilke problemer som ble tatt opp. Den tette forbindelsen mellom kvinnesaken og 

litteraturen er nemlig et av de viktigste kjennetegn pil denne kulturelle epoken som 

gjorde kvinnene, ekteskapet og kjønnsmoralen til sentrale emner. 

August Strindberg markerte seg tidlig som krass motstander av de nye tankene om 

kvinneemansipasjon og spesielt kvinnebevegelsens kamp mot mennenes dobbeltmoral. 

Inspirert av den engelske legen George Drysdale som hevdet at seksuell avholdenhet var 

skadelig, skriver Strindberg novellesamlingene Giftas I-II(1884-85). Der argumenterer han 

for at kvinnespørsmålet bare angår "ku/turkvinnan", ca. 10% av befolkningen. Hos resten 

av folket finnes ikke slike problem, da naturen tar seg av arbeidsdeling og det seksuelle 

samliv. 

De hardeste utfallene i Giftas-bøkene retter Strindberg mot Henrik Ibsen, og særlig mot 

hans skuespill Et dukkehjem fra 1879. Stykket ble av allmenheten sett på som et 

manifest for den undertrykte kvinne, mens Strindberg hevdet at det snarere var et bevis 

på hvordan oppfostringen kan skade menneskenes karakter. Giftas-novellene kan derfor 

leses som en samling "fall-studier" som demonstrerer den fordervende virkning kulturen 

har på kvinnene. Det er på samme tiden at Strindberg offentlig erklærer seg som kvinne

hater. 

I 1880-årenes debatt om kvinnenes stilling framstår dermed Ibsen og Strindberg som to 

motpoler. Mens den førstnevnte gjennom sitt forfatterskap hevder kvinnens rett og plikt 

til frihet og ansvar på lik linje med mannen, forfekter svensken et syn på kvinnen som 
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laverestående og uten naturlige anlegg til å delta i det offentlige liv. 

Det er mot slutten av "Det moderne gjennombrudd" at h.h.v. Ibsen og Sl:rindberg skriver 

dramaene Hedda Gabler (1890) og Frøken Julie (1887).(2) De to dramaene og deres 

"heltinner" har som vi skal se slående likhetselementer. Samtidig kan skuespillene tolkes 

som en utdyping og videreføring av den dialogen om kvinners utviklingskår som inntil 

da hadde pågått. 

Om vi vender litt tilbake til de innledende bemerkninger omkring "Det moderne 

gjennombrudd" som estetisk program, kan vi se særlig i den samtidige resepsjonen av 

Hedda Gabler hvordan Brandes' ideer har nedfelt seg hos kritikerne. Gjennom harde 

debatter innad i det radikale litterære miljøet hadde det etterhvert vist seg hvilke 

paradokser og indre motsetninger bevegelsen rommet, ikke bare i synet på kvinnens 

stilling, men også i de estetiske ideer formulert bl.a. som motsetningen mellom 

naturalisme og realisme. I mottagelsen av de to dramaene viser det seg likevel at 

kritikerne stort sett er enige om to grunnholdninger: Et krav om at god litteratur skal 

være en slags mimetisk gjengivelse av en ytre virkelighet og dessuten ha en didaktisk eller 

oppdragende funksjon. Og på tross av at Strindberg i innledningen til Frøken Julie 

nærmest formulerer et naturalistisk manifest og særlig legger vekt på det mimetiske og 

virkelighetsnære, er det nettopp her kritikken settes inn: Abnorme kvinneskikkelser som 

Hedda Gabler eller Frøken Julie fantes det virkelig ikke modeller til i det virkelige liv!(3) 

Heller ikke moralsk oppdragende elementer var lett å få øye på i de to dramaene, selv 

om det i Hedda Gabler fins klare ansatser til samfunnskritikk.(4) 
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I ønsket om å finne entydighet er det lett å overse de kontraster og spenninger i tekstene 

som gjør Hedda Gabler og Frøken Julie til klassikere innen moderne litteratur. Og 

kanskje kan de fremtredende klassiske elementer (her "klassisk" forstått som det gresk

aristoteliske) i de to dramaene sette oss på sporet av en annen lesemåte enn den 

mimetisk-oppdragende. Dramatiske effekter, personers fatale mangler, tvetydige 

replikker, symbolske relasjoner av forskjellig slag - alt dette må mer oppfattes som 

elementer av en dramatisk verden som er strukturert og meningsbærende i seg selv, og 

ikke som kopi av en verden utenfor scenen. Slik lest blir dialog og scenerom i Hedda 

Gabler og Frøken Julie snarere å forstå metaforisk enn mimetisk. Jeg har prøvd å dvele 

ved noen spenninger og paralleller i og mellom de to dramaene og deres hovedpersoner 

som har vært viktige i min lesning. Jeg vil også se på sluttscenenes funksjon i et resep

sjonsanalytisk perspektiv og, for å belyse dramaenes slektskap med den greske tragedie, i 

den sammenheng ta i bruk noen begreper fra Aristoteles' poetikk. 

Frøken Julie: Et barn i en moden kvinnes kropp? 

Adelsfrølcenen Julie overmannes av sine begjær, lar seg forføre av husets betjent og drives av 

fortvilelse over dette til selvmord. 

Den ytre handling i Frøken Julie kan på denne måten oppsummeres i en setning. Vi skal 

se på hvordan handlingsutviklingen er bygd opp og dens funksjon i dramaet som helhet. 

Longum skriver om vendepunkt, klimaks og avslutning i en tragedie at det avgjørende 

ikke er når de ulike omslag kommer, men at de følger med logisk nødvendighet i sam-
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menhengen.(S) Det Strindberg gjør i Frøken Julie er å la første tredel av dramaet bestå 

av stigende handlingsutvikling der trådene snører seg tettere og tettere sammen om 

"heltinnen". Etter dramaets vendepunkt (forførelsen) blir de to siste tredeler en slags 

sammenhengende katastrofe. Når foreningen mellom Frøken Julie og hennes betjent Jean 

er et faktum, dreier resten av dramaet seg om hvordan de skal redde seg ut av den 

ulykkelige situasjon de begge er havnet i. Jamført med Longums beskrivelse av tragedien 

oppfyller derfor Frøken Julie kravene til indre sammenheng og logikk. Men Strindberg 

har en tendens ill å ville avsløre alt med en gang. Den måten Frøken Julie er bygd opp 

fungerer slik at leser og tilhører slynges ut i en atmosfære av krise og kaos snarere enn å 

bli revet med i en intrige. Dermed blir den dramatiske oppbygningen hovedgenerator i 

den undergangslogikk som hersker i dramaet, og som om noe er med på å knytte det til 

den naturalistiske estetikk. 

Jeg vil hevde at den krisetilstand som hersker i store deler av dramaet først og fremst 

fungerer som et speil for den sinnsstemning Frøken Julie befinner seg i. Det fins flere 

argument for et slikt syn. Tittelen gir oss det første signal om hva som skal oppfattes som 

dramaets motiv. Dernest er det Frøken Julie selv. Julie kan knapt stå ved en avgjørelse, 

hun kommer med stadige motsigelser, skifter fra den ene ytterlighet til den andre, hun 

eksponerer sine følelser på kompromitterende måter og følger spontant sine impulser. På 

mange måter har Julie et handlingsmønster vi vanligvis forbinder med barn. Samtidig er 

hun en voksen kvinne som blir tiltrukket av attraktive unge menn. Men hennes 

aristokratiske bakgrunn begrenser hennes frihet i valg av ektefelle og har dessuten gitt 

henne arrogante og tidvis tyranniske trekk. Hun har dertil fått en oppdragelse så kaotisk 

og kjærlighetsløs at hun kan betegnes som uten faste holdepunkter i livet. Slik framstår 
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Julie for oss som et lite barn i en voksen kvinnes kropp og med overdrevet stor tro på 

sin egen betydning. Hun er en kvinne fylt av ønsker og behov som ikke kan forenes. 

Hun tiltrekkes av og forakter Jean på samme tid. Og fordi hun hater det i seg selv som 

trekker mot ham, ender hun opp i en sirkel av selvforakt. Derfor blir foreningen med 

Jean snarere bekreftende på motsetningene inni henne selv enn avgjørende for hennes 

skjebne, og menneskene rundt henne blir deler av hennes eget kaotiske selv. 

:Scenerommet som selvets metafor? 

For å tydeliggjøre dette bildet av Julie vil vi se litt nærmere på bruken av scenen og de 

visuelle virkemidlene i dramaet. Scenen med kjøkkenet og de tilstøtende værelser er 

gjeme blitt tolket som en felle for Julie. Hun er på tjenestefolkets domene, en verden hvis 

spilleregler hun ikke kjenner, men som hun behersker så lenge hun vokter sin frøken

posisjon. Ved å bli fortrolig i forhold til *neren Jean begynner Julie å leke med sin 

stilling som den herskende. Hun kontrollerer situasjonen bare tilsynelatende, og vet ikke 

hvor farlig leken i virkeligheten er. Snart er imidlertid spillet gått for langt, og da er det 

for sent å angre. Hun er fanget, for i kjøkkenet er det bare to utganger: den ene er 

blokkert av tjenestefolkenes foraktende blikk og den andre fører inn til Jeans rom. 

Det finnes imidlertid andre måter å lese scenens utforming. Frøken Julie kan på grunn av 

sin jeg-svakhet vanskelig sees som en virkelig kontrast mot en bakgrunn. Hun klarer 

ikke å beskytte seg og sette opp grenser mot sine omgivelser. Hun integrerer 

omverdenen som en del av seg selv. Scenen kan derfor tolkes som ulike sider av Julies 

sinn, av de ulike "rom" i henne som som hun ikke klarer å leve med. Vi skal se litt på et 
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slikt tolkningsaltemativ og hvor det fører oss.(6) 

Frøken Julie har i sin oppvekst utviklet et respektfylt forhold til sin far, greven. På tross 

av at hun svikter ham, stjeler fra ham og i det hele tatt handler på tvers av hans ønsker, 

er det ikke tvil om at tanken på faren er med i det meste av det hun gjør. Det er mye 

med tanke på hvordan hun sårer faren at hun ikke klarer å leve videre. Greven viser seg 

aldri på scenen. Likevel spiller han en nøkkelrolle i stykket, både med sin symbolverdi 

og ved å gripe direkte inn i handlingen. Klokken og talerøret fungerer som nervetråder 

opp til grevens sfærer, og det er gjennom disse kanaler han meddeler seg til sine 

underordnede. Denne på samme tid usynlighet og tilstedeværelse er meget effektfull, og 

forsterker opplevelsen av hans makt. Som en Gud har han trukket seg tilbake til de øvre 

sfærer, hvorfra han styrer det skjebnesvangre spillet mellom Jean, Kristin og Julie som 

om de var marionetter i et dukketeater. 

Julie har prøvd å erobre den aristokratiske verden hun tross alt er født inn i, men en 

forvirrende barndom har gjort henne ute av stand til å se de begrensninger som ligger i 

det at hun er kvinne. Det er tydelig at hun ikke mestrer den aristokratiske 

omgangsformen, og på midtsommerfesten søker hun tilflukt hos ijenestefolkene. Her blir 

hun respektert, om ikke annet enn fordi man frykter hennes makt. Derfor kan kjøkkenet 

og dansesalen, som egentlig er arbeidsfolkets domene, tross alt sees som mulige "rom" i 

og for adelsfrøkenen Julie. I folkets dansesal kan hun kjenne seg som den milde matmor 

som i sin godhet senker seg ned til folket; "fag, husets hiirskarinna, hedrar folket med min 

narvaro ... "(s.103). Samtidig får Julie gjennom dansen uttrykk for den ungdommelige livs

lysten hun fremdeles besitter. På kjøkkenet hos Kristin finner Julie en slags kjønns-
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identitet. De to driver blant annet og koker sammen noe til Frøken Julies hund "Diana". 

Den har vært "usedelig", og de to kvinnene prøver i hemmelig fellesskap i å forebygge 

følgene av dens utesvevende liv(s.99-100). 

Diana følger som hunder flest ubekymret sine lyster, men dens eier fordømmer naivt 

dens obskønitet og opplever oppførselen som et svik(s.140). Hennes voldsomme reaksjon 

på det vi ville kalle "naturens gang" e.l. gir oss et varsel om det i Julie som ubønnhørlig 

bryter opp til overflaten og skaper stykkets vendepunkt og hennes eget svik mot seg 

selv. I drengeværelset får frøkenen utløp for de drifter som hun av all kraft har prøvd å 

fornekte. Men Frøken Julie kan ikke tillate seg å glede seg over sin seksualitet slik 

hunden Diana gjorde. Derfor er det symptomatisk at erotikken blir stengt inne på et 

kummerlig drengeværelse sammen med en mann hun forakter, og at det kjærlighetsmøtet 

hun faktisk har invitert til mest av alt likner en voldtekt, akkompagnert av gårdsfolkets 

nidvise. 

Det er imidlertid ikke bare· sitt erotiske rom Julie prøver å stenge igjen. Mye i teksten 

viser at hun ikke kjenner seg riktig fortrolig med noen av de rollene hun spiller i sitt liv, 

og hun sier mot slutten av dramaet: "Vems iir skulden til vad som er skett! Min fars, min 

mors, mitt eget! Mitt eget? Jag har ju intet eget? Jag har inte en tanke som jag inte fått av min 

far, inte en passion som jag inte fdtt av min mor, och det sista -det diir om at alla miinniskor iiro 

lika - det fick jag av honom, min trolovade .. "(s.148). 

Det er et nytt bilde av mennesket Strindberg tegner opp konturene av i Frøken Julie. 

Julie er en skikkelse som styres av krefter hun i liten grad har bevissthet om, og 
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forfatteren peker i sin personskildring fram mot et bilde av subjektet som først ble 

alminnelig anerkjent med Freud. Hos ham blir det bevisste i subjektet avsatt som sentrum 

idet de bevisste ytringer viser seg å være styrt av noe ubevisst.(7) Som jeg har vist kan 

scenen leses som et bilde av de ulike plan i et menneskes sinn, og minner mye om den 

freudianske forestilling om selvet. Sterkt forenklet er det snakk om tre "nivå" med et kon-

trollerende over-jeg (greven, klokken og talerøret), et jeg (Kristin, dansesalen og 

kjøkkenet) og def et som står for før- og ubevisste krefter (Jean, drengeværelset). Slik blir 

scenen en visualisering av Frøken Julies sinnstilstand, og personene i hennes omgivelser 

blir ulike representanter for hennes motsetningfylte indre. Det som radikalt skiller freud 

fra tradisjonelle filosofiske begreper om det ubevisste er ideen om fortrengning eller 

motstand mot bevissthet. Handlingsutviklingen anskueliggjør de voldsomme krefter som 

utløses når deler av selvet blir fortrengt fordi de er uforenlige med et kontrollerende 

over-jeg. 

Hedda Gabler: Frihetsdrøm og forstillelse 

Den nygifte genera/datter Hedda mistrives med et ørkesløst liv. For å sknpe spenning i tilværelsen 

starter hun et intrigespill som ender med ungdomsvennen Løvborgs død. Ugjerningen fører 

Hedda inn i enda større ufrihet, som hun gjør slutt på ved å ta sitt eget liv. 

Det gjelder for Hedda Ga.bler som for Fmken Julie at utviklingen i stykkets handling 

og dialog fungerer som en forsterking og speiling av hovedpersonens indre sinn

stemning. Men mens Strindberg i sitt drama eksponerer nærmest sammenhengende 

brudd og krise, er Hedda Gabler på handlingsplan bygd opp rundt klar intrige, der den 

l 



23 

gradvise avklaring og oppklaring til slutt fører til hovedpersonens fall. 

Utgangspunktet for komplikasjonene er Thea Elvsted og Ejlert Løvborgs besøk hos 

Tesmans i forbindelse med publiseringen av Løvborgs bok og hans tapte manuskript. 

Første akt ~ener som eksposisjon, der vi blir presentert for de ulike elementer og 

personer som er med på å bygge opp intrigen. Mot slutten av andre akt skaper Hedda 

Gabler stykkets første vendepunkt idet hun griper aktivt inn i handlingen og vil måle sin 

makt over Løvborg opp mot Theas. Hun prøver å få Løvborg Hl å velge en "vakker" og 

frivillig død. Men forsøket ender i et antiklimaks når Hedda blir kjent med de 

fornedrende omstendigheter omkring dødsfallet. Dette antiklimaks blir så direkte 

foranledning til tragediens siste høydepunkt når Hedda Gabler ser at hennes maktbegjær 

har vendt seg mot henne selv. Handlingen slår nå om i sin egen motsetning, Hedda 

Gabler er fullstendig i Bracks makt og ellers uønsket av sine omgivelser. Etter en vill 

dansemelodi på pianoet skyter hun seg i tinningen. 

I Hedda Gabler fins det som vi ser en relativt komplisert handlingsutvikling med langt 

flere aktører enn i Frøken Julie. Dramaet er ikke i noe henseende entydig eller bygd opp 

rundt en koherent mening, det er utrolig mange tråder å gripe fatt i. Når jeg velger å 

fokusere på hovedpersonens handlingsmønster og skjebne, er det både for å gjøre et 

komparativt studium til Frøken Julie mulig, og for å kunne drøfte begge dramaenes 

sluttscener der den tragiske heltens rolle blir sentral. Hovedpersonen i Ibsens drama er, 

sammenlignet med adelsfrøkenen hos Strindberg på en helt annen måte markert som en 

kontrast til sine omgivelser, hun er tydelig på en måte som Frøken Julie aldri blir det. 

Men i begge dramaene er den bevisste bruk av sceniske virkemidler viktig. For å få øye 
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på grunrunotsetningene mellom Hedda og hennes omgivelser må vi derfor se på mer 

enn handlingsgang og dialog og tillegg undersøke scenerommets funksjon. 

Hva er det så innenfor dramaets ramme Hedda Gabler reagerer i mot, og hva står hun 

selv som eksponent for? Om vi tar det siste først, er det kanskje mest iøynefallende hvor 

sterkt Heddas tilknytning til sitt aristokratiske opphav er. Dramaets navn er identisk med 

hennes pikenavn på tross av at hun er gift Tesman. Hennes fars portrett har fått plass 

midt i scenebildet, i et indre værelse som har funksjon av å være Heddas rom. Ride

hester og ljenere som hun ønsker seg, pistolene som er gjennomgående symbol og som 

dessuten spiller en viktig rolle i handlingen ved at de avslører hennes befattelse med 

Løvborgs død; alt er meningsbærende elementer som knytter Hedda Gabler til et system 

av verdier. Ladningen i de symboler som bindes til Hedda, har imidlertid først og 

fremst mening som kontrast til hennes omgivelser. Det miljø som omgir henne er preget 

av småborgerlig flittighet og omsorg, av tøfler og arkiver og tanter som venter på at hun 

skal føre et nytt slektledd til familien. Det er ikke så underlig at generaldatteren ber om å 

få åpnet dørene; "Ja, frisk luft kim her virkelig behøves"(s.390). 

Dramatikk og frihetslengsel kontrastert til innestengt forstillelse er dermed viktige 

motsetninger i det fiksjonsunivers som Hedda Gabler utgjør. Avstanden mellom 

idealene og de faktiske forhold hovedpersonen møter forsterkes og utdypes ettersom 

handlingen skrider frem, og blir den dramatiske virkelighetens hovedgenerator. Parallelt 

med utviklingen i disse motsetningene skjer det imidlertid en tilsvarende splitting i 

Hedda Gablers eget sinn. 
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Vi ser i begynnelsen av stykket at Hedda er misfornøyd med tilværelsen, men ennå 

dreier misnøyen seg om praktiske bagateller. Hun har tro på at hun kan fortsette sin 

tilværelse stort sett som før med stor frihet, bra økonomi og bred sosial omgang. Da hun 

forstår at hun må gi avkall på dette, utvikler imidlertid misnøyen seg tillivslede, noe 

som særlig kommer fram i samtalen med Brack; " ... Mangen gang synes jeg at jeg bare har 

anlegg til en eneste ting i verden ( ... ) Til å kjede livet av meg ... "(s.407). Hun viser også en mer 

og mer åpen uvilje mot ektemannens naive godtroenhet. 

Vi ser at det sakte demrer for Hedda hvilke realiteter hun har valgt å leve under. Hennes 

desillusjon og misnøye legger imidlertid ingen demper på drømmen om det "store" og 

det "vakre". Tvertimot antar denne idealverdenen større og større dimensjoner i hennes 

tanker. Til slutt dominerer den henne helt og fratar henne kontakten med den verden 

hun lever i. Uten å forestille seg endel av Heddas utsagn og handlinger som brokker av 

en slags indre privat metafysikk med egne, indre lover er det vanskelig å gi dem mening 

i den dramatiske sammenheng overhodet. Ser en derimot på de to forestillinger Hedda 

har om verden (illusjonen og desillusjonen) og de retninger de tar, vil en tidlig i dramaet 

forstå at Hedda er et menneske uten framtid. For verken hennes desillusjonisme eller 

hennes frihetsfantasi har noen egentlig sammenheng med de faktiske forhold hun lever 

under. Hedda.s forestillinger om hva livet kan tilby er samtidig over- og underdrevne, vi 

ser at illusjonen og desillusjonen er to sider av samme sak. 

I antagonistene Løvborg og Brack ser vi disse to sidene ved Hedda Gabler rendyrket, og 

hun føler seg da også i slekt med dem begge. Brack er den kjølige,distanserte og 

desillusjonerte spissborgeren som også er klartseende i all sin kynisme. Det er da også 
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Brack Hedda Gabler går til med sin livslede og sin irritasjon over Tesmans 

småborgerligehet; " ... Det er disse tarvelige kår jeg er kommet inn i -! ( ... ) det er dem som gjør 

livet så ynkelig ... "(s.406). Det var ikke dette hun hadde drømt om, og i kjedsomheten 

vokser forestillingen om hva livet kunne vært. Denne forstillingen projiserer hun over på 

den tørrlagte alkoholikeren Løvborg, som altså skal realisere hennes drøm om storhet og 

makt. Etter å ha sendt ham i et selskap med rikelig tilgang på drikkevarer, sier hun: 

" ... Klokken ti, - da kommer han altså (tilbake). Jeg ser ham for meg. Med vin/øv i håret. Het og 

freidig ... "(s.415). Denne spenningen mellom idealisme og desillusjonisme er 

gjennomgangstema i dramaet, og er det som gjør at Hedda Gabler snarere hører hjemme 

i 1890-tallslitteraturen enn i realismen. Nyromantikk og skjønnhetsdyrking versus 

desillusjon og dekadense er motsetninger som skulle prege mye av det neste Hårets 

litteratur. Vi vet hvordan herreselskapet faktisk endte for Løvborg og Hedda Gabler. Vi 

vet også i hvilken forferdelig grad hennes drøm om å heve seg opp over tarveligheten og 

forstillelsen støter mot en annen virkeligheten når hun får vite at Løvborg slett ikke tok 

livet av seg men ble drept av et vådeskudd i underlivet og funnet på en bordell. Med 

knuste drømmer og i assessorens makt må Hedda Gabler for første gang stå ansikt til 

ansikt med sine virkelige livsbetingelser. 

Hybris' pris. 

Når Strindberg kaller Frøken Julie et "sorgespel", må vi tro at han mener noe mye mer 

presist enn et drama som slutter sørgelig. Lennart Josephson skriver at ordet "sorgespel" 

har for Strindberg samme nyanse og anvendes på samme måte som det gresk

internasjonale ordet tragedie.(8) Det er i både Hedda Gabler og Frøken Julie klare 
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paralleller til den klassiske tragedien og dens poetikk. Den greske tragediens form med 

dens krav om klarhet, presisjon og en følelse av nødvendighet forsterker og poengterer 

den tragiske dimensjon i disse moderne tekstene. For å se den sammenheng som finnes 

mellom den aristoteliske tragedie og et moderne syn på hva en tekst er, kan vi studere 

følgende to sitater: 

A perfect tragedy should ( .. .) imitate actions which excite pity and fear ( ... ) he who lrears the 
tale told wi/1 thrill with horror and melt to pity at what takes plaæ ( .. .)"through pity and fear 
effecting the proper purgation of these emotions. (9) 

Et drama er ikke noe speilbilde av samfunnet, men en tekst som kan leses eller framføres, og som 
bygger opp en eller annen virkning i mottakerens sinn, avhengig av hvordan den 
forståes.(10) 

Sitatene hentet fra henholdsvis Arist«JJteles poetikk (ca.340 f.kr.) og Asbjørn Aarseths 

bok Realismen som myte (1981). Det viktige i denne sammenheng, og som jeg har 

uthevet, er den vekten som blir lagt på leseren eller tilskueren og deres reaksjon på 

teksten. Virkningen i mottakerens sinn blir i begge sitatene ovenfor en viktig del av 

definisjonen på et drama. Aristoteles spesifiserer i tillegg denne virkningen som en 

renselse eller katharsis som tilskueren gjennomgår, og som bringer henne i en tilstand av 

bedre mental balanse enn ved skuespillets begynnelse. 

Foruten kravene om enhet i tid og handling og andre mer detaljerte krav til tragedien, 

sier poetikken en hel del om tragediehelten: 

The change of fortune presented must not be the spectacle of a virtuous man brought from 
prosperity to adversity: for this moves neither pity nor fear; it mere/y shocks us. Nor again, 
should the doumfall of the utter villain be exhibited. A plot of this kind would, doubtless, satisfy 
the moral sense , but it wou/d inspire neither pity nor fear; ( ... ) There remains, then, the 
character between these two extremes, -That of a man who is not eminent/y good and just, yet 
whose misfortune is brought about not by vice or depravity, but by same error or frailty. 



28 

De ulykker som påføres heltinnen er videre et resultat av et overmot, hybris, som ikke 

står i forhold til den skjebne som egentlig er bestemt for henne. La oss se litt på våre to 

heltinner Frøken Julie og Hedda Gabler i lys av det vi nå har sagt om tragedien, dens 

funksjon, og hvordan funksjonen realiseres. 

Utgangspunktet er en hovedperson som ikke er utelukkende god og rettferdig, men 

likevel fyller oss med sympati. Hun har overdreven forestilling om sin egen betydning 

og som resultat av denne uvitenhet og hybris ender hun i tragedien. Dette er et mønster 

vi kjenner igjen i Hedda Gabler og Frøken Julie. Julies forestillinger om hvordan folket 

holder av henne er naive og uten realitet; " ... Jag ktinner folket, och ti/skar det, liksom de hdlla 

av mig. Låt dem komma skal ni sel .. "(s.117). Jean lar henne forstå at hun tar feil, og selv er 

han det beste bevis for sin påstand. Det viktige er imidlertid at dette overmotet er den 

direkte årsaken til foreningen mellom henne og Jean og dermed til Julies ødeleggelse. 

Hun forstår ikke hvilket ærend de dansende tjenestefolkene er i før det er for sent å 

"redde" seg noe annet sted enn inn på Jeans værelse. 

Hedda Gablers hybris viser seg i hennes overdrevne forestilling om hva hun alene kan 

utrette. Med brenningen av andres manuskript, løgner og utpressing setter hun seg over 

de regler som gjelder for vanlige dødelige. At handlingene er fundert i en drøm om noe 

som er bedre hindrer ikke at hennes overmot slår tilbake på henne selv. 

I den klassiske tragedien er det skjebnen som setter grenser for heltenes utfoldelse. I den 

moderne gudløse verden begrenses de av kombinasjonen arv og miljø. Resultatet av den 

dramatiske prosessen er imidlertid det samme; å frambringe skyld, frykt og ufrihet hos 
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heltinne og dermed tilskuer. Vi skal se hvordan dette realiseres i de to dramaenes 

sluttspill. 

HeHirmens tragedie • vår katharsis? 

Vi så i Frøken Julie at den kampen hun kjemper først og fremst er noe som foregår i 

Frøken Julie selv, og at hennes indre krig når sitt høydepunkt mot slutten av dramaet. På 

det ytre plan utvikler selvmordsforberedelsene seg til et slags sadomasochistisk spill med 

Jean og greven som motparter. Fram til forførelsen var det Julie som hadde den hersk

endes rolle, men idet hun ga etter for sin seksualitet ga hun også avkall på å kontrollere 

situasjonen. Når greven melder sin ankomst viser imidlertid han seg som sterkere enn 

dem begge, og maktrelasjonen Jean-Julie forrykkes igjen. Det som følger blir en rituell lek 

med de ulike roller, der det er uklart hvem som etterhvert kommanderer hvem. 

Opplevelsen av å overvære et rituale forsterkes av Julies hypnotiske tilstand og de 

skarpe ringingene i klokken. Det som til slutt sender henne i døden, er farens ringe

signaler(over-jeget) og elskerens barberkniv(det'et). Grensene mellom Julie og hennes 

omgivelser eksisterer ikke lenger, og dramaets indre motsetninger kulminerer med 

henne . Etter Julie finnes intet.(ll) 

I Hedda Gabler er situasjonen en annen. Hedda Gablers tragedie er at avstanden 

mellom idealene og de faktiske betingelser hun lever under blir for store til å leve med. 

Når sannheten om og konsekvensene av Løvborgs død går opp for henne, er det ikke 

bare en verden som faller. For første gang blir hun for alvor konfrontert med den andre 

verden, den hun tidligere har fornektet. Hun prøver enda å få et innpass; "Er det 
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ingenting I to kan bruke meg til her?"(s.434). Men den eneste som har bruk for Hedda 

Gabler er assesoren Brack, som i tillegg har bevilget seg en slags bruksrett ill henne. 

Hedda forstår at skal hun leve så må hun leve i denne verden av tilbakeskuende 

forstillelse og personlig ufrihet. Gjennom den ville dansemelodien på pianoet uttrykker 

hun de kvaler og motsetninger som river i henne, og med skuddet i tinningen realiserer ! 

hun sin egen drøm som ikke tar hensyn til liv eller død. Men verden rundt Hedda fort

setter omtrent som tidligere. For mens Hedda Gabler i løpet av dramaet har gjennomgått 

et inferno av sinnsbevegelse, har hennes anstrengelser for å bli sett gått resten av 

dramaets personer hus forbi. Sluttscenen viser at ikke bare Hedda mangler bakkekontakt, 

men at alle mer eller mindre lever i sin egen verden uten kontakt med andre. Ikke 

engang Heddas selvmord kan få dem til å revurdere sin virkelighet. AH den selvtil

fredse Brack presterer er en halvt avmektig kommentar; "Men, gud seg forbanne - slikt noe 

gjør man da ikke!" (s.434). Den slappe, likegyldige replikken er det siste som får klinge i 

publikums ører, og den forsterker kontrasten til det som nå er forsvunnet: Hedda Gabler 

og hennes kompromissløse verden. 

Det kan være tvilsomt å trekke den mer enn to tusen år gamle teorien om katarsis inn i 

drøftingen av moderne drama. En ting er problemene forbundet med hva Aristoteles 

egentlig har ment med teorien om tragediens rensende funksjon.(13) Begrepet katharsis 

forekommer bare to ganger i Poetikken, samtidig som det knapt er noe begrep som har 

avlet flere divergerende tolkninger. Mange har også trukket inn de grunnleggende ulike 

livsvilkår mellom den greske antikke og den moderne verden. I Kierkegaards Enten-Eller , 

skriver "A" i en liten avhandling om tragedien: "Den (moderne) tragiske Helt er subjectiv 

reflekteret i sig, og denne Reflexion har ikke blot reflekteret ham ud af ethvert umidd/ebart 
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Forhold til Stat, Slægt, Skjebne, men ofte endog reflekteret ham ud af hans eget foregående Liv." 

(s.133) Den egentlige tragiske skyld er hos Kierkegaard ingen etisk skyld, det er en ren 

estetisk kategori. Men hvis mennesket i det moderne samfunn kun dømmes etter sine 

gjerninger og gjør enkeltindividet ansvarlig, blir det etikk utav det. Slik jeg forstår 

Kierkegaard er det dermed ikke mulig å framstille den rene tragiske skyld i en moderne 

verden: mennesket er en gang for alle overlatt til seg selv, og ethvert begrep om skyld 

blir spørsmål om ens personlige etikk. 

Undersøkelsen av Hedda Gabler og Frøken Julie viser imidlertid at den moderne 

heltinne ikke på noen måte er autonom, verken i forhold til slekt eller aller minst i 

forhold til sitt foregående liv. Som jeg tidligere har antydet, gir det snarere mening å 

hevde at det antikke skjebnebegrepet i en moderne virkelighet er erstattet av en 

. kombinasjon av arv og miljø. Dessuten er vel Kierkegaards inndeling av etikk og poetikk 

i to adskilte sfærer i dag et tvilsomt standpunkt. Heller ikke for Aristoteles er den 

estetiske nytelse noen mål i seg selv, målet er katharsis, som ligger hinsides tragedien. 

Hans poetikk er for øvrig ikke først og fremst av normativ karakter. Det han gjør er å 

beskrive en "ekte" tragedie med det fremste eksemplet i Sofokles' Kong Oidipus. 

Det uhyggelige ved den tragiske skjebne er at helten blir sitt eget redskap, slik at han 

bevirker sin egen ulykke. Det fins derfor ingen utvei, og denne følelsen av å være fanget 

danner en emosjonell bakgrunn for tragedien, som vi også kjenner igjen i Hedda Gabler 

og Frøken Julie. Men gjennom den kunstneriske transformasjon heves følelsene opp på 

et allment plan, frykten mister sine konkrete kjennetegn og omdannes til selvrefleksjon 

og undring over hva som styrer våre veier. Det er en slik følelse av befrielse og lettelse 

jeg aner at Aristoteles legger i den tragiske nytelse, som derfor blir en dialektikk mellom 
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tanke og følelse, en faktisk erkennelsesmessig prosess. 

Noter 
l. Her sitert etter Norsk Kvinnelitteraturhistorie (1988), s.155. 
2. Jeg markerer Hedda Gabler og Frøken Julie med uthevet skrift når skuspillene 

omtales, og Hedda Gabler og Frøken Julie med vanlige typer når det bare er 
snakk om personene. Alle sitat er fra Ibsen (1962) og Strindberg (1986). 

3. Resepsjonen av Hedda Gabler er utførlig diskutert i Fjørtoft (1986). 
4. I Hemmer (1986) er det lagt vekt på dette aspektet ved Hedda Gabler. 
5. Se s. 67 i Longum (1982). 
6. Se sceneanvisning s. 98 i Strindberg (1986). 
7. Freud lanserte sin teori om det ubevisste for første gang i 1895.Se f.eks. Politikens 

filosofileksikon, redigert av Poul Lubke, Kbh. 1983. 
8. Se s. 17 i Josephson (1965). 
9. Sitatene fra Aristoteles er hentet fra Jones (1970), s.306-309. 
10. Se s. 98 i Aarseth (1981). 
11. I Hedda Gabler og Frøken Julie er det åpenbart at disse begrensningene er 

sterkere fordi heltene er kvinner. Årsakene til begrensningene i arv og miljø er 
imidlertid ikke tema for denne drøftinga. 

12. Dette er et mye omdiskutert problem i forskningen rundt Frøken Julie. Jeg mener 
det er grunnlag i teksten for min tolkning. Dramaet slutter med sceneanvisningen: 
"Frøken går bestemt ut gjennom dorren." Se ellers Sprinchorn (1966). 

13. Drøftinga her er bl.a. inspirert av Børtnes (1980). 
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En gransking av personkarakteristikken i Fordringsågare 

i lys av den naturalistiske doktrinen. 
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i .O INNLEDNING 

Fordringsågare er et verk av Strindberg som ikke har fanget 

forskernes interesse i særlig grad. Det er ikke skrevet stort om det, 

for det meste er det bare nevnt i framstillinger av hele 

forfatterskapet, eller som eksempel på hvordan Strindberg arbeider 

med samme idekonsept i forskjellige verker og genre. 

l mye av det som finnes av stoll om Fordringsagare, virker det som 

kritikere og strindbergforskere har hengt seg opp i en forståelse av 

stykket. Lesningen av Fordringsagare begrenses mer eller mindre til 

den første scenen, der Gustav får Tekla til å framstå for Adolf som 

en kannibal. For ettertida har så dette bildet av Tekla blitt stående: 

"Kvinnehatet slår ut i lys lue da Strindberg intensiverer det 

naturalistiske drama med Faderen, [ ... ] og Eordringsagare, [ ... ] der 

hustruen er vampyr"1. Dette bildet av Tekla er etter min oppfatning 

altfor ensidig, og jeg ønsker å gi en mer helhetlig karakteristikk av 

henne. Denne oppfatningen av henne kan også stå som en illustrasjon 

på det jeg har kalt det naturalistiske paradoks i kapittel 4. 

i .1 STRINDBERGS "NATURALISTISKA SORGESPEL" 

Strindberg skrev Eordringsagare umiddelbart etter Eri:iken Julie 

1888. Stykket ble oppført første gang i 1889 på Strindbergs 

forsøksteater (Den Skandinaviska Ei:irsi:iksteatern på Dagmarteatret 

i København) og utgitt i 1890 i Tryckt och otryckt. Han hadde nå 

forkastet sosialismen og forlatt rollen som samfunnsrefser. l 

stedet var han opptatt av vitenskapelighet, psykologi og tanker om 

den sterkestes rett. l sine "vivisektioner" skriver han om 

"hjårnornas kamp", og med Eadren går han over i naturalistenes 

rekker. Strindbergs naturalistiske linje fra Eroken Julie og Eadren 

fortsetter i Eordringsågare, både i formspråk og innhold. Således 

gjelder forordet til Eri:iken Julie i store trekk også !or dette 

skuespillet: Psykiske forløp vektlegges mer enn ytre hendelser. 

Enkel, men naturtro scenografi, en akt og få roller er viktige 

naturalistiske formelementer. Det opplyste overmennesket som ikke 

lar seg distrahere av upålitelige følelser er med, som slavenaturen 

1 Cappelen: Verdens litteraturhistorie bind i O, s. 430. 
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er det. Dialogen er usymmetrisk som i Froken Julie2, om enn mer 

konverserende. Strindberg selv så på Fordringsagare som et mer 

fullkomment naturalistisk drama enn både Fadren og Froken Julie. 

l artikkelen "Om modernt drama och modern teater", publisert første 

gang i 1889, tar Strindberg til orde for en naturalistisk dramatikk. 

Grunnen til dramatikkens tilbakegang, sier han, er teatrenes 

maskineri. Innviklede intriger har tat! overhånd, og figurene er flate 

og uten liv. Psykologien; selve dramaet, om man vil, har blitt avløst 

av flotte kulisser og ytre staffasje. Strindberg forkaster ikke de 

gamle mestere, men framholder at innholdet har druknet i ytre form. 

Derfor må formen forenkles, og Strindberg går lenger enn Antoine og 

Zola når han barberer bort det han ser som unødvendig. Naturalismen 

fordrer imidlertid også en annen type innhold. Evige spørsmål og 

menneskelige konflikter består riktignok, men istedet for å 

moralisere, unnskylde eller på annen måte påstå noe, skal den 

naturalistiske kunsten beskrive. Med Strindbergs egne ord: ''[. .. ] den 

stora naturalismen [ ... ] saker de punkter, dår de stora slagen stå, [og] 

finner skont eller fult likgiltigt, endast det ar stort"3. Andre 

Antoines Theatre Libre i Paris blir forbilde for Strindbergs 

utforming av det naturalistiske drama. Fordringsågare var da også 

skrevet med tanke på framføring ved Theatre Libre. 

i .2 NATURALISMENS KUNSTSYN 

Naturalismens frontligur er Emile Zola. l sine mange manifester 

krever han en kunst som skal skildre virkeligheten som den er. 

Inspirert av Hippolyte Taines ideer om miljøets påvirkning og 

positivistisk tro på vitenskapen, tar han utgangspunkt i romanen. 

Dens oppgave er "å skildre den sosiale og psykologiske virkelighet; 

den er et erkjennelsesmiddel og et instrument i fremskrittets 

tjeneste på linje med vitenskapen, i det den formidler innsikt i 

tilværelsens faktiske og prinsipielle vilkår"4. Slik en lege 

dissekerer en forsøkskanin, skal forfatteren analysere 

virkeligheten, og ved hjelp av vitenskapelige metoder føre 

"eksperimentelle" bevis for analysens holdbarhet. 

2 l forordet til FrokenJulie forsvarerS. en springende dialog, som mer naturlig 
enn den symmetriske 'franske'. 
3 Om modernl drama och modern teater, s. 36. 
4 Cappelen: Verdens Litteraturhistorie bind 9, s. 131. 
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Menneskeskildringen skal være objektiv og uttømmende, med den 

biologiske arv og det fysiske og psykologiske miljø som 

determinerende faktorer. Intet er for smått eller for stygt til å bli 

framstilt av kunstneren, målet er å "skape storhet av det materiale 

vi har vennet oss til å se som smått"5. Kunsten skal gjengi et stykke 

virkelighet, sett gjennom et temperament. Men forfatteren skal 

holde tilbake sine egne meninger om og innstilling til det han 

skriver om, og objektivt og lojalt skildre virkeligheten som den er 

og la den tale for seg selv. Kravet om vitenskapelighet understreker 

denne oppfatningen ytterligere; det litterære eksperiment skal gi 

empirisk viten om virkeligheten. 

1.3 VIVISEKSJONENE OG "HJÅRNORNAS KAMP" 

Viviseksjon er et begrep hentet fra naturvitenskapen, og betegner 

forsøk på levende dyr. Strindbergs "vivisektioner" er studier av 

psykologiske tilfeller, gjort etter levende modeller. De illustrerer 

hans tanker om suggesjonspsykologi og den sterkere hjernes seier 

over en underlegen. De er skrevet før han erklærer seg som 

naturalist -det gjør han først med Froken Julie. 

Strindberg omtaler dem som en ny litterær form6 for et nytt 

innhold. Innholdet kommer allikevel igjen i andre litterære former, 

blant annet som drama. På mange måter er det meste av Strindbergs 

produksjon i årene fra 1886 til ca. 1890 variasjoner over temaet 

"hjarnornas kamp", som også er tittelen på en av viviseksjonene. En 

dåres li:irsvarstal kan tjene som eksempel. Mannens plan er å bruke 

sin overlegne tankekraft og sine kunnskaper i psykologi og suggesjon 

til å bevise hustruens utroskap. Om viviseksjonen må sies å være 

mislykket i dette tilfellet, hindrer det ikke nye eksperimenter. 

Koplet med naturalismen og dens ide om litteraturen som 

erkjennelsesmiddel, blir viviseksjon-metoden et ypperlig 

instrument for eksempel for Strindbergs arbeid med å komme til 

bunns i "kvinnolrågan". Fordringagare kan således bet aktes som en 

dramatisert viviseksjon, med Gustav som vivisektør: "-Men bliv inte 

radd, når du sedan lår se hur jag skår upp en manniskosjål och lagger 

innanmatet på bordet." 

5 Gyldendal 1989: Verdens litteraturhistorie bind 5, s. 253 
6 S. kaller det først en høyere litterær form, senere sier han de er skrevet uten 
pretensjon på å være kunst. Denne motsigelsen får imidlertid ikke betydning 
her. 
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2. O FORDRINGSÅGARE -KORT RESYME 

Fordringsagare handler om Tekla og hennes to menn. Hun har skilt 

seg fra Gustav for å gifte seg med Adolf. Gustav oppsøker Adolf på 

feriestedet mens Tekla er i byen. Adolf vet ikke hvem Gustav er, og 

det benytter Gustav seg av når han skal ta hevn. Han overbeviser 

Adolf om at han har epilepsi og snart skal dø. Med sin framtid i 

ruiner går Adolf med på Gustavs eksperiment. Han må vite; se med 

egne øyne om Tekla er en slik troløs kvinne som Gustav påstår. De 

avtaler å "se efter", først Adolf, siden Gustav, mens den andre 

observerer fra rommet ved siden av. 

Når Tekla kommer, merker hun med en gang at Adolf ikke er som han 

pleier. Han konfronterer henne med mistankene som Gustav har 

dyrket frem i ham, og hun gir sine svar. De begynner tilslutt å 

krangle, og Adolf lår et anfall fordi Tekla ikke gir seg. Litt etter går 

Adolf ut , og inn kommer Gustav. Han kurtiserer Tekla, men hun 

kjemper i mot. Noen kommer tilfeldigvis forbi akkurat når Gustav 

holder henne i sine armer, og han har fått sin hevn: Han har fratatt 

Tekla hennes ære. Men han driver spillet lor langt. Det samme 

fotografiet som overbeviste Adolf, blir bevis på at Adolf ikke elsker 

Tekla. Skuffet over Adolf, som har lært henne sannferdighet, gir 

Tekla etter for Gustavs lorførelseskunster og avtaler stevnemøte 

med ham. l neste nå går sammenhengen opp lor henne, og det kommer 

til et oppgjør med Gustav. Men det er for sent, Adolf har hørt og sett 

alt, og "den som sett sin fylgia, han dor". Gustavs hevn blir blodigere 

enn ment fordi Adolf ikke tålte å se sannheten. 

2.1 MOTIAGELSE OG TIDLIG TOLKNING AV FORDRINGSÅGARE 

Til tross for fransk utgivelse ble Fordringsågare aldri spilt på 

Theatre Libre, og Strindberg hadde store vanskeligheter med å lå 

stykket trykt i Sverige. Det var for intimt, og det hjalp lite å vise 

til andre intime skildringer som var blitt utgitt, for eksempel 

Victoria Benedictssons roman Pengar, som Strindberg hadde blitt 

opprørt over. 
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En dansk oversettelse av den Iranske versjonen kom i februar i 889. 

Edvard Brandes mente i en kritikk noen dager senere at stykket ikke 

kom opp mot Froken Julie, og var irritert over tegningen av Gustav: 

Han måtte virkelig være en idiot som lot seg utsuge av en dum, 

ondskapsfull og falsk skapning som Tekla. Creditorer (den danske 

tittelen på stykket) var langt fra noen tragikomedie, tvert i mot 

syntes Brandes det var "kadaver-tragisk". Stykket var allikevel av 

betydning i kraft av "et last og lidenskabeligt Sprog"7. Etter å ha 

sett det framført var han mer dempet, selv om han fremdeles så 

svakheter. 

Både tilhengere og motstandere av den naturalistiske formen for 

drama hadde sitt å si om stykket, men kritikken etter urpremieren 

var jevnt over mer positiv enn mottakelsen av den trykte versjonen 

hadde vært. Flere kritikere reagerte imidlertid på "de något 

besynnerliga karaktarerna"B og kritiserte den naturalistiske 

dramatikken for å beskjeftige seg bare med unntakstilfeller. Denne 

kritikken kan delvis forklares med at samtidige kritikere ikke 

kjente igjen Strindbergs komplekse figurer. De var vant med et 

typegalleri med veldefinerte mennesketyper, nettopp slike 

"karaktarer" som Strindberg kritiserer i forordet til Froken Julie. 

Men fremdeles i 1948 skriver Martin Lamm om Fordringsagare at 

"handling och psykologi blivit rent orimliga"9. Hvor hele er figurene 

egentlig, i all sin kompleksitet? 

3.0 PROBLEMSTILLING: TROVERDIGE PERSONER? 

Dette blir altså utgangspunktet lor å gå personskildringen 

Fordringsagare nærmere etter i sømmene: Hvor besynderlige er de, 

sett lra et 1990-tallsperspektiv? Hva vil en gransking av Tekla løye 

til karakteristikken av henne fra skuespillets urpremiere, som 

tegner bildet av en ond og dum erotisk demon som 'kjølig lysten' og 

'glatt lokkende' byr seg fram til Gustav? En må ta i betraktning at 

dette bildet gjelder en framføring, mens objektet for granskingen 

her er en tekstutgave av stykket. Moralen har også forandret seg i 

løpet av hundre år. Det faktum at Fordringsagare er skrevet innen en 

7 Edvard Brandes i Poliliken, 3. mars 1889. 
8 Hans Emil Larsson i Sydsvenska Dagbladet 22. april 1890. 
9 La mm: August Strindberg s. 172 
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naturalistisk kode som, lri for moralisering, skulle vise et hjørne av 

virkeligheten sett gjennom et temperament, legitimerer allikevel et 

forsøk på en objektiv analyse av figuren Tekla. Til syvende og sist 

blir så spørsmålet: Hvordan forholder litteraturen. reoresentert yed 

Fordrjngsi:igare. seg til virkeligheten? 

3.1 PERSONKARAKTERISTIKKEN 

Personkarakteristikken i et drama gis i stor grad ved det som 

kommer fram i replikkene om rollefigurenes syn på seg selv og på 

hverandre. For et drama som leses kommer sceneanvisningene i 

stedet for aktørenes spill. En figur som er vanskelig å akseptere ut 

fra teksten, kan dermed framstilles overbevisende av en god 

skuespiller. Edvard Brandes · irritasjon over Gustav kan nevnes som 

eksempel. Dersom Gustav blir spilt slik Strindberg ønsket det; 

"lekande gomodigt, så som den olverlågsne kan" i o' har 

Fordringsågare et potensiale som tragikomedie. Det betyr også at 

enhver lesning av et drama fordrer en god del tolkning. Med disse 

forbeholdene tatt i betraktning er det allikevel mulig å gi en 

beskrivelse av de tre personene i Fordringsågare. 

3. i .i ADOLF 

l Adolf er brytningene sterke mellom sannhet og illusjon. Han søker 

sannhet og erkjennelse, men sannheten lar bokstavelig talt livet av 

ham. Han er syk og viljesvak, men har et heftig og pasjonert 

temperament som, rettet innover, virker nedbrytende. Adolf er en 

slavenatur, et uselvstendig menneske som må ha noe å tilbe, noe 

utenfor seg selv å tro på. Han er fritenker, men har erstattet Gud 

med Kvinnen, nærmere bestemt Tekla. Hans plattform i livet er troen 

på kunsten, en tro han imidlertid vakler i. Både Tekla og Gustav 

anklager ham for ikke å ta ansvar for sitt eget liv: "men var ditt 

bå.tre jag sjå.lv, det kanske år obekvåmare det ån att låta någon 

annan vara det." 

Adolfs sannhetssøken gir seg utslag i at han mer eller mindre 

ukritisk godtar det Gustav sier som sannheten. " ... det år nog sant, 

som allt vad du sager", er en av hans første replikker til Gustav. Til 

1 O Brev til H. R. Hunderup 3 mars 1889. 
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tross for at Gustav stiller seg kritisk spørrende til nesten alt Adolf 

sier, virker Adolfs tillit lil Gustav nærmest grenseløs. Hvorfor en 

slik tillit? Hvordan er det mulig at den samme personen som holder 

en velformulert, lem minutter lang monolog, unngår å legge merke 

til at Gustav gang på gang røper seg? En del av forklaringen kan ligge 

i at det Adolf sier i monologen allerede har blitt formulert i samtale 

med Gustav. At Adolf forholder seg forskjellig til forskjellige 

mennesker er vel også rimelig. En viktigere årsak er det at Gustav 

blir Adolfs redning: "Du år den enda manliga van jag halt Du har givit 

mig levnadsmod igen på dessa åtta dagar, det år som din magnetism 

overstrålat på mig[ ... ].Hor du inte sjålv hur jag tanker klarare, tal ar 

redigare." Adolf gir Gustav både ansvar .for og makt over sitt liv. En 

makt Gustav bruker til å forandre Adolfs syn på Takla. Det tar tid, 

ikke et vondt ord om Takla faller fra Adolfs munn før Gustav har fått 

ham til å innse at han sitter fast i sin rolle. Da snur det til 

gjengjeld brått, og Adolf forteller ekstatisk om hvordan han, for å gi 

Takla tro på hennes kunst, rakket ned på sin egen så han selv begynte 

å tvile på dens verdi. Takla er blitt kannibal også i Adolfs øyne. 

Rollen som underlegen tilbeder har imidlertid vært den Adolf ~ 

å ha. Han har latt som han var svak for å vinne Te kl as kjærlighet 11, 

han har spilt feig for å gi henne mot. Men masken har festnet, rollen 

har blitt en tvangstrøye han ikke kommer ut av. Adolf har ikke lenger 

råd til å gi uten å tenke på hva han lår tilbake, og dermed blir han 

Teklas kreditor. 

Adolfs ulykke er at han ikke greier å leve opp til sine egne idealer. 

Han preker oppriktighet og sannhetssøken, men finner Teklas 

oppriktighet plagsom og tåler ikke sannheten. Han vil ikke være en 

tyrannisk patriark, men gnages av sjalusi -eller misunnelse, som 

Takla kaller det- når hun foretar seg ting på egenhånd. Han er fanget 

i skjæringspunktet mellom det gamle samfunnets moral og 

konvensjoner på den ene siden, og det moderne livet i likeverd og 

11 l den lyske versjonen av "Hjioirnornas Kamp" er dette en forklaring på 
fortellerens sykelighet. Elter å ha kommet hjem, forundres han over at han er 
blitt frisk, og finner ut at han var innbilt syk. Kona hadde innbill ham det: "-har 
jag intalat dig del? Skulle jag vilja ... -Nei, min kioiraste.[ ... ] Det kommer sig vio\1 
av at du ioir starkare M jag, eller kanske också av all jag lade min slyrka for dina 
totter, så att du skulle kunna alska mig, mig, den svaga och hjalpbehovande" 
(oversettelse fra tysk i Nationalupplagan, bind 29 s. 331 ). 



41 

sannhet som han prøver å leve sammen med Tekla på den andre. 

Masken er hans beskyttelse, samtidig som den truer med å kvele 

ham. 

3.1.2 GUSTAV 

Gustav er den følelseskalde hevneren som kommer med det gamle 

samfunnets idealer og river ned den verdenen Adolf og Tekla har 

bygd. Han er en kyniker. Den naturalistiske kausalitetslæren er hans 

"ideologi". Han viser ingen livsløgn av den typen som gjør Adolf så 

sårbar. Han framstår som en logiker, men bryter logikken bevisst 

som et middel til makt. Det er for eksempel logisk en feilslutning 

når Gustav hevder at Tekla kaller seg søster for å få Adolf til å 

respektere henne høyere. Han lar være å påpeke Adolfs 

selvmotsigelser når det ikke tjener hans mål. Gustavs hensikt er å 

svartmale Tekla, ikke å hjelpe Adolf til å se klart Målet er makt 

over Adolf. Han avslører Adolfs livsløgn og gir ham en annen til 

erstatning -som han litt etter avslører som en enda større løgn. 

Adolfs verdensbilde omformes og ødelegges .. og han blir et redskap i 

Gustavs hevn. 

Middelet blir å snu og vende på ideer og omskrive virkeligheten til 

han får det svaret som passer til anledningen; det som gir Gustav 

rett. Han forvalter med selvfølgelighet det balanserte syn. Med 

eksempler fra fjern og nær underbygger han sitt syn på Adolfs 

situasjon, og øker sin egen autoritet Han vekker Adolfs respekt og 

tillit ved å dele sin viten med ham på en måte som inkluderer ham i 

stedet for å belære ham: "Det ar lorargligt forstås, men darfor 

bråndes ånkorna i lndien, som du vet". 

Gustav later som han spiller på lag med Adolf, og bruker sitt 

forsprang til å vri samtalen inn på områder som er fundamentale for 

Adolf. Ved hele tida å ha rett, komme med nye poenger og sette 

spørsmålstegn ved Adolfs oppfatninger og meninger, hindrer han ham 

i å resonnere selv. Fordi han greier å holde på utspillet, kan Gustav 

linne Adolfs svake punkter og presse ham dit han vil ha ham. 

Taktikken overfor Tekla blir en annen. Henne lurer han til overmot 

ved å late som om han er den svakere. Han foregir å ikke ville 
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"fi:irbittra [Teklas] lycka med [sin] narvaro", han vil tvert i mot 

forsones, "slacka detta hat som måste finn as harinne, och [ ... ] lå fr id 

och i:idmjukhet i sinnet". Med disse ordene vekker han Teklas sympati 

og tillit. Så går han over til å kurtisere henne, blant annet ved å 

vekke minner fra deres samliv. En kan nesten undre på om han ikke 

mener det, når han sier han skal blåse nytt liv i henne. Prøver han 

virkelig å vinne henne tilbake? Svaret er forsåvidt ja, han kommer 

jo inn for å forføre henne, men neppe fordi han vil ha henne tilbake. 

Han skal bevise for Adolf at Tekla er troløs. Gustavs ønske er hevn, 

og den oppnår han i og med damene som ser ham og Tekla i 

omfavnelse. På et blunk skifter han så holdning overfor Tekla. Han 

blir uhøflig, han kommanderer henne. Hittil har han stått frem som 

hennes like, nå er han henne overlegen i handle- og tankekraft. Han 

lykkes fordi han er den sterkere. Og i kraft av sin styrke har han 

rett. Han lår det til å synes som om ektefellene ødelegger hverandre 

uten at han har del i det som skjer. 

3.3 TEKLA 

Tekla karakteriseres i 1. scene som en kynisk og lettlivet kannibal 

som har "stjålet" Adolfs styrke og bruker den til å erobre verden 

med. Det at hun ikke lenger tar noe fra Adol.f, er bevis for at hun ikke 

elsker ham, selv om det i følge Adolf skyldes at det ikke er mer å ta. 

En dansk strindbergforsker, Vagn Børge, sier om Tekla: "Denne Kvinde 

er som en bold for Vinden. Kun levende i en urolig Jagt efter Nydelse 

og erotiske Glæder, der ytrer sig i et stadig! Begær efter nye Mænd 

og Ynglinga. Hun har sikkert Ret, naar hun tror, at hun elsker begge 

de to Mænd, som Intrigen udspilles imellem. Men i Grunden kan hun 

ikke elske. Hun har hverken Hjerte eller Følelse, men handler efter 

Instinkt og Drift i en ureflekteret Ondskap, der er en Slags Form for 

Hysteri."12 

Hvordan stemmer mennenes syn på Tekla med det hennes egen 

fremtreden kan fortelle? Det er vanskelig å frigjøre seg fra den 

mistenkeliggjøring hun blir utsatt for i samtalen mellom Adolf og 

Gustav. På sett og vis er også det bildet de gir av henne riktig. Hun 

12 Vagn Børge: Kvinden i Strindbergs Liv og Digtning s. 176 
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.er kokett, og både innrømmer og grunngir det. Hun velger å være helt 

oppriktig når Adolf konfronterer henne med sine mistanker. Hun 

utfordrer hans sjalusi og forsøker å lå ham til å innse at hun velger 

ham , selv om hun flørter: 

ADOLF. Du oroar mig bestandig! med ditt koketteri! Varlor driver du detta spe!. 
TEKLA. Dat ar inte något spe!. Jag vill vara omtyckt, det ar altsammans! 

Hun har en selvstendig natur og en viss mannlig stil. Hun har glemt 

sin gjeld, hun har myrdet tyrannen. Og hun spiller komedie. 

Spørsmålet blir da hvilken slutning som skal trekkes av dette. 

Kannibal er hun i Adolfs øyne, som igjen ser henne gjennom briller 

han har lånt av Gustav. En noenlunde objektiv karakteristikk gir 

bildet av en sterk og klarsynt kvinne som er frigjort fra en 

underdanig kvinnerolle uten å ha mistet sin kvinnelige sjarm og 

varme. Hun er lQL frigjort for sin tid -og for sin mann. Hun er fanget 

av sin rolle som den overlegne i forholdet til Adolf. Hun forakter 

hans svakhet, og kan ikke se ham som likeverdig. Hun ser på seg selv 

som hans 'fylgia', hans beskytter; det er hun som holder hans verden 

sammen. Gustav kaller henne også "!jadern i verket". Adolf har 

ganske rett når han gjetter hva hun frykter: "Att jag skulle låna en 

annans ogon for att se dig som du år, och icke sådan du forefaller 

mig vara!" Hun er redd komedien skal rakne. Derfor er det så viktig at 

Adolf ikke ser byggverket 

Samtidig trekker Tekla selv i trådene, slik hun utfordrer Adolfs 

sjalusi. Forsåvidt kan en si at hun bare svarer på Adolfs spørsmål, 

åpent og ærlig, slik han har lært henne. Hun har ingenting å skjule, 

men tar heller ikke hensyn til Adolfs angst for å miste henne. Hun er 

en egoist som bare vil være lykkelig, men hennes egoisme ødelegger 

lykken fordi Adolf ikke lenger lar seg overbevise av hennes kjærtegn 

og forsikringer om at han ikke har noe å frykte. Er hun da en slik 

"Bold for Vinden" som Børge påstår, kan hun ikke elske? At hun lar 

seg drive av følelser sier hun selv: "[ ... ] jag vet ingenting! Jag bara 

kanner!" Hun er seg bevisst sine drifter, og leker med dem. En lek 

som snart kan bli farlig, men betyr det at hun ikke kan elske? Hva er 

det å elske? Takla velger Adolf, hvorfor er ikke det nok? Adolf er 

redd for å miste henne fordi han ikke klarer å forholde seg til det 

faktum at hun har et valg. Hennes erotikk truer ham. Den 

"reflexverkan" som Gustav nevner, bunner i at Adolf og Gustav har en 
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felles fiende: Den truende, men på samme tid forlokkende 

vampyrkvinnen som med sin frigjorte væremåte rokker ved 

patriarkatets grunnpillarer. 

Tekla har imidlertid et hemmelig ønske om å bli fri. Fri fra l::!.ar:.!liU 
Adolf. Hun forsøker å sprenge illusjonen slik al de begge kan bli fri 

fra sin felles skyldner. For før Adolf har frigjort seg fra sine 

mindreverdskomplekser og strøket sine fordringer, kan heller ikke 

Takla bli fri. Tilslutt kommer også byggverket til syne: Tekla viser 

hvilken makt Adolfs sjalusi gir henne over ham, og han på sin side 

anklager henne lar å unnfly sin gjeld. Men Tekla vil ikke ruill.a roller. 

Hun er ikke villig til å innrømme noen gjeld. Hun blir urimelig fordi 

hun nekter å gi slipp på sin virkelighetsoppfatning og gå inn på 

Adolfs premisser. Hun har kvittet seg med tyrannen, og akter ikke å 

underkaste seg verken arvesynden eller patriarkatet igjen. For henne 

finnes det bare ett alternativ til det matriarkalske forholdet de nå 

. lever i, men Adolf er ikke sterk nok til å leve side om side med sin 

hustru. 

4.0 LITIERATUREN SOM VIRKELIGHETENS SPEIL? 

Personene i Fordringsagare er ikke hele eller konsekvente sin 

oppførsel. Selv Gustav angrer når han ser hvilke følger hans hevn får. 

Tekla slites mellom sine forskjellige følelser for Adolf og sine 

drifter, og den stakkars Adolf er fullstendig i oppløsning. Men dette 

gjør dem ikke umulige å forklare. Det er ikke 'normale' forhold som 

skildres, men den ytterste konsekvens av en grusom virkelighet i en 

ekstrem situasjon. Hver enkelt av personene i dramaet har sin 

fortid, sin arv, sitt sett av egenskaper. De er som "avrivna lappar av 
helgdagsklader, som blivit lumpor"i 3. De forandrer seg og oppfører 

seg selvmotsigende fordi de påvirkes av hverandre. Adolf suggereres 

av det Gustav sier, og det forandrer hans verdensbilde radikalt. 

Tekla har arvet tankegods fra sine to menn, og bringer med seg nye 

ideer andre steder fra. 

Pressede sammenhenger og dunkle replikker fins. Hvordan kan Gustav 

og Tekla ha møtt hverandre på båten hvis hun dro og han kom? 

Hvorfor reagerer ikke Tekla på at Adolf kjenner til hennes møte med 

13 S. i forordet til Froken Julie. 
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"ynglingarne"? Hvorfor avbryter ikke Adolf eksperimentet når han 

lår greie på hvem Gustav er? Og hva betyr det at "åldern er inne"? 

Men alt dette kan forklares på rimelig vis: Båten kan gå mellom tre 

eller flere anløpssteder. Det er viktigere for Tekla å vise at Adolf 

ikke har grunn til å være sjalu, på samme måte som hun er mer 

opptatt av hva annet "doktoren" hadde sagt, enn av at Adolf kanskje 

kan få epilepsi. Det er kanskje verre lor Adolf å leve i uvisshet enn å 

konfronteres med sannheten. At "åldern er inne" kan antyde tidligere 

forsøk på revolt, "kniven" er Adolfs trussel om skilsmisse dersom 

Tekla bedrar ham. Personkarakteristikken må sies å være akseptabel 

og troverdig. Hvordan er det da mulig at personene kan oppfattes så 

forskjellig? Hvordan kan et naturalistisk drama, som ideelt sett 

skulle gi et objektivt bilde av virkeligheten, formidle så andre 

inntrykk, hundre år etter sin tilkomst? 

Universalia sunt realia. Dette skolastiske dogmet er en nødvendig 

forutsetning for en objektiv virkelighet. Realismens verden er hel og 

lar seg stort sett beskrive i naturvitenskapelige termer. Den er bygd 

på almenne begreper, med tilhørende normer og syn på virkeligheten. 

Så lenge 'verden' er begrenset til borgerskapets sfærer, er det mulig 

å hevde at man skildrer virkeligheten i litteratur og annen kunst. 

Folk går i teater for fornøyelsens skyld og leser bøker omtrent som 

de leser aviser; som om det som står der er virkelig. 

Med naturalismen ble imidlertid virkeligheten -'verden'- betraktelig 

utvidet. Arbeidermiljø ble skildret fra innsida, prostitusjon og 

korrupt makt ble framstilt uten sminke eller forsonende trekk, og de 

ubetydeligste og hesligste detaljer ble viet full oppmerksomhet. 

J::illi. virkeligheten skulle fram i lyset, alle livets sider studeres, 

mennesket dissekeres og forklares som produkt av arv og miljø. Den 

borgerlige verdensoppfatning utfordres av en litteratur som viser 

virkelighetens mange sider og rokker ved livets sannheter. Det er 

dette vi ser i Fordringsagare. Personene lever med hver sine 

forutsetninger og muligheter, så å si i hver sin verden. Deres 

virkelighetsoppfatninger faller bare delvis sammen, og de er ute av 

stand til å forsones. Mens Tekla tviholder på sitt verdensbilde, 

mister Adolf sitt, og går under. Gustav, som representerer det 

bestående samfunnet, gir Tekla feil, og slik blir hun årsak til Adolfs 
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død. Virkeligheten forandrer seg med verdensbildet, og derfor kan 

Takla oppfattes så forskjellig i dag fra i går. Framstilt som erotisk 

heks og irrasjonelt monster, er hun samtidig sterk og selvstendig, 

en representant for det kvinnebildet som gradvis vokser fram med 

den moderne tida og samfunnsutviklingen.14 

Slik virkeligheten forandrer seg med tid og kultur -som ikke er noe 

annet enn arv og miljø,- er den relativ fra person til person. Dette 

kom naturalismen med sitt krav om objektiv skildring til å 

understreke. l dette består det som kan kalles det naturalistiske 

paradoks: Naturalistenes søken etter virkeligheten pulveriserte den. 

Alt ble subjektivt, alle ble subjekter. 

4. 1 KUNSTSYNET l FORDRINGSÅGARE 

Kunsten er en viktig del av framstillingen av menneskene i 

Fordringsågare. Den viser at de ikke oppfatter verden likt, og 

forskjellen i deres kunstsyn underbygger personkarakteristikken. 

Teklas kunst, forfatterskapet, stagnerer etter den første boken fordi 

hun ikke lenger føler behov for å skape n.oen illusjon. Allikevel må 

hun og Adolf spille komedie for at deres verden skal bestå. l 

motsetning til Adolf forsøker imidlertid Takla å holde seg innenfor 

rammen av den illusjonen de lever på, selv om hun er klar over den. 

Hennes verdensbilde ligger fast, til tross for at hun er oppmerksom 

på rollespillet og dets ulemper. 

Adolfs sviktende tro på maleriet som uttrykksform avspeiler hans 

vaklende livsgrunnlag.Maleriet har ikke lenger noen 

virkelighetsbærende kraft. Adolf får ingen illusjon mer, "det var 

bara fårgkladd, och jag håpnade over att jag kunnat tro sjålv och 

inbilla andra tro att danna målade duk var annat ån målad duk". Av 

samme grunn som han ikke kan akseptere sin rolle når illusjonen er 

brutt og han har blitt klar over den, mister han evnen til å male: 

14 Denne dobbeltheten l bildet av Takla kan forklare at hun fremdeles i 1973 
kalles vampyr, i det vampyrbegrepet med tida har kommet til å inkorporere den 
delen av bildet som utgjøres av den moderne sterke kvinnen som nekter å 
underkaste seg mannen. 
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"Floret hade fallit från mina ogon, och det var mig lika omojligt att 

måla igen som att bli barn på nyttl" Det er et syndefall, med Gustav i 

en trippelrolle som slange, frister og straffende gud. Resultatet av 

Adolfs søken etter sannheten forviser ham fra paradiset, avskjærer 

ham fra Takla. 

Han forsøker å skifte tro, bli skulptør i stedet for maler. 

Voksfiguren bærer Adolfs håp om å kunne uttrykke noe sant og 

virkelig. Den skal være et svar på "tidens reala stråvan, dess fordran 

på verklighet". Men selv om han kan gjenskape Teklas kropp, makter 

han ikke sette ansikt på figuren. Hans bilde av henne glipper, 

illusjonen er for svak. Og mens Gustav ser i figuren at Adolf har 

"ålskat henne ofantlig", kjenner ikke Tekla seg igjen i det den 

uttrykker. 

Adolfs bilde av Tekla bygger altså på en illusjon på samme måte som 

kunstsynet hans gjør det. Gustav gir ham et nytt kunstsyn, men det 

er ikke en mindre illusorisk modell for virkelighetsbeskrivelse enn 

det første. Kunsten mister sin betydning som meningsbærende 

element i den verden som Gustav ødelegger. Urmakeren har makt til 

både å bygge opp og å ødelegge den kunstferdige mekanismen som 

bitene i Adolfs verdensbilde er satt sammen av. Slik Adolf "skjuter 

inunder [sin] egen bild" når han ser på fotografiet av Takla, hindrer 

forskjellene i menneskenes syn på virkeligheten dem i å nå 

hverandre. Det er umulig å gjengi "originalen" uten å legge inn 

subjektive tolkninger. Slik kommer kunstsynet i Fordringsågare til å 

bekrefte det paradoksale ved den naturalistiske doktrinen. 

4.2 KONKLUSJON 

Strindbergs "fallstudie" kan nok være gjort etter levende modeller, 

ment som en avspeiling av virkeligheten. Men i hvilken grad den er 

naturalistisk - det vil si, er gyldig som eksperiment - må en stille 

seg spørrende til. l iveren etter å være vitenskapelig, glemmer 

naturalistene Zolas ord om at kunsten skal vise et hjørne av 

virkeligheten, sett gjennom et temperament. Strindberg sier selv at 

det er temperamentet som kan gjøre den nitide 
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virkelighetsskildring til noe mer enn oppramsing av detaljer; til 

stor kunst. Nettopp dette temperamentet vil nødvendigvis, mer eller 

mindre subjektiv!, plukke ut og forstørre deler av en objektiv 

virkelighet. Selv den naturalistiske kunsten kom til å formidle en 

subjektiv virkelighet, når målet var å la virkeligheten tale for seg 

selv. Den tvetydighet som ligger i dette, peker langt ut over 

naturalismen. i 5 Fordringsågare viser den naturalistiske doktrinens 

falitt. Faktum er at svært lite av den litteratur man kaller 

naturalistisk, egentlig er det, om teoriene og manifestene skal ligge 

til grunn for betydningen av naturalismebegrepet. Dette forhindrer 

ikke at litteraturen kan beskrive et stykke .!!l.l.ili.g_ virkelighet. 

Litteraturen tar utgangspunkt i, og kan utsi noe om en virkelighet, 

til og med tilføre den noe nytt, slik det skjedde med naturalismen. 

Men i sin streben etter å gjenspeile virkeligheten, viser Strindbergs 

Fordringsagare paradoksalt nok at selve virkeligheten er relativ. 

Litteraturen er og blir illusjonens kunst, fiksjon. Den kan aldri ~ 

virkelighet, og kan aldri bli eksperiment på annet enn litteratur! 

15 For eksempel er nyromantikken ikke bare en reaksjon på og et 

opprør mot naturalismens objektivitetskrav og tyngende realisme. 

En kan kanskje like mye se den nye retningen som en konsekvens av 

at naturalismens vitenskapelige metoder ikke kunne få den 

forventede betydning. 
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GUNNAR HEffiERGS DRAMATIKK I GENREHISTORISK PERSPEKTIV MED 

GRUNNLAG I KJÆRLIGHEDENS TRAGEDIE. 

Av Ivar Lund 

"Hver ny generasjon bygger på den fore gåendes arbeid," sier Helge Krog i sitt Heiberg-essay 

fra 1929. Når man er blitt bedt om å se på Gunnar Heibergs dramatikk i genrehistorisk 

perspektiv, i dette tilfellet med grunnlag i Kjærlighedens tragedie, faller det naturlig å 

begynne med å vurdere i hvilken grad Heibergs dramatikk bryter med det umiddelbart 

forutgående. Dette umiddelbart forutgående lar vi representeres av en forfatter som den unge 

Heiberg hadde møtt personlig i Roma og MUnchen, og som George Steiner (The Death of 

Tragedy, London 1961) holder for å være den viktigste dramatiker etter Shakespeare og 

Racine, nemlig Henrik Ibsen. 

Det tør være velkjent at Henrik Ibsen fra og med Samfunnets støtter fra 1877 bestreber 

seg på en mest mulig korrekt etterligning av de faktiske forhold i sin dramatikk, - det som 

med en litteraturhistorisk term kalles realisme. Personene blir framstilt i sin sosiale 

sammenheng og plassert i et fysisk miljø. Sceneanvisningene er omfangsrike, inneholder 

inventarlister og ofte også kostymeringsanvisninger. Tilskuerne skal så langt det er mulig ha 

følelsen av at det er et utsnitt av virkeligheten de bevitner. Det at det trivielle, gjenstandene, 

fungerer samtidig på flere plan, i personkarakteristikken og symbolikken, og dermed bidrar 

til selve tematikken i stykkene, skal vi ikke komme inn på her. 

Ibsen skifter ut antikkens og klassisismens kongelige persongalleri med skikkelser fra 

borgerskapet. Personene får bevege seg naturlig i et scenemiljø som er møblert for å skape 

virkelighetsillusjon. Kontrasten er stor til den franske klassisismens tragiske drama som ble 

spilt stående i et nakent scenerom, og hvor virkningen dermed ble voldsom hvis dramatikeren 

lot en person gjøre noe så dagligdags som å sette seg på en stol. Scenespråket, som før hadde 

vært versifisert, blir hos den samtidsorienterte Ibsen etterligning av dagligtale, slik at det også 

er med på å bidra til virkelighetsillusjonen. 

For Balkonens vedkommende er det ikke vanskelig å se hvordan Heiberg bryter med denne 

realismetradisjonen. Jeg siterte fra Knut Nygaards forord til Eide forlags klassiker-utgave 

(Bergen 1970): " ... sceneanvisninger er meget sparsomt anvendt. Hverken scene-miljøet eller 
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dialogen gir personene psykologisk bakgrunn. De er frittstående, tidløse skikkelser. Alle er 

nænnest representanter for grunnegenskaper og livsmakter som tilfeldige momenter ikke kan 

innvirke på. Leif Longum er inne på det samme i boka To kjærliglietsromantikere (Oslo 

1960). Balkonen har etter hans mening "en lyrisk intensitet i replikkene", noe som har påfØrt 

dialogen "et utpreget litterært preg." 

Ganske annerledes vanskelig blir det å skille Kjærlighedens tragedie fra reaHsmetradi

sjonen, selv om den bie utgitt ti år etter Balkonen, i 1904. Mens Balkonen representerte et 

brudd, finner vi på flere punkter samsvar mellom Kjærlighedens tragedie og det realistiske 

drama. La oss f.eks se på de første fem linjene av sceneanvisningen til 1. akt "Stuen i en 

sæter. Et vindu på bagvæggen. lilhøjre for dette døren. Under vinduet fast bænk. Det brænder 

på pejsen, som er i forgrunden til venstre. Ved og huggestabbe ved pejsen. Længer tilbage 

på samme side sengested. Bord og stole ved pejsen. Hylder med spilkommer, fad og 

kobberkjedler. Træskeer i sprækkene." Det første vi får se av Erling Kruse, er at han pakker 

ut av rypesekken sin og henger regnfrakken til tørk. De to elskende spiser ansjos. Den sosiale 

sammenhengen, som var nesten helt fraværende i Baikonen, er her sterkere antydet; i det 

minste har to av stykkets tre personer et etternavn. Vi forstår at Karen og Erling har tilhørt 

samme vennekrets. Karen kommer fra "de højere samfundsklasser". og har "to søstre og en 

bror som er kongelig fullmægtig." Erling har sitt yrke, eller snarere kall, som forstkandidat, 

og i slutten av tredje akt får vi antydet at paret tross alt har en slags sosial omgang, - jeg 

sikter til Karens spontane replilclc "Er det sorenskriveren?" når piken melder den ukjente 

Hartvig Hadeln. Dette, men ikke mer, får vi vite. Fremdeles er vi langt fra realismens 

understreking av mennesket som sosial størrelse og familiemedlem. 

Stykkets dialog, altså det språklige, er ikke like lett å plassere. Vi finner tilfeller av 

talespråklige trekk så som brudd og korreksjoner, f. eks i følgende Hadeln-replikk i l. akt 

"Ja, kjærligheden dræber - hvis den er af extra kvalitet da." Men slike trekk fra talespråket 

forekommer ikke ofte nok til at det kan kalles karakteristisk for dialogen. Einar Skavlan 

(Gunnar Heiberg, Oslo 1950) snakker om en "Kristiania-tone" i replikkene, noe jeg av 

naturlige grunner er avskåret fra å vurdere. Særlig i begynnelsen er replikkene relativt korte, 

noe nær tilsvarende nonnaltale, men etterhvert som konflikten trappes opp, øker replikkene 

i lengde. En av Hadelns repliklcer i 4. akt når opp til en hel tryklcside, dette er en repliklc vi 

skal komme tilbake til, fordi det skal vise seg at det er mer enn et ytre trekk som gjør at den 

kommer i en særstilling i stykket. 

Selve personen Hartvig Hadeln må sees som et realismebrudd. Han står utenfor enhver 
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sosial sammenheng, noe som understrekes sterkt To ganger dukker han tilfeldig opp i viktige 

øyeblikk for Karen og Erling, med langt tidsmellomrom og på helt forskjellige steder. Karen 

sier selv at første møte med Hadeln fikk store konsekvenser for henne, men noen egentlig 

handlingsdrivende funksjon har han ikke før han griper aktivt inn i handlingen i slutten av 

siste akt. Hade!n har nærmest funksjon av sannsiger, et orakel som klargjør vilke premisser 

de to egentlig handlende personer har å utvikle seg på. Gjennom sine replikker i l. akt gir han 

frampek om utfallet av stykket: 

På et lykkelig! utfald av kjærlighedskampen 

den som elsker mest, han taber alltid, for han taber den han elsker. 

to elsker ikke hverandre, aldrig samtidig, og det hender jo også, at kjærlighe-

den dræber, - hvis den er af extra kvalitet da. 

En kan kanskje si at Hadeln i sin tilsynelatende allvitenhet representerer stykkets virkelighets

norm, altså ikke norm i moralsk forstand, men som innehaver av de kunnskaper om virke

ligheten som de to egentlig handlende personer er nødt til å erverve seg. Virkeligheten er da 

tatt for pålydende verdi innenfor rammen av fiksjonen, vilket som kjent er det premiss vi 

alltid må nærme oss et litterært verk på. Som handlende kraft opplever vi Hadeln først og 

fremst helt på slutten, hvor han som sagt griper aktivt inn for å fullbyrde den utvikling han 

selv har profetert, og antagelig også ønsket. Hadeln som kaster kniven med et klirr på 

marmorbordet har forøvrig sine klare forløpere i dramahistorien: Hedda Gabler som gir Eilert 

Løvborg pistolen og Jean som rekker kniven til frøken Julie kjenner vi fra Norden og disse 

er neppe alene om denne funksjonen i verdensdramatikken. Ellers er det likhet i mer enn 

funksjon mellom den livredde Hartvig Hadeln og den livsudyktige Hedda Gabler. Men mens 

Eilert Løvborg feiler slik at Hedda må handle selv, blir Hadeln ikke skuffet over Karen. 

Jeg oppfatter som sagt Hadeln som et realismebrudd. Han er ikke bundet til sted og tid, 

opererer tilsynelatende på et annet realitetsnivå enn Karen og Erling. Jeg understreker at Ibsen 

selv kunne bryte med realismen i en skikkelse som Rotte jomfruen, men presiserer at det ikke 

direkte er Ibsens dramatikk som sådan jeg ønsker å sammenlikne Heiberg med, men snarere 

Ibsens dramatikk som representant for den tradisjon som Heiberg utviklet seg i og senere fra. 

Vi har nå sett litt på hvordan Kjærlighedens tragedie skiller seg ut fra eller knytter seg til 

fenomener som er typiske for det realistiske drama. La oss nå utvide perspektivet og betrakte 

virkemidler som ikke er nyutviklinger hos realismen, men arv taU med fra det klassiske 

drama. 
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Ikke sjelden støter vi på det såkalte enhetskravet, kravet om overholdelse av de tre enheter 

tidens, stedets og handlingens enhet. Vi hører gjerne at kravet om enhet er en arv fra klassi

sismen, som igjen bygger på Aristoteles og den greske tragedie. Slår vi etter i Poetikken, 

finner vi derimot ikke noe om stedets enhet Om tiden sier Aristoteles at tragediehandlingen 

gjerne utspiller seg innenfor et sol omløp eller i hvert fall ikke strekker seg særlig mye ut over 

dette, en uttalelse som må oppfattes deskriptivt og ikke normativt. Det er altså ikke tale om 

noe krav. Derimot finner vi i Poetikkens åttende kapittel formulert kravet om handlingens 

enhet. "fabelen", heter det i Sam. Ledsaaks norske oversettelse, "må gjelde tln handling, og 

den må være fullstendig. Og begivenhetenes enkelte deler må henge slik sammen at hvis man 

rokker ved E!n del eller fjerner den, så kommer det hele i ulage og faller fra hverandre. For 

det som verken ved sitt nærvær eller fravær gjør noe til saken, er ingen del av det hele." 

Kravet om stedets enhet finner vi første gang i den italienske renessansekritikeren 

Castelvetros popularisering av Poetikken, som ifølge Steiner bygger på en ufullstendig forstå

else av Aristoteles. Enhet i sted og tid, for å oppnå hovedmålet, handlingens enhet, ble en 

viktig del av klassisismens dramateoretiske grunnlag. Å presse hendelser med års mellomrom 

inn i et stykke som spilles på et par timer; det ble sett på som absurd. Det klassisistiske synet 

ble dyrket framfor alt i Frankrike, av de store tragedieforfatterne Corneille og Racine, mens 

Shakespeare og andre av Elisabeth-tidens dramatikere sprengte rammene for sted og tid. 

Romantikken brøt med klassisismen, samtidig som Shakespeare var den som ble beundret og 

etterlignet. Dette fikk konsekvenser for enhetskravene, - i nordisk romantisk dramatikk ser vi 

eksempler på dette bl.a i Adam OehlenschHigers Aladdin. Som eksempel på realistisk drama 

har vi allerede benyttet oss av Ibsen, og som tidligere antydet står han i samtidsdramaene på 

klassisistisk grunn i forhold til tidens og stedets enhet. 

Og så er vi framme ved Gunnar Heiberg og Kjærlighedens tragedie igjen, som på dette 

området klart fraviker realismen og klassisismen, og følger Shakespeare og den romantiske 

tradisjon. Første akt foregår i en seter på fjellet, i annen akt er vi på bryllupsreise i 

Sydtyskland, mens de to siste aktene utspiller seg i en villa i en skogbygd. Forståelig nok er 

det også tidsmessig stor avstand mellom første og annen og annen og tredje akt, - "året efter" 

og "to år efter" står det i sceneanvisningene. Det at det går så lang tid mellom hver av de tre 

første aktene, gjør at vi ikke får presentert noe sammenhengende utviklingsforløp. Vi får se 

tre ulike utsnitt av virkeligheten, slik som i Balkonen. Istedenfor selve utviklingen, er det 

riktigere å si at det er stadiene i utviklingen stykket vil vise, og denne konsekvens av bruddet 
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på tidens enhet må nok sees som noe realismefremmed. Mellom de to siste aktene er det 

derimot enhet. At vi i det hele tatt har en inndeling i fire og ikke i tre akter mener jeg er 

praktisk motivert. Det som ligger mellom tredje og fjerde akt er ikke utvikling, men 

rekapitulering av utvikling. Karen delaktiggjør Hadeln i noe som publikum allerede vet, -

denne gjentagelsen vil forfatteren skåne publikum for, og innlemmer dem igjen først når 

Hadeln så å si er brakt a jour med utviklingen. Dessuten trenger Erling tid til å snu og komme 

tilbake på, - den vinnes ved å dele inn i en fjerde akt. Dersom de ulike utviklingsstadiene i 

forholdet mellom Karen og Erling skulle være eneste inndelingskriterium, altså en tematisk 

basert inndeling slik vi har mellom hver av de tre første aktene, ville dette siste skillet vært 

ubegrunnet. 

Når det gjelder inndelingen i fire akter, må vi ellers være klar over at dette representerer 

et brudd med det som hadde vært vanlig fra renessansen til romantikken, - dramaer i fem 

akter. Shakespeares Hamlet har fem akter, det samme gjelder Corneilles Medea, Racines 

Andromake og Schillers Maria Stewart. Ibsen benytter seg også undertiden av denne klassiske 

formen, bl.a i Vildanden. 

Dette med aktantallet samt brudd eller ikke-brudd på tidens og stedets enhet er selvfølgelig 

rent ytre virkemidler som kan konstateres bare ved å bla raskt igjennom skuespillet. Anner

ledes da med handlingens enhet, den eneste enhet som Aristoteles krever. Selv om det kan · 

se ut til å ligge rene smakshensyn bak enhetskravene, f.eks Sidneys uttalelse om det absurde 

i en handling som strekker seg over år (sitert hos George Steiner), må vi understreke at det 

også for klassisistene gjaldt å fremme det overordnede mål, handlingens enhet. Poetikken 

fastslår som nevnt at fabelen skal gjelde en fullstendig handling, og for å bringe på det rene 

om dette er tilfelle for Heibergs Kjærlighedens tragedie, trengs ganske annerledes grundige 

undersøkelser enn å kikke på sceneanvisninger og telle akter. 

I spillet mellom Karen og Erling har forfatteren ikke gjort plass til overflødigheter. All 

dialog de to imellom angår forholdet deres, kjærligheten og dens utvikling, som er stykkets 

tema ifølge tittelen., og som stykket i Aristotelisk språkbruk skal forsøke å etterligne. 

Kritikeradjektiver som fortettet og stramt komponert er nærliggende. Vi kan bare konstatere 

oppfyllelse både av Poetikkens enhetskrav og av kravet til Økonomi i uttrykket som 

klassisismen stilte. Skulle det være tegn til avvik, så måtte det igjen være gjennom skikkelsen 

Hartvig Hadeln. I de få replikkene hvor han verken fungerer som allviter eller som handlende 

kraft, men tar opp sine egne problemer med å tilegne seg verden og menneskene, ser vi 



55 

kanskje ansatser til en slags bihandling. Framfor alt gjelder dette den nær sidelange replikken 

i 4. akt som vi var inne på tidligere. 

Men man kan heller ikke plukke biter av Hadeln-skiklcelsen uten at den kommer i fare for 

å falle sammen, dvs at det samme gjelder for konstruksjonen av delene som for helheten: "De 

enkelte deler må henge slik sammen at hvis man rokker ved {!n del eller fjerner den, så 

kommer det hele i ulage og faller fra hverandre," som tidligere sitert fra Poetikken. I praksis 

lar det seg neppe gjøre å sette en grense et sted inne i denne skikkelsen, mellom det som 

fremmer og det som eventuelt bryter med handlingens enhet. Interessant er det å merke seg 

at dette minimale bruddet - hvis vi i det hele tatt kan snakke om et brudd - ikke skyldes de 

påpekte eklatante brudd på tidens og stedets enhet, som jo ifølge klassisk teori skulle få 

konsekvenser for enheten i handling. 

Hvis vi kort skal oppsummere det vi til nå er kommet fram til, kan vi slå fast at 

Kjærlighedens tragedie betyr ett skritt tilbake i retning den realismen som Heiberg hadde 

begynt i med Tante Ulrikke, og forlatt med Baikonen. Den ytre miljøskildring er forholdsvis 

detaljert, personenes sosiale kontekst er antydet, dialogen har talespråklige trekk. JEnhetskravet 

til tid og sted er ikke overholdt, men uten at det ødelegger handlingens enhet Sprangene i tid 

og rom er tvert imot med på å sannsynliggjøre utviklingen mellom Karen og Erling, og å 

understreke det tid- og romuavhengige hos Hadeln. 

Vi vet nå litt mer om hvor Kjærlighedens tragedie står i forhold til den forutgående 

tradisjon. Likevel er det et viktig aspekt ved dramahistorien som vi hittil ikke har vært inne 

på, men hvor stykket selv ber om å bli sett i sammenheng med sin fortid. Jeg tenker på den 

genrebetegnelsen vi finner i tittelen, Kjærlighedens trage,die. 

Så vidt jeg kan bedømme, finnes det språklig sett to ulike måter å forstå tittelen på. Vi kan 

velge å ta ordet "tragedie" som en ren genrebetegnelse, i så fall kan tittelens innhold tolkes 

f.eks til "tragedien om kjærligheten". Det er kanskje en slik forståelse Einar Skavlan bygger 

på når han sier at Kjærlighedens tragedie var den tittel som Heiberg "i grunnen hele tiden 

hadde hatt lyst på, selv om den var aldri så storartet" På den annen side kan ordet tragedie 

også brukes løsrevet fra teateret, med vekten på begrepet tragisk mer enn på skuespillformen 

tragedie, kanskje på vei over mot dagligtalens betydning av ordet tragisk. Da måtte tittelen 

Kjærlighedcns tragedie heller forstås i retning av "det tragiske i kjærligheten", eller "den 

tragiske kjærligheten". La oss for ordens skyld også merke oss tittelens allusjon til Ibsens 

Kjærlighedens Komedie, som også har forelskelse, kjærlighet og ekteskap som terna. Dikteren 
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Falks tilbud til Svanhild ligner Erlings bønn til Karen, selv om svaret til slutt ble forskjellig. 

Men for å komme til klarhet om hvordan vi skal forstå tittelen, bør vi undersøke hvordan 

Kjærlighedens tragedie forholder seg til det dramahistoriske tragediebegrep. 

Det naturlige er da å ta for oss Aristoteles og Poetikken igjen, siden Om diktekunsten er 

vår kulturkrets' første kjente og viktigste poetikk, og fordi det særlig er kunsten å dikte 

tragedier den tar opp. Jeg siterer fra kapittel 6: "En tragedie er altså en efterligning av en 

alvorlig, i seg selv avsluttet handling av et visst omfang, i et forskjønnet språk, forskjønnet 

på forskjellig måte i efterligningens forskjellige deler, en efterligning av mennesker i direkte 

handling, ikke en fortellende efterligning, og gjennom frykt og medlidenhet fører den til den 

renselse som hører slike sinnsstemninger til." Kan moderne sceneprosa kalles "forskjønnet" 

i Aristoteles' mening? Nei, viser det seg hvis vi leser videre: "Med <<forskjønnet språk>> 

mener jeg det språk som har rytme, melodi og sang, og med <<forskjønnet på forskjellig måte 

i efterligningens forskjellige deler>> mener jeg at noen deler kommer istand bare gjennom 

versemålene, andre dessuten ved sang." Men ellers ser beskrivelsen ut til å passe på Heibergs 

stykke, selv om vi for tredje gang merker oss det avvikende i Hadelns lange replikk i 4. akt, 

som er over i det episke. Ellers vet vi jo at det er vesentlige forskjeller mellom antikkens 

kultiske, greske tragedie og det moderne borgerlige teater. En påpeking av alle ytre forskjeller 

dem imellom er vel ikke det mest interessante vi kan foreta oss, derfor konsentrerer vi oss 

i den videre undersøkelse av Poetikken om det som gjelder handlingen, og ser om vi finner 

samsvar i K jærlighedens tragedie. 

Det viser seg da at avstanden på mange måter blir stor mellom handlingsgangen i Heibergs 

stykke og i en gresk tragedie. Kjærlighedens tragedie passer ikke inn i det skjema som Aristo

teles setter opp. Likevel blir vi klar over at det finnes slektskap mellom Kjærlighedens 

tragedie og den drarnatype som "Om diktekunsten" beskriver. Noen egentlig peripeti i betyd

ningen "plutselig omslag" !can vi nok ikke peke på i konflikttilspissingen mellom Karen og 

Erling, men det er åpenbart at vi får en vending fra tilsynelatende harmoni til tilsynelatende 

uoverensstemmelse i og med Karens replikk "Elsker du mig ikke længer?" i 3. akt. Peripeti 

innebærer at en handling slår om til sin egen motsetning, og det presiseres at omslaget må 

være fra lykke til ulykke, - her er den lykkelige kjærligheten gått over til å være ulykkelig. 

Problemet er bare at mens Erling blir kastet plutselig ut i denne ulykkestilstanden, er det for 

Karen snakk om en lang utvikling som omsider får utbrudd i overflaten. Og fra publikums 

synsvinkel er en slik utvikling som nevnt blitt varslet tidlig. 

Frykt og medlidenhet skal tragedien vekke, det hørte vi i sitatet fra poetikkens kapittel 6. 
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Dette blir utdypet i kapittel 13: "medlidenhet, nemlig, føler vi der hvor et menneske ufor

skyldt blir ulykkelig, frykt føler vi når dette menneske ligner oss." Ut over det at det ligner 

oss, er det tragiske menneske "det menneske som ikke skiller seg ut hverken hva dyd eller 

rettferdighet angår, men som styrtes i ulykke - ikke på grunn av sletthet eller laster, men på 

grunn av en slags feil." "Uforskyldt blir ulykkelig", "styrtes i ulykke på grunn av en slags 

feil". - dette høres selvmotsigende ut, men behøver ikke være det. Vi kan se det slik at det 

skyldtes en skjebnesvanger, men menneskelig feil eller utilstrekkelighet både hos Karen og 

Erling at de unnlot å skjønne og ta konsekvensen av at deres forventninger til kjærligheten 

var uforenlige. Husk Erlings "vi to" og Karens "Bare vi to" i førsteaktens avslutningsreplikker. 

Ellers kan det kanskje være riktig å si at Karen må ha hatt en anelse om sin "feil", og at det 

var derfor hun i det lengste vegret seg mot å gå ut og delta i livet Likevel kan personene ikke 

lastes denne erkjennelsesunnlatelse i sin intense streben etter lykken. 

Vi må ha klart for oss at forskyldt og uforskyldt ikke har noe med rettferdighet å gjøre. 

Steiner understreker at tragedien ikke spør etter rettferdighet. Når en person rammes av 

ulykke, er det aldri rettferdigheten som skjer fyllest, - en slik vending i handlingen avvises 

da også av Aristoteles som utragisk. Tragediens lidelse er blind, meningsløs, - det er det som 

er så fryktinngydende. Publikums rettferdighetssans er maktesløs som forsvar mot dette. 

Forøvrig er ikke publikums følelse av frykt og medlidenhet det endelige målet med 

tragediespillet for Aristoteles; sammen skal disse to følefsene bevirke en renselse, Utharsis, 

hos tilskueren. Katharsis var, som vi husker fra sitatet fra kapittel 6, den renselse som hører 

sinnsstemningene frykt og medlidenhet til. Men her møter den moderne Poetikk-leser 

problemer; dette er nemlig eneste gang i hele Om diktekunsten at Aristoteles nevner renselsen. 

Det synes som om han tar begrepets innhold for gitt. Derfor har også tolkningsforsøkene vært 

mange; vi støter på flere bare i den norske 1989-utgaven som jeg har brukt Professor Jostein 

Børtnes har skrevet en leser-rettledning hvor han ser ut til å mene at renselsen kun gjelder 

tilskuernes følelser overfor tragediehelten. Mens oversetterens forord bringer to hoved

tolkninger som begge innebærer en sjelelig renselse i videre forstand, med terapeutisk 

siktemål. Hvis dette er riktig, var det altså et aspekt av nytteverdi ved den greske tragedie, 

noe som ikke blir mindre sannsynlig tatt i betraktning at tragedieforestillingene var offentlige 

anliggender som alle borgere deltok ved. Av Poetikken går det også fram at det var 

øvrighetens plikt å bevilge kor til forestillingene. Sett i sammenheng med vår tids norske 

bevilgnings-kulturdebatt, fortjener kanskje dette å bli sett på som noe mer enn et historisk 

kuriosum? 
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Men: Slik jeg forstår George Steiner, mener han at romantikkens arv fra Rousseau 

utelukker den moderne leser eller tilskuer fra å oppleve den typen frykt og medlidenhet 

gjennom tragedien som Aristoteles snakker om. Etter Rousseaus syn har eventuelle etiske feil 

hos mennesket miljømessige årsaker, det er ikke lenger snakk om iboende, allmennmenneske

lige feil eller mangler i menneskenaturen. Menneskehetens beklagelige tilstand blir ikke mer 

sett på som konsekvens av uheldige, men ubotelige sider ved menneskets natur. Urettferdige 

sosiale strukturer får skylden, og det som mennesket selv har skapt, kan det selv også 

forbedre. Rousseau og den romantiske tradisjon som fulgte etter ham understreker sterkt 

menneskets evne til forbedring. Men når individet ikke kan være fullstendig ansvarlig, kan 

heller ikke fordømmelsen bli fullstendig. Rousseauismen stenger helvetes porter, sier Steiner. 

Tragediens lidelse er ikke lenger blind og meningsløs. den blir individualisert og kan ikke 

vekke frykt og medynk. Omslaget fra lykke til ulykke i den gamle tragedie ble sett som et 

fall fra nåde, et rammende slag fra en uberegnelig, ikke lenger godvillig stemt skjebne. Men 

denne uberegnelige skjebne er nå blitt til beregnelige faktorer som arv og miljø. Isteden for 

å se spillet som en manifestasjon av det allment meningsløse i livet, det som kunne ramme 

en selv, blir publikum med en slik referansebakgrunn sittende trygt utenfor tragediens 

rammende rekkevidde og lete etter årsakssammenhenger. Vi kunne f.eks si at Karens 

selvmord skyldes skuffelse av en falsk forestilling om kjærligheten, forårsaket av umodenhet, 

og at Erlings selvtilfredshet dominerer hans psyke slik at han er ute av stand til å forstå 

partnerens situasjon. Når Leif Longum sier at "det er som en psykologisk studie og bare som 

det at stykket har mulighet for å interessere og gripe," er det ikke uten grunn. Men det vi da 

sitter igjen med er ren naturalisme, årsakssammenhengen i en psykopatologisk lidelseshistorie, 

og fra å være stykkets virkelighetsnorm, er Hadeln redusert til et ekstra vanskelig kasus. 

Longums forståelse av stykket er etter min personlige mening nærliggende, men klart 

uforenlig med de premisser som verket selv setter. 

Tradisjonell tragedie er ikke mulig etter romantikken, mener Steiner. Så heter da også 

boken hans som jeg stadig refererer til "The Death of Tragedy". Sikkert er det i alle fall at 

vår virkelighetsoppfatning er forskjellig fra antikkens og Frankrikes på 1600-tallet, og at vårt 

drama også må bli annerledes. 

Nå legger vi Poetikken fra oss for godt, og forflytter oss fram til middelalderen. George 

Steiner bringer oss følgende sitat fra Chaucers Canterbury Tales, som han mener er represen

tativt for middelalderens hovedsyn på det tragiske: 



Tragedie is to seyn a certeyn storie, 

As olde bookes maken us memorie, 

Of hym that stood in greet prosperitee, 

And is yfallen out of heigh degree 

Into rnyserie, and endeth wrecchedly. 
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Tragedie er altså historien om den mektiges fall, historien om Job, en hybrishistorie. Steiner 

mener at denne forestillingen var aktuell nok, - den kunne bivånes manifestert i middelalder

ens omskiftelige og nådeløse politiske liv. Samtidig flkk den allegorisk innhold som uttrykk 

for menneskehetens fall fra nåde. Omslag, altså, fra lykke til ulykke som vi har fastslått 

tidligere, og samme modus som islendingesagaene framviste. Tragisk og komisk var for 

middelalderen rent modale størrelser, ikke knyttet til teateret. Tragedie var fallende og 

komedie stigende modus, - her har vi grunnen til Dantes valg av tittelen Divina Commedia. 

Typetegning, stilnivå, framstillingen av menneskelige egenskaper, til sammen evnen til å 

vekke enten latter eller indre opprør, - verken antikkens eller vår egen tids skillelinjer mellom 

tragisk og komisk finner vi igjen i middelalderen. 

At tragediens fallende modus også hører Kjerlighedens Tragedie til, skjønner vi når vi 

betrakter det før nevnte omslaget fra lykke til ulykke. Noen sosial undergangssldldring blir 

det ikke, - stykkets valgte virkelighet er kjærligheten, det er bare til den at lykken forholder 

seg. Karen og Erling tror seg sikre i sin kjærlighetsiykke - fallet blir langt og hardt. 

Nå er ikke utgangspunktet deres maktens eller lykkens tinde slik som i Chaucer-sitatet, 

lykken må først erverves. Her er Karens utgangspunkt spesielt. Hun kom fra en nulltilstand, 

en selvvalgt passivitet. Kampen for lykken hadde hun som nevnt ikke villet delta i før, hun 

vegret seg mot den. Jeg siterer fra første akt: 

Karen: Og især da den unge damen på femogtyve år havde tænkt at bli i 

kakelovnskrogen resten av sitt liv - for der havde hun begynt at finde fred og 

ro. 

Erling: Efter et stormfull! liv. 

Karen: Nej for at undgå et stormfuldt liv. 

Karens utgangspunkt var samme ikke-deltagelse som Haaelns, bare at hennes var selvvalgt. 

Dette er kanskje grunnen til den dype forståelse de to imellom, en forståelse som Erling bare 
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blir stående måpende til. I Hadeln ser kanskje Karen sin egen mulige framtid dersom hun 

forblir i ovnskroken og et liv i drøm, som utenforstående. En erkjennelse som kan utgjøre den 

tilskyndelse hun får til å velge Erling under første møte med Hadeln. 

Angående personen Karen, så har jeg helt til nå med vilje latt være å foreta noen 

avgjørende sondring mellom stykkets personer i viktighet. Jeg har ønsket å holde en viss 

avstand til det dominerende synet på Karen som den ubestridte hovedperson i stykket. "Like 

opp til våre dager har man uten videre slått fast at Karen er dikterens helt," sier Knut 

Nygaard. Forsøk på å gjøre henne til tragisk heltinne kan etter min mening imidlertid ikke 

falle heldig ut. Det er riktig at hun på slutten av stykket' står i en tragisk valgsituasjon hvor 

hun ender som taper uansett om hun velger døden eller et liv hvor kjærlighetsdrømmen er falt 

i grus. Men dette er ikke hele spekteret ved en tragediehelts død. Jeg siterer fra Else Høsts 

bok om Vtldanden: "verdier vår egen tilværelse bygger på, går til grunne samtidig, [dvs 

samtidig med tragediehelten.] På dette forhold beror det engasjement enhver ekte tragedie

beits undergang vekker i en. Det utvalgte menneskes død er da også et av tragediens faste 

temaer." Men ved Karens dØd m ingen verdier til grunne. Innenfor rammen av fiksjonen er 

det tvertimot den verdi hun står for, kjærligheten som religion og eneste livsinnhold, som 

dreper henne. Ideen fortærer sin egen proselytt, og lever videre. Dette fører oss til neste punkt 

hos Else Høst, nemlig offeret som et typisk element i den tragiske beits død. Leif Longum 

nevner Karen som offer og Hadeln som offerprest i en kultisk dyrkelse av kjærligheten. Men 

denne kjærligheten som krever sine ofre kan ikke settes lik tragediens uberegnelige skjebne, 

snarere blir den lik en umettelig vampyr, eller dragen fra St.Georgslegenden som krevde en 

jomfru hver lørdag: 

Och naar hand icke sin føde for, 

daa lucter hans aande saa sure: 

och gaar hand sig till staden op, 

och blesser offuer die mure. 

De lagde roedt, dee giørde och saa, 

de vilde den drage føde: 

huer loffuerdag skulle hand en iomfru haffue, 

then stad skulle ikke bliffue øde. 
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sier balladeversjonen av legenden. Strofene er forøvrig hentet fra Danmarks gamle Folkevisers 

typenummer 103 A, 4-5. 

Nei. Dersom ønsket er å kunne kalle Kjærlighedens tragedie en tragedie, så må vi, tror jeg, 

vende tilbake til det modale. Det er gjennom sitt fallende modus at Kjærlighedens tragedie 

står sikrest plassert innenfor det tragiske. Også Kjærlighedens tragedie er en hybrishistorie. 

Erling snakker om å gjøre seg jorden underdanig, og han begår hybris ved å tro at han har 

fått lykken permanent. Det samme gjelder Karen i sitt ønske om at hun og Erling skal være 

de to eneste menneskene i verden. Omslaget fra lykke til ulykke, som vi nå er kommet fram 

til er det grunnleggende tragiske i stykket, rammer dem begge to. Så hvis Kjærlighedens 

tragedie er en tragedie, så har den to tragiske helter, som får lide hver på sin måte fordi deres 

måte å forholde seg til kjærligheten på også var ulik. 
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Marianne Lind: 

EN DAG I OKTOBER 

EIN KOMPOSISJONSANALYSE 

"Formen er ikke et plagg som kan avklædes diktningen, den 

er diktningens hud hvori dens fineste nerver har sitt 

sæte, den er kunstverkets gode skinn som det aldeles ikke 

kan gå ut av. Idet formen opsluker innholdet, blir de to 

uadskillelige, og formen blir selv innhold. Diktningens 

form er - som musikkens, maleriets, arkitekturens - i 

virkeligheten dens sjel, dens sinn, uttrykket for en 

dobbelt mentalitet, tidens og dikterens i tett krysning." 

Helge Krog (Samtiden, 1929) 
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Nokre innleiande merknader om mellomkrigstida, 

Sigurd Hoel og En dag i oktober. 

Emnet for denne semesteroppgåva er ein analyse av 

komposisjonen i En dag i oktober, romanen som gav Sigurd 

Hoel ein andreplass i den norske og den nordiske roman

konkurransen som vart halden i 1931. Hovuddelen av opp

gåva vil dreie seg om den reint strukturelle sida av 

romanen, men av di eg meiner det er viktig å sjå ein 

komposisjonsanalyse i ein heilskapleg samanheng, vil eg 

bruke noko plass innleiingsvis til å seie litt om Sigurd 

Hoel, diktinga hans og tida han dikta i. Eg vil og kame 

inn på motiv og tema i En dag ... 

MELLOM- Mellomkrigstida (1918-1940) er ein omfattande og mang

KRIGS- slungen periode. Optimismen etter første verdskrigen går 

TIDA i løpet av tjue år over i ein pessimisme og ei redsle for 

SIGURD 

HOEL 

kva den neste, uunngåelege krigen vil føre med seg. I 

litteraturen er dei gamle, store framleis aktive medan 

ein ny diktargenerasjon veks fram. 20-åra bringar med seg 

lite nytt i den norske litteraturen; tradisjonell form og 

heimleg, etisk realisme er stikkord for tiåret. I 30-åra 

derimot, vender forfattarane seg mot utanverda att, i 

første rekkje mot Europa og USA. Radikalisme, psykoana

lyse og samfunnsmessig/sosialt engasjement pregar tida. 

Etter kvart vert det og eksperimentert meir med forma. 

Sigurd Hoel (1890-1960) er lærarsonen frå Nord-Odal som 

i mellomkrigstida plasserte seg som ein av dei mest 

sentrale figurane i det kulturelle miljøet i Noreg. Han 

debuterte i 1922 med novellesamlinga Veien vi gaar (han 

hadde før det vunne ein nordisk novellekonkurranse i 

1918). Seinare kom fleire romanar, novelle- og essay

samlingar. Han var særs aktiv som kritikar, rådgjevar, 

debattant, forfattar og forlagsmann og fekk såleis uvan

leg mykje å seie for det litterære Noreg. Som medarbeidar 
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i Mot Dag var han ein del av den radikale forfattar

rørsla. Ved sida av radikalismen sette psykoanalysen sitt 

preg på Sigurd Hoel si dikting. Hos Hoel vart den kom

binasjonen av marxisme og psykoanalyse som han fann i dei 

seksualøkonomiske teoriane til Wilhelm Reich, viktig, 

særleg frå byrjinga av 30-åra og framover. 

SÆRDRAG I Eit framståande motiv i fleire av diktverka til Hoel er 

DIKTINGA det han kallar circulus vitiosus (den vonde ringen) . Dei 

aller fleste av hovudpersonane hans opplever at hendingar 

og handlingar frå barne- og ungdomstida får ulykkelege 

konsekvensar mange år seinare. Skuld og lagnad er sen

trale omgrep, og ein har i denne samanhengen snakka om 

kjærleikssviket som eit fellestrekk i diktinga til Hoel 

frå 30- og 40-åra. Tvinnereim (1975:18) tek noko avstand 

frå dette og dreg heller fram det reichske omgrepet Lust

angst - angst for lykka- som eit gjennomgangsmotiv. Han 

seier vidare at lagnadsomgrepet slik vi finn det som ein 

del av norma i diktinga til Hoel, snarare kan forklarast 

som ein psykologisk determinisme. Spenningane mellom 

ulike miljø - bygd og by - som er eit viktig motiv i 

fleire av diktverka, kjem berre indirekte fram i En dag .. 

Sigurd Hoel har vare skulda for å vere for mykje intel

lektualist og for lite diktar. Kan hende er den stramme 

komposisjonen og den hemingwayske distansen noko av år

saka til ei slik oppfatning. Diskusjonen er meir subjek

tiv enn interessant; i det han har skrive, kjem det klart 

fram at Sigurd Hoel er både diktar og skribent (jf. sam

funns- og kulturdebatten), og at dei to sidene av han 

verkar saman. 

EN DAG ... Handlinga i En dag ... går føre seg ein oktoberdag i 1930 

i ein bygard (nr. 27) i Oslo. Ekteskapsproblem fører til 

at ei ung kvinne tek livet sitt, og romanen gir oss inn

blikk i korleis dei andre ektepara i huset reagerer, og 

korleis dei må ta sine eigne samliv opp til vurdering. 

Det er i stor mon ein mørk og misantropisk tendensroman, 
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med nærast naturalistiske drag i determinismen og fatal

ismen som kjem fram både i tematikken og komposisjonen. 

Kritikken vert retta både mot ekteskapet som institusjon 

og mot haldningar og livsformer i det urbane småborgar

skapet (økonomisk og seksuelt) . (Rot tem 19 91: 16 9ff.) De i 

tragiske aspekta ved romanen vil eg kame attende til. 

Ulike retningar i samtida (marxistiske og psykoanalytiske 

forklaringsselement) er spegla i teksten. Tematisk vil eg 

leggje vekt på stikkorda: kommunikasjonssvikt, tilfrys

ing, konform dobbelmoralisme og omgrepet "angsten for 

lykka". 

Store drag i komposisjonen. 

Det var nok ikkje forma, men innhaldet som skapte bølgjer 

då En dag ... kom ut (jf. artikkelen av F. Ramm i Morgen

bladet). Formelt representerte romanen noko nytt og 

friskt i norsk romandikting. Komposisjonen syner impulsar 

frå anglo-amerikansk samtidsdikting når det gjeld plasse

ringa av forteljarrøysta, synsvinkelskifte og fiamstil

lingsform, og romanen ligg i forma tett opp til det 

dramatiske og filmatiske. Dei novellistiske draga peikar 

seg ut og verkar i eit samspel med element som skaper 

heilskap. I motsetnad til Ingenting (1929) er En dag ... 

udiskutabelt ein roman, ikkje ei samling meir eller 

mindre samanbundne noveller. Den stramme og særs medvitne 

komposisjonen speglar konformiteten som tema, og er 

såleis med på å byggje opp under romanen som eit einskap

leg verk. 

Slik mellom andre Øystein Rottem (1991:169) har peika på, 

inneheld En dag ... på sett og vis to romansujett, eller 

"historier", som vert vovne saman i komposisjonen. Den 

individuelle ekteskapshistoria til Tordis og Arvid Ravn 

glir inn i den kollektive historia (eigentleg fleire 

historier) om bygarden og dei som bur der. Ein kan kan

skje seie at kollektivhistoria fungerer som ei ramme 

rundt hovudhistoria om Tordis og Arvid Ravn. Tordis Ravn 
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står i ein mellomposisjon som bindeledd mellom dei to 

historiene, og i den grad romanen som heilskap har ein 

hovudperson som handlinga er sentrert kring, må det vere 

ho. Det er likevel berre på yta ho fungerer som hovud

person. Tematisk er det Arvid Ravn (for kollektivet 

representert ved eit bestemt moralsyn) som er protago

nisten. Han er og med på å ramme inn romanen; vi møter 

han både i første og siste scene, og mellom anna slik 

kjem det fram kva for ei sentral rolle han speler. Roma

nen kan analyserast i ein ytre (ekteskapsproblema) og ein 

indre konflikt (kommunikasjonssvikt, kva er sanning?) der 

sjølvmordet speglar tilfrysing og død på eit indre plan. 

Døden vert ein føresetnad for livet. Tordis Ravn må døy 

før Arvid Ravn kan nå erkjenninga. Imidlertid tonar ikkje 

romanen ut i ein slik optimisme, men syner oss i staden 

korleis ein indre død er ein føresetnad for at livet i 

nr. 27 skal hal de fram som før. Katastrofen har ikkje 

vekt menneska til handling. Dei to plana - eit ytre, 

konkret og eit indre, psykisk - manifesterer seg ikkje 

berre gjennom død, men og gjennom løgn. De i konkrete 

løgnene kvinnene spreier om Tordis Ravn, har ein paral

lell i livsløgna den einskilde har lulla seg inn i. 

Handlinga i romanen går føre seg i løpet av om lag 14-15 

timar, frå ein ettermiddag til neste morgon (den 10. okt

ober 1930), men med hyppige retrospektive glimt 40-50 år 

attende i tida. I all hovudsak er ho samla kring ein by

gard i ei stille sidegate oppe ved St.Hanshaugen i Oslo. 

Saman med den generelle framdrifta i teksten (eksposi

sjon, tilstramming, katastrofe og utsoning) gir einskapen 

i tid og stad romanen sterke drag av drama. 

KOLLEKTIV- En dag ... har vore kalla ein kollektivroman av somme 

ROMAN? litteraturforskarar (t.d. Mylius, Dahl, Aarnes). Om 

kollektivromanen seier Dahl mellom anna at han: 
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skildrer en gruppe mennesker ( ... ) som stilles 
overfor den samme ytre påkjenning eller i den samme 
kritiske situasjon. ( ... )Synsvinkelen er stadig 
skiftende, det er gruppen som skildres, men det er 
individenes reaksjoner som er bokens egentlige 
motiv. (Dahl 1975:175). 

(Kontrapunktisk roman er eit anna omgrep for ein slik 

roman, brukt til dømes av Rottem). Andre (t.d. Egeland) 

har hevda at det kollektive i romanen ikkje inneber meir 

enn ei felles adresse, med andre ord at det ikkje er noko 

indre kollektiv som uttrykkjer seg til dømes gjennom sam

handling. Eg er ikkje samd med Egeland her, men tykkjer 

det er nettopp dei kollektive kreftene slik dei ytrar seg 

i dobbelmoralske standpunkt, som driv handlinga omsyns

laust framover. Det er nett dette som held huset saman 

som eit kollektiv (og slik fungerer kollektivet på ein 

måte som protagonist), noko anna indre samkvem ser vi 

ikkje teikn til, korkje mellom dei einskilde ektefellane 

eller mellom ektepara som grannar. Bygarden (kollektivet) 

vert eit bilete på samfunnet, og slik vert romanen og ei 

historie om individet sitt møte med dei omsynslause 

normene i eit hardt storsamfunn. 

Romanen er delt i fire hovudkapittel: "Eftermiddagen", 

INNDELING "Aftenen", "Natten" og "Morgenen". Den første delen, som 

dekkjer snautt 2/3 av dei rundt to hundre sidene, er ein 

presentasjon av tid, stad og aktørar. Vi får kikke inn 

til kvar og ein i huset, og får meir eller mindre ut

broderte skildringar av tilhøva mellom dei einskilde 

ektepara og mellom familien og det større samfunnet, by

garden, med eit framandelement som har snike seg inn i 

skapnad av fru Tordis Ravn. Funksjonen hennar er å vekkje 

tankane og kjenslene til menneska i nr. 27. Ho tvingar 

dei til å vurdere liva sine, men både tematisk og kom

positorisk syner det seg at det er "circulus vitiosus" 

som avgrensar liva deira. Dei er fanga av fortida. 
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Handlingen - som biter seg selv i halen - bekrefter 
den fatalistiske livsholdningen. Menneskene er 
underlagt gjentagelsens lov. Den onde sirkel kan 
ikke brytes. Satiren og tendensen som fremadrettet 
og "oppbyggelig" kritikk blir således langt på vei 
uthulet av det deterministiske livssynet. 
(Rottem 1991: 172). 

Denne delen av romanen er særs novellistisk. Nokre få 

ytre element og særskilde kompositoriske mønster knyter 

de i ulike skissene laust saman. (Jf. seinare avsnitt.) 

Hoel bruker her mykje plass på nærgåande og avslørande 

personskildring, og det er ein fryd å gå inn i desse 

briljante og treffsikre skissene, til dømes dei to sidene 

om "Lektor Gabrielsen og frue". 

Det neste (og viktigaste) hovudkapitlet er dominert av 

"Dr. Arvid Ravns beretning". Denne historia skil seg ut 

frå resten av romanen som eit tilbakeskodande, personleg 

dokument om Ravn sine haldningar til ekteskapet. Arvid 

Ravn er vitskapsmann, og skildringa hans ber preg av 

(kvasi)vitskapleg skriving (t.d. avgrensing av tema, fot

notar, konklusjon osv.). Historia hans byrjar med at han 

søkjer ei objektiv, generell forklaring, men ho glir over 

i eit usikkert forsøk på eit personleg oppgjer med eige 

liv og haldningar. Språkbruken reflekterer først det 

sikre ("jeg vet", "jeg vil"), men etter kvart viser han 

meir til det uvisse ("jeg tror", "jeg vet det ikke", "jeg 

formoder"). Det vesle brevet "Hjelp meg jeg er så 

ensom" - han får same kveld frå Tordis, er eit teikn på 

den kommunikasjonskløfta det er mellom Tordis og Arvid 

Ravn, slik vi og ser det hos de i andre ektepara. Det 

stutte brevet hennar vert ståande som ein svær kontrast 

til "avhandlinga" hans. Han kjem for seint til å hjelpe 

henne, og katastrofen er uunngåeleg. Det er primært i 

dette kapitlet, og i utviklinga til Ravn, at vi finn 

støtte for å lese romanen som ein tragedie. Det er og her 

vi mest eksplisitt finn dei psykologiske forklarings

elementa. 
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I det tredje hovudkapitlet vender vi attende til bygarden 

der han går til ro etter katastrofen. Ei ytre forsoning 

finn stad i dei fleste soveromma, men ekte, djupe kjens

ler og kontakt finst ikkje. Kulda og kommunikasjons

mangelen vert berre stadfesta ved at eit nytt, like 

gledeslaust forhold vert innleidd den natta mellom den 

kjenslekalde Ellinor og den usikre, illusjonsfattige 

student Moen. Ringen er tematisk i ferd med å bli slutta 

slik han vert det kompositorisk i det siste hovudkapitlet 

der vi, som på dei første sidene, følgjer aviskona opp 

alle trappene. Vi får ein gløtt inn i dei ulike husværa 

før perspektivet utvidar seg til gata og byen att. 

Romanen har ført oss frå harmoni via disharmoni attende 

til ein tilsynelatande og overflatisk harmoni. 

SAMAN- Eg har vore inne på at En dag .. i store drag er skisse-/ 

BINDANDE novelleprega, men at det likevel er nokre faktorar som 

ELEMENT: går igjen og som bind historiene saman til eit heile. Eit 

første slikt element er tid og stad. Særleg i dei to 

TID OG hovudkapitla "Eftermiddagen" og "Natten" har vi å gjere 

STAD med ein repetetiv struktur. Dei same hendingane på den 

same staden og i det same tidsrommet vert skildra gjennom 

ulike personar/ektepar. Merknader om tida (klokkeslett 

osv.) kjem som små drypp gjennom heile romanen. Bestemte 

STRUK-

TURAR 

LEIE

MOTIV 

strukturelle parallellar skapar samanheng mellom skis-

sene. I store drag er mønsteret slik: mannen kjem heim 

til middag, Tordis Ravn (skriket) vert det sentrale emnet 

som fører til misstemning og krangel før han går ut att. 

Tankane er sett i sving (retrospektive ringrørsler). Dei 

fleste av skissene tonar ut i ei skildring av ei eller 

anna form for ubalanse (gråt og isolasjon, regn og vind). 

Variasjonar over dette temaet syter for at romanen ikkje 

vert monoton. 

Nokre konkrete detaljar snik seg inn i fleire av skissene 

og skaper band mellom dei. Slike "leiemotiv" er til dømes 

trappeoppgangen (dei flyg opp og ned den same trappa og 

gjer seg meir eller mindre pene tankar om medmenneska 
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sine) og kjerra med poteter, som vaktmeisteren ikkje har 

dekt over og som så vert våte i regnet. Alle ser kva som 

skjer, men ingen gjer nok o med det. Frampeik bind og 

teksten saman. Sjølvmordet vert varsla mellom anna i 

namnet på det motebladet Tordis Ravn skal arbeide i: 

"Dernier Cri" - siste skrik. Arvid Ravn nemner sjølv

mord, men ser ikkje at Tordis er så fortvila. 

Verlaget og sjølve stemninga i lufta er eit anna tilbake

vendande element. Det første og det siste kapitlet opnar 

med skildringar av veret. Byrjinga og slutten vert knytt 

saman, ikkje som ein ring, men meir som ein spiral. Ei 

viss utvikling skjer i løpet av natta til 11. oktober. 

Frå sommarlege vindar går kvelden over i ei tung storm

natt før den nye, kalde morgenen varslar om stivfrosen 

vinter både ute og inne. Handlinga er altså lagt til ein 

haustettermiddag, ei tid i grenseland mellom dag og natt, 

TIL- sommar og vinter, liv og død. Dei fleste personane tar 

FRYSING det definitive steget inri i ei isolert, kjenslekald, 

konform vaksenverd, og dette kjem til uttrykk i tankane 

til fleire av dei då dei om natta søkjer inn til kvar

andre, men ikkje når inn: 

En høstlig, øde stemning som hvisket, at nå, nå 
passerte han grensen, den siste bakketoppen hvor han 
ennå kunne se tilbake til ungdommens uskyldige land. 
At fra nå av var han en gammel mann-. 
(Malling s.196) 

Så er jeg blitt en gammel, gammel kone, tenkte hun. 
(Fru Ribe s.198). 

Han visste plutselig, at han var blitt eldre på 
denne korte stunden - kaldere, roligere, mindre god 
- men fastere, mere lukket, mere hard. 
(Student Moen s. 208). 

Dei har alle mista noko: barnet i seg. Førestillinga om 

barnet som eit samlande verdielement, står sentralt; det 

kjem fram mellom anna i språkvalet. Til dømes tykkjer 

fleire av personane det er som å høyre eit barn gråte då 

Tordis Ravn skrik. Førestillinga om barnet heng saman med 
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draumen om fridom, som går att, særleg hos kvinnene. Dei 

manglar ei oppgåve, ein funksjon, i livet og søkjer er

statning i hysteri, apati, sladder, vekeblad og konfekt. 

Den viktigaste samanbindande faktoren er til sist likevel 

Tordis Ravn. Synsvinkelen ligg aldri hos henne, men det 

er ho, eller skriket hennar, som er føresetnaden for den 

kollektive retrospeksjonen og avsløringa av miljøet. Ho 

representerer noko framandt og fiendtleg samstundes som 

ho fascinerer og dreg menneska til seg. Dei fleste karane 

i garden har erotiske fantasiar om henne, og for kvinnene 

er ho både ei ein i løynd kan sjå opp til og ei ein kan 

syne avsky for. Korleis kvinneleg vondskap, misunning og 

mangel på solidaritet aktivt kan drive ei kvinne utfor 

stupet, har Hoel skildra i Trollringen (1958). Noko av 

den same vondskapen ser vi hos dei besteborgarlege 

bykvinnene i En dag ... 

Dei berande prinsippa i den overordna komposisjonen kan 

summerast opp med ord som kontrast, repetisjon, paral

lellar og ringrørsler. 

Forteljarposisjon synsvinkel 

framstillingsform stildrag. 

Forteljaren i En dag ... er ikkje manifest. "Han" står 

utanfor fiksjonen og kan sjå inn i dei fiktive personane 

sine tankar og kjensler. Vi har å gjere med ein autoral, 

allvitande og objektiv forteljar. Sjølvsagt er det for

teljaren som vel ut kva for utsnitt av røyndomen i nr. 27 

lesaren skal få møte, men det er ikkje noko i teksten som 

tyder på ein upåliteleg forteljar som freistar å skjule 

noko, eller ein forteljar med andre haldningar enn dei 

den implisitte forfattaren gir uttrykk for (gjennom 

tematikken) . Eit stildrag som fjernar forteljaren noko 

frå ein opphøgd, objektiv posisjon, er ironien, slik vi 

ser han brukt mellom anna i kapitlet om Jens Ellefsen. 
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Synsvinkelen seier noko om kva for eit medvit, kva for 

eit sinn stoffet vert formidla gjennom. I episke verk 

(med ein autoral forteljar) er det vanleg at synsvinkelen 

skiftar mellom forteljaren (autoral) og ein eller fleire 

av dei fiktive personane (personal), og slik er det i En 

dag ... I dei einskilde skissene ligg synsvinkelen hos dei 

einskilde personane, særleg kan ein merke seg at mennene 

i større mon enn kvinnene vert tildelte synsvinkelen. I 

dei delane av romanen der handlinga omfattar bygarden som 

eit heile, har forteljaren synsvinkelen, til dømes i 

første og siste kapitlet og i skildringa av sjølvmordet 

og reaksjonane på det. Asfrid Svensen peikar på ein 

verknad av slik vekslande synsvinkelteknikk: opplevinga 

av røyndomen vert relativisert. Eit bestemt perspektiv 

får ikkje stå aleine, men vert supplert av andre vinkl

ingar. Som lesar opprettheld ein slik distansen til dei 

fiktive personane; ein vert ikkje knytt for tett til 

nokon av dei. Svensen seier: 

( ... ) moderne litteratur (gir) ofte usikre eller 
ingen svar på spørsmålet om hva som er sann erkjen
nelse. Synsvinkelvekslingen er ett av virkemidlene 
til å skape distanse til sikker og entydig virke
lighetsforståelse. (Svensen 1985: 127). 

EIN TEKST Kapitlet "Dr. Arvid Ravns beretning" er som ein tekst i 

I TEKSTEN teksten. Den historia har gjennomført personal forteljar 

og personal synsvinkel (ei eg-forteljing). Eg meiner vi 

her kan snakke om ein upåliteleg forteljar, slik Aarseth 

bruker omgrepet: "det er ( ... ) tale om uoverensstemmelse 

i forholdet mellom fortellerens vurdering av det fortalte 

og verkets norm." (Aarseth 1979:24). Det er verdibrot 

mellom forteljaren og verket (romanen som heilskap). I 

dei generelle partia vender røysta seg til eit "du" - han 

sjølv eller menn generelt? Sjølve narrasjonen (fortelje

akta) kjem og fram i denne teksten på den måten at for

teljaren (dr.Ravn) skildrar stemninga han er i og seier 

han vil "benytte anledningen til å nedskrive - mens inn

trykkene ennå er friske - hvorfor jeg anser det for en 
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lykke, at min kone rømte fra meg." (s ol27) o Dette brevet 

som Ravn har skrive til seg sjølv, syner tydeleg korleis 

personane på notidsplanet går inn i ein retrospektiv 

sjølverkjenningsprosess o Sjølve romanen er fortald i 

ettertid (i preteritum), men for lesaren vert "der og då" 

i fiksjonen til eit "her og no". "Nå var det at noe 

hendte i nummer syvogtyve." (s.S). I relasjon til dette 

tidsplanet ligg forteljinga til Ravn endå eit steg att

ende i tida. Skildringa hans byrjar in medias res: "I går 

rømte min kone fra meg." (s.l27), men "i går" er for 

lesaren (og Ravn) ikkje dagen før (altså 9. oktober), men 

mykje lengre attende i tida. I sjølve historia si går 

Ravn så fleire år tilbake; mot slutten, i "Etterskrift", 

vender han attende til notidsplanet i skildringa og til 

sjølve skrivesituasjonen. Slik er dei ulike tidsplana 

bygde inn i kvarandre. 

Eit genrekriterium Aarseth (1979:23ff) sett fram for 

episk dikting, er avstand. Dette omgrepet kan manifestere 

seg på ulike måtar i verket: som ein tidsavstand (då/no), 

som ulik grad av innsikt i det som vert fortalt, og som 

haldningsavvik, det vil seie brot mellom norma i verket 

og vurderingane hos (den personale) forteljaren (jf. bruk 

av ironi og upåliteleg forteljarinstans). I En dag ... er 

det ei fin veksling mellom avstand og nærleik som kjem 

til syne nettopp i skilnadene mellom fortid og notid (jf. 

retrospeksjonen) og mellom ein autoral og ein personal 

(upåliteleg) forteljar. Dette er med på å skape dynamikk 

i romanen. 

Meir interessant enn forteljarrøysta og synsvinkel-

STILLINGS- teknikken er kan hende framstillingsforma i En dag. o. 

FORM: 

SCENISK 

Med framstillingsform meiner eg både korleis tankar og 

replikkar vert gjengitt, og korleis teksten ber med seg 

særdrag frå det filmatiske og det dramatiske (tragedie

dikting). I episk dikting finn ein som oftast ei blanding 

av narrativ og scenisk framstilling. I dei sceniske 

partia er framstillingsforma personal; talen eller 
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tankane til dei fiktive personane vert gjengitt direkte, 

det er deira språkbruk vi møter i teksten. Slik personal 

framstilling finn vi i dialogane, til dømes i skissene av 

dei ulike ektepara. Her syner det paradoksale i kommuni

kasjonen seg; han skjer berre på overflata, ikkje i 

djupet. (Personal framstilling finn vi og sjølvsagt i den 

personleg prega "Dr. Arvid Ravns beretning".) 

NARRATIV Ein viktigare plass enn dei sceniske partia har dei reint 

narrative. Her dominerer autoral framstilling, ofte med 

innslag av personal farging, det vil seie at uttrykks

måten til personane i fiksjonen kjem fram, og ein ser 

døme på såkalla observatio/oratio tecta (dekka direkte 

tanke/tale). 

INDRE 

Byråsjefen la kniv og gaffel ned. Saltkaret sto ikke 
på plass. Hvortil fruen svarte - som om hun ingen
ting forsto - at kjære, der sto jo saltkaret. Men 
det sto ikke på plass! Og når hun nå visste at han 
satte særlig pris på at saltkaret - som enhver annen 
ting i huset - sto på plass, kunne hun ikke da med 
oppbydelsen av all sin elskverdighet sørge for at 
det sto på plass? (Osv.). (Ribe s.22). 

Nei, dette var allikevel rekorden. Kaste ham i nesen 
at - en enkelt pjolter nå og da - og de stakkars to 
eller tre kiloene -. Hadde han noen gang bebreidet 
henne med et ord, at hun gikk her og ble spissneset 
og skinnmager? Enda sånne lange skinnmagre damer var 
det verste han visste. (Hammer s.46). 

Denne framstillingsforma - dekka direkte tale/tanke -

speglar mangelen på ekte (sann) kommunikasjon. 

Ein ser i samband med denne frie og fleksible framstill-

MONOLOG ingsforma drag av ei endå meir elastisk form - indre 

monolog - i En dag. . . Denne teknikken gjer seg noko 

gjeldande i norsk litteratur rundt 1930, og inspirasjonen 

kjem frå den anglo-amerikanske samtidslitteraturen 

(Joyce, Woolf, Dos Passes, Faulkner o a.) der den meir 

radikale og vidtgåande "stream-of-consciousness"

teknikken vert nytta. Indre monolog inneber eit fritt 

referat av tankar og assosiasjoner slik dei dukkar opp i 
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medvitet. I En dag ... er det hovudsakleg i skildringa av 

mennene at denne teknikken vert tatt i bruk. Berre hos to 

av kvinnene (fru Welland og fru Ribe) vert slik indre 

monolog referert. (Sjå til dømes s. 38-39, Ribe.) Eg har 

vore inne på at det er ein mann som er den "eigentlege" 

protagonisten, og komposisjonen underbyggjer dette. Det 

er mest hos mannsfigurane vi finn den personale fram

stillingsforma, anten reindyrka (Ravn) eller som indre 

monolog. 

NYIMPRE- Eit anna stildrag som "låg i lufta" rundt 1930, var ny

SJONISME impresjonismen; ein søkte å nå fram til det eine presise 

karaktertrekket. Hoel brukte den nyimpresjonistiske 

stilen allereie i Ingenting, og i En dag ... ser vi kor

leis ordvalet og konsentrasjonen om karakteriserande 

det al jar i personskildringa er prega av ny impresjonismen. 

Eit klart døme finn vi i skildringa av byråsjef Ribe: 

Byråsjef Ribe kom som sedvanlig hjem til middag 
presis klokken halv fire. Han lukket omhyggelig 
entredøren, tok av seg frakken, hengte den på sin 
faste knagg, tok av seg hatten, hengte den ovenpå, 
tok av seg hanskene og la dem over hatten, spente 
av seg kalosjene og plaserte dem symmetrisk under 
frakken. (s. 21). 

Gjennom ordvalet sedvanlig, presis, omhyggelig, 

symmetrisk - og dei syntaktisk regelmessige strukturane 

far lesaren eit sterkt bilete av korleis personen er, 

s=ølv om mykje er usagt. 

FILMATISK Eit av dei sterkaste inntrykka ein sit att med etter å ha 

lese opningskapitlet, har å gjere med den filmatiske 

framstillingsforma. Romanen opnar i fugleperspektiv (tid, 

stad, verlag), men etter kvart vert "kameraet" retta mot 

gatene, folka der, og snart er vinklinga ei bestemt gate 

og eit bestemt hus. Som lesarar er vi nestan ein del av 

folkehopen som samlar seg då eit skrik høyrest frå huset, 

og vi registrerer dei detaljane "kameraet" viser oss (ein 

mann som kjem ut av porten, kvinnene som heng ut av 

vindauga, aviskona og veromslaget). Perspektivet er no 
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snevra endå meir inn i det vi følgjer aviskona opp alle 

trappene, og får ein rask og førebels presentasjon av 

leigebuarane, blanda med kvardagsleg otte frå aviskona. 

Opningskapitlet sluttar med at ho hastar vidare til neste 

hus - "Ødegård og Hansen og Tvedt-" (s.B). Det er som om 

forteljaren ber oss hugse på at den historia vi skal få 

høyre, berre er ei av mange historier, eit tilfeldig ut

snitt av røyndomen, sanninga, livet. I det siste kapitlet 

vert den filmatiske teknikken tatt opp att. Aviskona er 

på plass som eit bilete på sjølve det repetetive i til

været. Perspektivet vidar seg ut, og slik vert slutten ei 

spegelvending av opninga. Skilnaden ligg i at det er 

vorte mykje kaldare. I dei siste orda- "Nede i gaten kom 

en barhodet mann løpende" (s.215) -ligg kjernen i det som 

er hovudhistoria i romanen, sjølve det tragiske. 

DRAMATISK/ Eg har tidlegare sagt at En dag ... i forma representerte 

TRAGISK noko nytt og friskt, men no vil eg hevde at romanen i 

store drag byggjer på ein gamal og tradisjonsrik struk

tur: tragediediktinga, slik vi kjenner ho frå antikken. 

Den dramatiske (tragiske) komposisjonen med einskap i tid 

og stad og ei bestemt framdrift i teksten er klart til 

stades i romanen. Som i dei realistiske samfunnsdramaa 

til Ibsen, er eksposisjonen spreidd utover store delar av 

teksten (til slutten av det andre hovudkapitlet) . Til

stramminga skjer parallelt med eksposisjonen, og vende

punktet (peripeti), eller katastrofen, fører til ei ut

soning, ei erkjenning (anagnorisis). Det kan synast som 

om den tragiske helten (dr.Ravn) ber i seg eit overmot 

(hybris) som han vert straffa for (hevn) . Det er noko 

svakt (ein tragisk feil) i karakteren hans (psykologisk 

determinisme, feigskap) som tilskyndar sjølve fallet. Det 

stutte brevet frå Tordis er eit varsel om katastrofen, og 

det kan sjå ut til at Arvid Ravn har skjønt noko og vil 

møte henne, men han kjem for seint. Poenget er at han 

kjem for seint med vilje. Han har ikkje nådd fram til ei 

erkjenning, og tragedien rullar ubønnhørleg vidare. Først 

heilt til slutt, då han kjem springande "barhodet", kan 

ein ane ei forståing hos Ravn. 
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Avsluttande kommentar. 

En dag ... er ein rik roman der ulike form- og innhalds

element er vovne saman i ein tekst. Nestan same kva ein 

grip tak i, flettar dei andre delane av romanen seg inn, 

og ein vil kan hende aldri kjenne seg "ferdig" med ein 

analyse av han. I arbeidet med norsk litteratur frå 

mellomkrigstida, er tragedieelementa noko av det eg har 

festa meg ved. Det kan sjå ut til at "det tragiske" 

er ei diktform som passar tida, og ein kan kanskje sjå 

det i samanheng med nedgangstidene og den aukande 

pessimismen. Eg har forsøkt å vise korleis syntesen av 

gamle og nye komposisjonselement er integrerte i romanen 

som ein tematisk heilskap. Den lineære strukturen (den 

ravnske tragedien) fungerer i samspel med den sirkulære 

strukturen (fatalismen, determinismen) Ein kan setje 

ulike merkelappar på denne romanen: kollektivroman, 

kontrapunktisk roman, tendensroman, tragediedikting, 

psykoanalytisk roman osv. Rikdomen ligg i at Sigurd Hoel 

har makta å la desse omgrepa gå inn i ein heilstøpt 

struktur. 
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Sissel Berg 

STRUKTUR OG TEMATIKK I GEORG JOHANNESENS "KASSANDRA" 

Georg Johannesen er blitt stående som en av 60-tallsrabulist

enes store diktere. Han har utgitt flere romaner og diktsam

linger. "Kassandra" er hans eneste utkomne skuespill. Det ble 

oppført på Det Norske Teatret i 1967 og ble gjenstand for 

hissig debatt. Stykket og forfatteren ble anmeldt for blasfe

mi, men riksadvokaten henla saken. I 1968 utkom "Kassandra" i 

bokform. Skuespillet har fått en solid posisjon innen norsk 

etterkrigsdramatikk. 

Målet for denne oppgaven er å gjøre rede for oppbygningen av 

skuespillet og vise hvilke virkemidler forfatteren tar i bruk 

for å formidle sitt budskap. Videre vil jeg ta for meg 

stykkets tematikk. 

"Kassandra" er hva man på svensk kaller "sagospel". Det er 

drama med handling som utspiller seg i en verden der tiden, 

rommets og kausalitetens lover ikke gjelder og de 

overnaturlige makter inngriper aktivt. Slike drama henter 

gjerne stoff fra antikk og kristen mytologi. Men "Kassandra" 

er mer enn et "sagospel". Handlingen i stykket foregår på tre 

plan - et historisk, et mytisk og et nåtidig. Både det mytiske 

og historiske fungerer som speil for vår egen tid. Det er 

dagens problematikk som står i sentrum. Ved å la en fjern tid 

og en fjern kultur presentere våre problemer, oppnår 

forfatteren at publikum kan se poengene med friske øyne. De er 

ikke hemmet av fastlåste forestillinger og fordommer, slik en 

gjerne er overfor sin egen lokale situasjon. 

I en analyse av "Kassandras" struktur kommer vi ikke utenom to 
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store dramatikere - Aristofanes og Brecht. Begge har gitt 
sterke impulser til dette skuespillet. 

Aristofanes parodierte mytene og brukte revy- og cabaretformen 

til å angripe det han syntes var galt i samtiden. Nettopp 

dette er det Georg Johannesen gjør i "Kassandra". Han lar 

Trojas fall danne fabelen og framstiller heltene og gudene i 

den gamle myten på en humoristisk måte. Han tildeler dem svært 

menneskelige egenskaper og fratar dem stillingene som opphøyde 

vesener. Det samme gjelder i innslagene fra Bibelen. Språket 

er et viktig virkemiddel for å understreke aktørenes 

folkelighet. Tykk mann, som spiller Gud og Satan, snakker bred 

Oslo-dialekt. Noa bruker nynorsk. 

Det er to hovedpersoner i "Kassandra". Den ene er Kassandra, 
en synsk prinsesse fra Troja som ingen vil tro. Figuren er 

hentet fra gresk mytologi. Den andre hovedpersonen er Tykk 
mann - en tivolidirektør som gikk konkurs før andre 

verdenskrig. Tykk mann spiller både Gud og Satan. Det er sju 
andre personer i dramaet, og disse opptrer i biroller og som 

statister. Det gjelder Jesus-Reidar - Tykk manns sønn, fire 
prester og tre bunnies. Alle unntatt Kassandra skifter roller 

underveis, og heri ligger mye av framdriften i stykket. Vi kan 

ikke studere det personene sier for å utlede noe om deres 

natur, slik vi kan i et psykologisk eller et realistisk drama. 

Replikkene skal snarere karakterisere temaene det dreier seg 

om, det være seg krig, opprustning eller ondskap. 

Prestene heter Kol, Fleg, Sang og Mel. Navnene henspiller på 

den antikke greske legen Galenos' lære om de fire 

temperamenter - det koleriske, flegmatiske, sangvinske og 

melankolske temperament. Betegnelsen skriver seg fra ideen om 
sammenheng mellom kroppsvæsker og temperament. Læren fikk stor 

innflytelse på renessansens og klassisismens 

menneskeskildring, og i "Kassandra" er prestene tildelt 

karakterer som svarer til navnene deres. På denne måten kan de 

kanskje til sammen representere et tverrsnitt av befolkningen. 
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"Kassandra" befinner seg langt fra det borgerlige realistiske 

drama der forfatteren hverken skal synes eller høres ved siden 

av de opptredende personer. Hvis forfattere av slike drama vil 

si sin mening om de oppdiktede figurene, kan de for eksempel 

gjøre det i intervjuer, brev eller forord. "Kassandra" prøver 

ikke å illudere en virkelighet, og forfatteren får dermed en 

helt annen frihet til å ytre seg på scenen. Denne friheten 

finner vi igjen hos Aristofanes. I hans komedier kunne 

handlingen ofte avbrytes til fordel for et frittstående 

sangnummer, parabasis. Her henvendte koret og korlederen seg 

direkte til publikum på forfatterens vegne. Slike sang-innslag 

finner vi mange av i "Kassandra". Det er hovedsakelig prestene 

og bunnies som framfører disse numrene, og disse bipersonene 

kan av og til minne om koret i det antikke dramaet. Sangene 

kan være løsrevet fra handlingen, og de kan også kommentere 

det som skjer. Satiren kan være særlig krass her. Et eksempel 

ser vi i ellevte scene hvor prestene synger en sang om Gud. 

"Vår Gud har drukket to glass øl 

og spist et brød med smør på 

Han sitter på sin brede bak 

Det er den bak han dør på 

Vår Gud er ond, men god 

Vår Gud er kjøtt, men blod 

Vår Gud er pen, men stygg 

Vår Gud har bryst, men rygg 

Han lever til han dauer" 

Et vekselspill mellom dialoger, monologer, sanger og vers som 

deklameres, gir liv til stykket. 

Aristofanes' illusjonsbrytende grep, parabasis, ble 

gjenopplivet av romantikerne i "den romantiske ironien", og 

siden ble teknikken utviklet av Bertolt Brecht i det som 

kalles fremmedgjøringseffekt eller avstandseffekt. 

Avstandseffekten er gjennomgående i "Kassandra", og den har 

ulike uttrykk. En aktør kan for eksempel tre ut av fiksjonen 
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og henvende seg direkte til publikum, enten ved korte 

kommentarer eller ved lange monologer. Typisk er avslutningen. 

Publikum blir her bestemt rykket ut av fiksjonen og satt 

tilbake i teatersalen med nøyaktig angitt tid og sted. Tykk 

mann blir avslørt som Jack Fjelstad, skuespilleren. Siste 

replikk lyder: "Dere har evig liv! Lev vel. Det blir aldri 

krig. Gå hjem. Takk for i kveld. Dere lever evig. Takk for i 

kveld." 

Tidsaspektet i "Kassandra" er litt spesielt. Trojas undergang, 

altså den fjerne fortid, blir tatt ut av sin historiske 

sammenheng og plassert i vårt århundre: "Sang: Det er kaldt. 

Jeg brenner. Det er varmt. Jeg fryser. (Han slår floke). Det 

var kaldt i Troja. Det var kaldt i Stalingrad. Det var kaldere 

enn her. Fleg: Det var kaldere i Nagasaki enn i Bikini." Og 

når vi i fiksjonen befinner oss i Troja for 3000 år siden, kan 

aktørene avsløre at de allerede vet hva som vil skje, de 

kjenner historien allerede. Et eksempel på dette finner vi i 

l. utgave av Trojasangen. Trojanerne skal til oraklet i Delfi 

for å be om råd: "Vi vet hva som hender i Troja i kveld l Vi 

går for å spørre om råd likevel." Hensikten med denne "alt 

kjent"-formen er å minne publikum på at dette er illusjon, 

ikke virkelighet. Det gir en fremmedgjøringseffekt etter 

modell av Brecht. 

I første scene blir publikum orientert om turen til Delfi -

den blir mislykket, den har ingen hensikt. Når så trojanerne 

reiser til Delfi, kjenner publikum utfallet. Georg Johannesen 

avstår altså fra den mulighet han har til å øke publikums 

spenning. Det han oppnår, er en iakttagende holdning. Publikum 

kan lettere stille seg kritisk, legge merke til saker og 

trekke slutninger som de ikke ville klart hvis de var 

suggerert. 

Som i de attiske komediene på 400-tallet f.Kr., er "Kassandra" 

inndelt i tre avdelinger. Hver avdeling bærer egen tittel. 

Første avdeling har tittelen "Trojas undergang". Her utspiller 
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handlingen seg i Troja og Delfi for 3000 år siden. Neste 

avdeling heter "Ondt og godt", og her begynner en rettssak 

mellom Gud og Satan. Plasseringen i tid og sted er angitt på 

skilt: "TIL HIROSHIMA lkrn. TO ÅR TIL VERDENS ENDE. ET LYSÅR 

ER FOR LANGT". Avdelingen er gjennomsyret av harselas over 

vårt moderne samfunn og kristendommen, og paradoksene i krigs
og rustningspolitikk trekkes fram. Siste avdeling, "Gud i. 

helvete", har ingen tidsangivelse, men det er tydelig at det 

er vår egen tid det gjelder. Avdelingen er ikke geografisk 

plassert, men av innholdet må en anta at handlingen er lagt 

til et vestlig demokrati - for eksempel Norge. Georg 

Johannesen tegner et brutalt bilde av et sykt samfunn. Attende 

vers av lotteriregelen kan illustrere dette: 

"Snu deg vekk: lungeflekk 

Nei du skal ha: prostata 

Podagra, pellagra, likebra, likeglad 

Lev fort: bli abort 

Hengt i navlesnor" 

Frittstående fra resten av stykket er en prolog hvor stykkets 

terna og hensikt presenteres. 

Sceneinventaret er enkelt og langt fra realistisk. En stol, en 

port og ulike skilt er rekvisita som dukker opp i stykket. 

Stolen blir ombygget til trikk i fjortende scene. Porten 

illustrerer inngangen til forskjellige tider, steder eller 

tilværelser. 

Skiltene loser publikum gjennom stykket, slik som i 

utendørsdrarnaet i middelalderen. Den sparsomme 

sceneutrustningen er et ledd i fremmedgjørings-effekten. 

Det gjennomgående scenebildet er tivoli, i første avdeling 

likner scenebildet et gammeldags tivoii, og sceneutrustningen 

skal være halvferdig. Et vennlig, dekorativt tivolihelvete 

skal danne bakgrunnen for andre avdeling. Også her skal 
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scenebildet være halvferdig. I siste avdeling skal scenebildet 

forestille et folkekommunalt tivoli. De muntre assosiasjoner 

en gjerne knytter til tivoli, skjærer totalt med "Kassandra"'s 

dystre tematikk. Heri ligger mye av ironien i stykket. 

Enkelte stadig tilbakevendende elementer er med på å knytte 

dramaet sammen. Slike elementer er såpestykkene og det hvite 
bad. Begge henspiller på jødeutryddelsen under den andre 

verdenskrig, og dette bringer oss inn i "Kassandra"'s 

tematikk. 

"Kassandra" er et gigantisk angrep på vår manglende bevissthet 

omkring historie, kultur og ikke minst døden. Vi lever i en 

tid med våpenlagre store nok til å utslette verden 

fullstendig, og samtidig opptrer vi som om vi skulle leve 

evig. Ondskapen synes ikke å ha noe alternativ, og mens vi i 

vår dumhet lar oss styre av avguder, styrter vi oss selv mot 

undergangen. "Kassandra• er anti-kapitalistisk, anti

amerikansk og har en brodd mot det vestlige demokratiet og den 

moderne kristendom. 

Trojas undergang danner fabelen i stykket. Omkring denne 

spinner Georg Johannesen tråder fra nærmere historiske 

begivenheter, fra gresk mytologi og fra kristendommen. Med 

dette som utgangspunkt retter han en skarp kritikk mot vår 

tenkemåte og peker på paradoksene i krigs- og 

rustningsargurnenter som vi gjerne godtar. 

"Kassandra• har undertittelen: "En komedie i tre avdelinger om 

Kassandra som dømmer i en rettssak mellom Gud og Satan om hvem 

som styrer verden". Striden mellom Guds og Satans makt står 
altså sentralt. Begge rollene spilles av tivoli-direktøren. 

Det at en og samme mann spiller både Gud og Satan, illustrerer 

at det kanskje ikke gjør så stor forskjell hvem av dem som 

regjerer våre sinn. Poenget er at vi styres, og at vi er så 

bevisstløse at vi ikke tar et oppgjør med det vi styres av. 

Ondskapen kan dermed få fritt spillerom. 
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Et helt gjennomgripende tema er krigsfrykten. Vi blir stadig 

minnet på krigens brutalitet og forrående effekt. Forfatteren 

bruker gjerne grufulle bilder av kvestede mennesker for å vise 

lidelsen i all sin motbydelige klarhet: "Hvem vant? Hvem lå 

med brent gevær l og tarmene mellom knuste knær?" Og lidelsen 

kan ingen unnslippe, uansett hvilken side man står på i en 

krig. Lidelsen fordeles uavhengig av allianser, hensikter og 

hvem som "vinner" : "I kveld er du dau. Da seirer du." 

Tidlig i dramaet presenteres den dødbringende krigs- og 

livsmoralen: "At en mann faller og dør for sitt land er godt l 

at en mann flykter og lever videre er ondt". Og en oppfordring 

om å glemme livet og få øye på fienden er full av ironi. 

Kanskje ligger noe av undergangstrusselen nettopp her. Vår 

mangel på vilje og mot til å holde fast ved livet fører oss 

rett i døden. 

Atombomben brakte en ny dimensjon inn i krigspolitikken. En 

rasende våpenteknologisk utvikling gjorde det plutselig mulig 

å fjerne menneskeheten fra jordas overflate. I "Kassandra" er 

redselen for en total kollektiv utslettelse uavbrutt til 

stede, og av og til frambringer den sterke 

undergangsstemninger. I "Kristen prolog til det tyvende 

århundre" blir galskapen i vår tid tydelig uttrykt: 

"Atomtiden er en begavet tid: 

Dum fornuft og sinnsyk flid 

Flueblikk i knuste speil 

Detaljene riktig og helheten feil." 

Spørsmålet om atomvåpen står ikke bare sentralt - det er 

altoverskyggende. Bare det å ha atomvåpen tilgjengelig 

innebærer en så stor forakt for livet at alt annet blir 

uinteressant i forhold til dette. I 5. strofe av "Litaniet om 

godt og ondt" blir vi konfrontert med det dystre alvoret: 

"Dessuten og i samsvar med dette hevder en rekke av 
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vår tids dyktigste lærere i filosofi og moral 

at det er en vits å kalle noen handling ond 

i rike samfunn som er forsvart av atomvåpen 

og at det likeledes er en vits å kalle noen handling 

god som ikke innebærer at disse våpen blir fjernet 

om nødvendig med vold- det påstår Gu-ud!" 

Det er med andre ord meningsløst å snakke om godt og ondt så 

lenge vi ikke kvitter oss med atomvåpnene. Hele litaniet 

uttrykker hvor latterlige våre verdinormeringer er, sett.på 

bakgrunn av at vi besitter våpen med totalt ødeleggende kraft. 

Vi har allerede vært inne på at den logiske svikten i krigs

og rustningspolitikken blir påpekt i "Kassandra". Georg 

Johannesen bruker bombingen av Hiroshima som illustrasjon. 

Tivoli-direktøren forsvarer bombingen: "Arnrikanerne bomba for 

å få fred. Ja, altså: amrikanerne bomba for ikke å drepe flere 

av japanera. ( ... ) Nei, nå har jeg det. Dem hadde bomba for at 

bomba ikke skulle bli brukt. Ja, dem hadde bomba først. Ja, 

dem brukte bomba først." Slik tar han for seg den ene 

forklaringen etter den andre, men ingen er tilfredsstillende. 

De gjennomgående dystre tankene om atombomben får her et 

crescendo, og idet høydepunktet nås, er bomba absolutt alt: 

"Dem bomba fordi dem bomba fordi dem likte bomba. Dem dreit i 

bomba. Dem bodde i bomba. Dem kjørte rundt i bomba. Bomba var 

hjemmet det. Bomba var Gud. Alt er Gud, men bomba er mer Gud 

enn noe. Jesus er en atombombe." 

Vi støter stadig på referanser til historien. Et motiv som 

særlig går igjen, er jødeutryddelsen under den andre 

verdenskrig. Det faktum at 6 mill. jøder ble henrettet fordi 

de tilhørte "feil" folkegruppe, viser den menneskelige ondskap 

i grell klarhet. I skuespillet står tivoli-direktøren som 

forsvarer av massakren. Han mener at det ikke var så 

alvorlig - jødene fikk jo evig liv. Myrderiene uttrykker tvert 

i mot flere såpe-produsenters generøsitet, i følge 

tivolidirektøren. De forærte nemlig hver jøde et såpestykke. 
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Dermed kunne de gå rene inn i døden og, som følge av dette, få 

evig liv. Forfatterens ironi er utvetydig. Såpestykkene dukker 

opp ved flere anledninger i dramaet og bærer i seg en advarsel 

om hvilke grusomheter vi åpner for hvis vi ikke slår ned på 

all ondskap. 

Også andre innslag henspiller på den tyske nazismen. 

Tivolidirektøren holder et tåredryppende forsvar for navngitte 

nazi-ledere. Prestene synger en sang som til fulle viser 

Hitlers selvforherligelse og egoisme. Og viserne på ei klokke 

blir spikret fast på ti over ti. Forfatteren krever et 

kunnskapsrikt publikum. Det er neppe så mange som vet at i 

inngangspartiet til Treblinka hang ei stasjonsklokke med 

viserne spikret fast på nettopp ti over ti. 

Flere tragiske minner fra historien blir trukket fram. 

Bombingen av Hiroshima og Nagasaki er med. Det blodige 

oppgjøret mellom russere og tyskere ved fabrikken Røde Oktober 

·er også med. Hensikten er vel å rette blikket vårt bakover i 

tiden. Poenget er at ved å bruke de erfaringer våre forfedre 

gjorde, kan vi redde oss selv fra utryddelsen. 

Som tidligere nevnt, kan vi finne en brodd mot kapitalismen og 

det vestlige demokratiet i skuespillet. Den kapitalistiske 

tankegang blir overført på forholdet mellom levende og døde og 

gir en makaber effekt: "Kort sagt: De døde selger ikke noe som 

vi kan kjøpe l og de kjøper ikke noe som vi har til salgs l 

Gud har rett bestandig: de døde er unyttige". De amerikanske 

englene illustrerer den kapitalistiske friheten som kanskje 

ikke er noen egentlig frihet. Tykk mann forteller hvordan 

disse englene stiger og blir friere. Idet han skal deklamere 

hva frihet er, blir han avbrutt av Fleg: "Die Endl6sung der 

Menschenfrage". Det antydes her at den kapitalistiske friheten 

er dødbringende. Igjen henspilles det på nazi-Tyskland. 

Resultatet er utslettelse. Heller ikke demokratiet får noen 

god attest. Et bilde vi får av demokratiet i ytterste 

konsekvens er grotesk: "Hvorfor skal du kunne se når noen er 
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blinde? Udemokratisk! Bli blind! Forstått. Hvorfor skal du ha 

to føtter når noen har bare en? Hvorfor skal du kunne gå når 

noen er lamme? Udemokratisk, gå! Forsvinn. For: den som har 

ører blant døve er- ond!" 

I prologen blir dramaet presentert. Der finner vi en 

orientering om hva stykket handler om. Prologen avrundes med: 

"Men ellers får De som tidsfordriv l et skuespill om det evige 

liv." Det evige liv blir nevnt nærmest i et apropos, men jeg 

tror selve tematikkens kjerne ligger her. Vår holdning til 

døden er helt avgjørende for hvordan vi plasserer oss selv i 

tilværelsen og for hvordan vi forvalter jorda og livet. Og i 

"Kassandra" ligger en advarsel om at vår dødsbevissthet, eller 

egentlig mangel på sådan, innebærer en trussel for 

menneskeheten. I vår egoisme mister vi blikket for den store 

sammenhengen vi er en del av og er avhengige av. I vårt trange 

perspektiv ødelegger vi blindt vårt eget livsgrunnlag, vi 

lever som om vi skulle ha flere sjanser enn denne ene. Det går 

som et omkved gjennom dramaet: "Evvig liv. Gjør det noe om dem 

dauer da?" Poenget blir brukt til å forsvare det onde, i 

første rekke jødeutryddelsene. Det meningsløse i vår manglende 

dødsbevissthet blir særlig godt uttrykt i en sang av Bunnies: 

"The dead are supposed to be able to die l ten times more and 

I don't ask why". Denne holdningen kan få skjebnesvangre 

følger. I Trojasangen i dramaets første scene synger Kol om 

Troja som forsvant. I en ny versjon av Trojasangen synger 

prestene: 

Vi er fra jorden, en kald planet 

som tolv mil ned står i brann som De vet 

Vi er fra jorden, en prikk som forsvant 

Vi går for å finne ut hvem som vant" 

Jorda blir spådd en tragisk framtid. 

"Kassandra"s moral kan vi finne hos Thukydides for 2500 år 

siden. Athenske utsendinger melder til innbyggerne på øya 
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Melos: "Vi er dypt rystet over at dere har snakket så lenge 

uten å si noe som kan få fornuftige folk til å tro at dere vil 
overleve." I dramaet framstilles menneskene som egoistiske, 

ansvarsløse og med liten interesse for framtiden. Tykk mann 

representerer den vanlige arbeiders tanker og verdisett, og 

hans livsholdning er destruktiv. 

Optimismen er likevel til stede i skuespillet. Tykk mann når 

til slutt en erkjennelse: Han føler smerte når han blir 

sparket. Med andre ord kan han ikke være likegyldig lenger. 

Når han er i stand til å ta smerten innover seg, kan han 

forstå at noe er galt. Forutsetningen for å gjøre noe med 

situasjonen er altså til stede. 

I "Kassandra" lyder Apenes Menneskerettserklæring slik: "Ikke 

se, ikke høre, ikke tale!" Mot dette står Kassandras sterke 

oppfordring: "Se etter! Hør etter! Si fra!". Og dette er 
skuespillets appell. 




