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l. Dinne:rsteins kjønnsteori og moderne mannHghet 

Paradoksalt nok har mannsidentitet vært en usynlig kategori i 
tradisjonell litteraturforsking og litteraturkritikk. Til tross for 
at kvinnelitteraturforskinga i mange år har sett kjønn som en 
teoretisk kategori med relevans for alle litteraturvitenskapens 
subjektbegreper, er tematisering av det mannlige subjektet i 
litteraturforskinga bare så vidt kommet i gang. 

Sett i relasjon til aktuell forskningsteoretisk debatt er det 
sjølsagt problematisk å gjøre identitet til et litteraturvitenska
pelig basisbegrep. Når gyldigheten av ethvert utsagn om iden
tiske repetisjoner blir benektet av normsettende teoretikere, 
bl.a. av den franske filosofen Jacques Derrida (Derrida 1976), 
må det foreligge særdeles vektige grunner for å gjøre identi
tetsbegrepet til sjølve det konstituerende begrepet i et forsk
ningsarbeid. Imidlertid kan forskningsteoretiske paradigme
skifte fra metoder som baserer seg på identitetsbegrepet, og 
derfor også vil basere forskinga på begrepet om et integrert 
subjekt, til metoder som forutsetter et begrep om forskjellig
het, og derfor også avviser tanken om det integrerte subjektet, 
ikke være noe større hinder for å drive mannsforsking enn 
kvinneforsking. Og - lik anna kvinneforsking - har også kvin
nelitteraturforskinga tilpasset seg forskningsteoretiske para
digmeskifte. Så lenge identitetsbegrepet og subjektbegrepet 
var en sjølsagt forutsetning for humanistisk forsking, kunne 
allmenn litteraturforsking bli kvinneforskning ved å sirkle inn 
en spesifikk kvinneidentitet, et kvinnelig subjekt. Med ut
gangspunkt i tekstimmanente aktør- og fortellersubjekter 
kunne kjønnsrolleforskinga og den feministiske kritikken villig 
vekk studere kvinnebilder og kvinnesyn i litteraturen. 
Likedan kunne gynokritikken framheve det kvinnelige 
forfattersubjektet og tolkende lesersubjektet. Etter hvert som 
identitetsbegrepet er blitt anfektet, eller også direkte avvist, og 
subjektbegrepet likedan, har kvinnelitteraturforskinga bl.a. 
dreidd i retning av Derrida-inspirert skriftforsking. Med støtte 
i en teori om kvinneskrift har kvinnelitteraturforsking bl.a. 
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blitt ei tematisering av forholdet mellom kjønn og skrift (Moi 
1988). 

Min egen motivasjon for å tematisere identitetsbegrepet 
botner i ei interesse for begrepets litterære historie, med 
særlig vekt på det moderne jegets ytringsformer i 
romanhistoria. Jeg er opptatt av ei deskriptiv og analytisk 
tilnærming til identitetsbegrepet, slik det fins konkretisert i 
litterære sjangertradisjoner, fortrinnsvis romanen. Samtidig 
er jeg opptatt av muligheten for ved hjelp av litterære 
tekststudier å oppnå en fornyet forståelse av jegbegrepets 
kulturelle utforming og historie i vår nasjonale og nordiske 
kulturtradisjon. Med romanen Juloratoriet av den svenske 
forfatteren Goran Tunstrom som eksempelmateriale, og med 
støtte i en forstående hermeneutikk, inspirert av Paul 
Ricoeurs kombinasjon av forståelse og forklaring (Peter Kemp 
og Bengt Kristensen (red.) 1988) ønsker jeg i det fØlgende å 
nærme meg dette temaområdet. 

Det er min påstand at sjølve narrativiteten i det aktuelle 
teksteksemplet forutsetter muligheten av en språklig repre
sentasjon av meining som hele tida viser til "det samme", sjøl 
om representasjonsforma varierer. Vurdert i forhold til for
tellerposisjonen utgjør romanen ei sammenhengende fortelle
handling som uavlatelig viser tilbake til fortelleren og hans 
historie. Til tross for at han hovedsakelig forteller sin fars og 
bestefarens livshistorier, er han sjøl sentrum i fortellinga. Idet 
han forteller om de andre, de som har gått foran, avdekker 
han hvem han sjøl er, og hvordan han er blitt den han er. 
Gjennom diskursen trer hans eget jeg fram. I romanen blir 
identitet altså relatert til talen, til diskursen. Utttrykt med 
Paul de Mans begreper, hentet fra artikkelen "The Rhetoric of 
Temporality", er symbolet en kunnskapsteoretisk basis for den 
fortellinga som utgjør det talende subjektets sjølpresentasjon. 
For "the symbol postulates the possibility of an identity or 
identification" (de Man 1989, s. 207). 

På fortellerens nivå blir identiteten i romanen følgelig ar
tikulert gjennom fortellemåten og komposisjonen, ikke gjen
nom noen eksplisitt tematisering. Dette er det eine, avgjøren
de postulatet analysen av romanen bygger på. Med utgangs-
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punkt i dette postulatet vil målet for analysen være å forstå 
den stemmen, eller de stemmene, som taler gjennom skrifta, 
for derigjennom å avdekke den talendes identitet. Analysen 
vil derfor bygge på en annen forståelse av skrift enn den 
Jacques Derrida gjør seg til talsmann for i De la Grammatologie 
(Derrida 1976), der han framhever skrifta, ikke stemmen, 
som det primære, og der han knytter skrift til forskjell, ikke til 
identitet. Det andre, og like avgjørende postulatet som 
bestemmer analysegangen, er at teksten, på tross av den 
identitetsskapende diskursen, reflekterer ei historisk krise for 
den symbolske representasjonen av kulturell meining. Det 
andre hovedmålet vil derfor bli å diskutere hva som blir utfal
let av denne krisa innen rammene av tekstens univers. 

Mitt utgangspunkt hva gjelder studiet av mannsidentitet 
vil derfor være noe forskjellig fra det Harald Bache-Wiig har 
valgt i artikkelen "Den bortkomne faderen?" (Bache-Wiig 
1988), det første eksemplet på norsk litteraturforskning som 
eksplisitt tematiserer dannelsen av maskulin identitet. Her 
blir historiske endringer i gutters dannelsesprosess tolket i lys 
av en sosiologisk far/sønn-teori basert på Freuds Ødipusteori. 
Denne studien gir viktig informasjon om mannsidentitetens 
historie i vårt eget samfunn etter siste århundreskifte. Sam
tidig viser den indirekte hvordan teorier basert på far/sønn
forholdet står i fare for å bekrefte den tradisjonelle litteratur
forskingas marginalisering av kvinner, og dermed også dens 
tendens til implisitt å forstå det erkjennende mannlige subjek
tet som et universelt subjekt. For på tross av sine eksplisitte 
tematiseringer av det mannlige, risikerer far/sønn-baserte 
teorier å bli kjønnsblindel med henblikk på teorienes kulturel
le forankring og legitimering. l Bache-Wiigs artikkel tenderer 
f.eks. kvinner mot å bli omgivelser for førvoksne menn, som 
ennå ikke behersker overgangen fra en barnlig objektstatus 
under kvinners beskyttelse i familiesfæren til en voksen sub
jektstatus i en mannlig offentlighet. Tendensielt blir kvinnene 
forstått som mødre med en uunnværlig formidlerfunksjon 

Betegnelsen kjønnsblindhet brukt om vitenskapelige teorier er 
inspirert av begrepsparet blindhet og innsikt hos Paul de Man -
som ikke behandler "blindhet" relatert til kjønn (de Man 1983). 
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mellom far og sønn, og også mellom det private og det offent
lige, men uten en sjølstendig subjektposisjon. Denne forstå
elsen blir ikke problematisert. 

Den marginaliseringa av mødre Bache-Wiigs analyse bæ
rer bud om, er ikke et bevisst analysegrep. På dette punkt føl
ger analysen det analyserte materialets. kjønnsperspektiv. 
Mødrene blir implisitt behandlet som objekter for et mannlig 
subjekt fordi det talende subjektet i de guttebøkene som fore
ligger til behandling, har nettopp dette perspektivet på mød
rene. Relasjonen mellom menn og gutter blir derimot behand
let som likeverdige subjekt til subjekt-relasjoner. Det mannlige 
subjektet framtrer altså med en relativ autonomi, det kvinne
lige subjektet med en avhengig posisjon - det blir definert i 
relasjon til et mannlig subjekt. 

I det følgende er målet å løfte fram mor/sønn-relasjonen i 
en enkelt tekst, ei voksenbok, i den hensikt å studere hvilken 
betydning denne relasjonen har for konstitueringa av manns
identiteten. Med andre ord vil sjølve forestillinga om en auto
nom mannlighet bli søkt problematisert. Som primær teoretisk 
referanse for analysen er valgt en kjønnsteori utviklet av den 
amerikanske psykologen Dorothy Dinnerstein. 

I boka The Mermaid and the Minotaur (1976), britisk utg. 
The rocking of the cradle and the ruling of the world (1987)2, 
beskriver Dinnerstein den heterofile kjønnsrelasjonen som en 
asymmetrisk symbiose, der begge parter er involvert i den 
andre, men der den mannlige parten har hegemoniet. I likhet 
med den sosialhistoriske teorien Bache-Wiigs analyse av gut
tebøker bygger på: Alexander Mitscherlichs teori om det far
lause samfunnet (Mitscherlich 1969), har også Dinnersteins 
teori røtter i psykoanalysen. Men i motsetning til Mitscherlich, 
som knytter an til Freuds teori om den Ødipale triaden mor
far-barn, forankrer Dinnerstein symbioseteorien i en dyadisk, 
mor/barn-orientert tenkning, karakteristisk for objektrela
sjonsteorien slik den bl.a. er utformet hos Melanie Klein.3 

2 Alle sidehenvisninger i det følgende viser til den britiske utg. av 
1987, utgitt ved The Women's Press i London. 
3 Jfr. bl.a. Envy and Gratitude and other works 1946-63, utgitt i 
London 1988, som bind 4 i serien The Writings of Melanie Klein. 
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Dinnersteins symbioseteori er en kritisk patriarkatsteori, 
forankret i psykoanalytisk tradisjon. Men i hennes teori er 
Freuds aksentuering av faren blitt erstattet med den aksentu
ering av mora Klein og andre representanter for objektrela
sjonsteorien er kjent for (!gra 1987, s.69). Anvendt som kul
turteori, i den hensikt å fortolke et historisk forløp, åpner 
Dinnersteins teori muligheten for også i en psykoanalytisk 
kontekst å tolke endringer i mannlighetens utforming i andre 
teoretiske kategorier enn de tradisjonelle far/sønn-kategori
ene. Den gjør det mulig, i historisk perspektiv, å synliggjøre 
den betydningen moderskapet har hatt for konstitueringa av 
mannsidentiteten. 

Med utgangspunkt i Dinnersteins kjønnsteori, og med 
støtte i sentrale begreper fra objektrelasjonsteoretisk tradi
sjon, fortrinnsvis i Melanie Kleins utforming, er målet i det føl
gende å foreta en analyse av moderne mannlig subjektivitet i 
Goran Tunstroms roman ]u/oratoriet. Den moderne mannlig
heten i romanen vil dessuten bli relatert til de ansatser av en 
kvinnelig modernitet romanen også rommer. Endringer i 
mannlig modernitet i retning av en ettermoderne subjektivi
tet vil dessuten bli påvist. 

Nå er Kleins teorier ikke uten videre anvendelige på ana
lyse av en litterær tekst. Hennes skille mellom ytre (eksternal) 
og indre (internal) objekt, en distinksjon som vil bli flittig an
vendt i analysen av Juloratoriet, er opprinnelig anvendt for å 
beskrive spebarnets mentale utvikling i kommunikasjon med 
barnets nærmeste omsorgspersoner, fortrinnsvis mora. Ytre 
objekt er da en betegnelse for barnets omgivelser, represen
tert ved mora (eventuelt ved andre personer), indre objekt en 
betegnelse for den betydningen det ytre objektet får i barnets 
fantasi, dvs. for barnets internalisering av objektet (Klein 
1988, s. 72). Også distinksjonen mellom gode (good) og vonde 
(bad) objekter, samt begrepet om et idealisert (idealized) objekt 
hos Melanie Klein er utviklet i en kontekst som dreier seg om 
barnets tidligste mentale utvikling. Begrepsparet "good and 

For en presentasjon og diskusjon av objektrelasjonsteoriens ulike 
forgreininger henvises til Ludvig Igra: Objektrelationer och psyko
terapi (1983). 
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bad object" betegner ulike aspekter ved objektet, som blir 
integrert i jeget i form av polariserte objekter. Seinere kan 
denne splittelsen eventuelt bli eksternalisert på ulike 
personer. Hvordan barnet integrerer det gode objektet, er 
ifølge Klein avgjørende for den personligheten barnet utvikler. 
Personlig integritet, sier hun, er "based on a strongly rooted 
good object that forms the core of the ego". I motsetning til det 
gode objektet blir det idealiserte ikke integrert (Klein 1988, s. 
192 f.). 

I analysen av Juloratoriet vil Kleins begreper - i likhet 
med Dinnersteins - bli tatt ut av sin opprinnelige, utviklings
psykologiske kontekst og tolket inn i en litteraturvitenskapelig 
sammenheng, der målet ikke er å forstå hvordan psykiske 
strukturer blir bygd opp hos enkeltmennesket fra spebarns
alderen og fram til voksen alder, men derimot å forstå hvor
dan enkeltmenneskets individualitet og historie blir symbolsk 
representert i en litterær tekst. Det er videre å forstå hvor
dan denne språklige og sjangermessige representasjonsforma 
reflekterer en gitt kultursituasjon. Siden kontekst og intensjon 
er forandret, er det innlysende at også sjølve teorien må få en 
annen karakter enn opprinnelig. 

Juloratoriet er, med visse modifikasjoner, en modernistisk 
roman. 4 Det modernistiske ligger i en mangfoldig intertekstu
alitet. Diskursen veller over så vel av åpne som skjulte sitat. 
Det blir sitert fra og alludert til gamle klassikere av typen 
Dante og Homer, men også samtidas musikktekster, kanonisert 
i underholdningsbransjen, fins innskrevet i romandiskursen. 
Den dominerende interteksten er imidlertid J. S. Bachs musikk
verk Das Weihnachts-Oratorium (1734). Siden dette er et 
korverk, der ordet og musikken virker sammen, er inter
tekstualiteten i romanen altså ikke begrenset av verbale teks
ter. Den krysser grensa mellom verbale og auditive tegnsys-

4 For en reint narratologisk analyse av romanen, samt en diskusjon 
av den narrative forma sett i relasjon til modernistisk tradisjon, vi
ses generelt til Hans H. Skeis artikkel "Fra Sunne til Darjeeling", i 
Skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo (nr. 3, 
1989, s. 78-98). Det er ikke her aktuelt å gå inn i noen diskusjon 
av Skeis standpunkter, da hans analyse har et annet siktemål enn 
min. 
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tem. For å beskrive denne intertekstualiteten er det derfor 
hensiktsmessig å benytte Julia Kristevas intertekstualitets
begrep. I Revolution in Poetic Language definerer Julia 
Kristeva intertekstualitet som "the passage from one sign 
system to another". For å unngå at intertekstualitets
begrepet skal bli forstått "in the banal sense of "study of 
sources", foretrekker hun derfor betegnelsen transposisjon i 
stedet for intertekstualitet (Kristeva 1984, s. 59 f.).5 

Diskursen i Juloratoriet er en kjede av slike transposisjo
ner. Den siterer, refererer og alluderer til tekster og musikk
verk med en solid posisjon i henholdsvis den litterære og den 
musikalske kanon. Disse blir stilt sammen på en måte som for
andrer kanon. Fragmenter av en tekst - det være seg littera
tur eller musikk - blir satt inn i sammenhenger der struktu
ren i den opprinnelige teksten brytes, f.eks. ved at forløps
strukturen i den åndelige dannelseshistoria i Dantes Divina 
commedia blir brutt, eller ved at Bachs juleoratorium, som 
forutsetningsvis er et korverk knyttet til ei kristen høgtid, 
skifter kontekst. Når kanon brytes opp og endres, skjer det 
samme med det kulturelle subjektet som er lagret og tradert 
kanon. Deri ligger modernismen i romanen.6 Transposisjo
nene er tekstlige konkretiseringer av kulturell forandring. 

Når det allikevel tas forbehold mot restløs bruk av mo
dernismebegrepet som betegnelse for diskursen i Juloratoriet, 
har dette sammenheng med den status en tradisjonell roman
diskurs har i teksten. Er Dante, Bach og julehøgtidas Jesus
historie intertekster på ett nivå i romanen, er den moderne 
borgerlig-realistiske romansjangeren intertekst på et annet 
mva. Fortellerens presentasjon av fortellinga om bestefarens 
liv kan sies å ha form av en psykologisk-realistisk roman. Den
ne romandiskursen er imidlertid satt inn i en kontekst der illu
sjonen brytes, og der den individsentrerte kontinuiteten som 
er karakteristisk for den borgerlig-realistiske romanen, blir 

5 I Le Texte du roman. Approche sbniologique d'une structure 
discurs i ve transjormationelle (1970) gir hun analyse-eksempler på 
slike transposisjoner. 
6 At modernismen i romanen her blir avgrenset langs noe andre 
retningslinjer enn hos Skei (se note 4), er et problem vi må la ligge. 
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erstattet av en fragmentert diskurs med vekslende perspektiv. 
Altså blir helheten i romandiskursen fortsatt modernistisk. 
Den enhetlige, individuelle kontinuiteten som er karakteristisk 
for den moderne, borgerlige romanen, blir brutt opp og for
andret. Romanen gir form til det moderne jegets krise. 

2. Den symbolske mor i menns historie 

Historia 7 i Juloratoriet handler om ei identitetskrise som over 
et tidsrom av ca. 50 år rammer tre generasjoner menn i en 
svensk familie. Krisa blir utløst av ei mors død. 

En vakker junidag er den unge gardkona Solveig i ferd med 
å sette seg på sykkelen hun nettopp har fått i gave av ekte
mannen, for å dra av sted til øvelse i det lokale kirkekoret. På 
hennes initiativ har koret planer om å framføre J. S. Bachs gi
gantiske korverk Das Weihnachts-Oratorium. I yr glede og på 
Solveigs oppfordring gir sønnen, Sidner, sykkelen et dytt for å 
gi fart. Men farten blir for stor. Mora kolliderer med en bei
tende kuflokk og blir tråkket i hel (s. 17). Konsekvensen for de 
etterlatte er - foruten sorgen - at de må gå fra garden. Enke
mannen, Aron, makter ikke gardsarbeidet uten Solveig. Dess
uten sørger han seg inn i sinnssjukdommen. Til slutt går han i 
døden; og Sidner får et nytt tap å bære. Lik faren er også han 
gått inn i ei alvorlig identitetskrise etter at mora døde. I mot
setning til faren kommer han seg ut av krisa. Over år bygger 
han seg møysommelig opp en ny identitet. Vel etablert etter 
denne krisa tar Sidner opp kontakten med sin 15-årige sønn, 
Victor, frukten av hans ungdoms søken etter kjærlighet. Vic
tor har vokst opp i stor isolasjon under moras, Fannys, omsorg 
og kontroll. Hans store drøm gjennom hele barndommen har 
vært å få en far som kunne løyse opp den uutholdelig tette 
bindinga han har til mora. 

7 Jfr. narratologiens skille mellom historie og diskurs (Gerard Ge
nette: Discours du nicit (1972), Seymour Chatman: Story and dis
course (1978), Shlomith Rimmon-Kenon: Narrative fiction (1983) 
m.fL 
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Den døde Solveig, Arons indre Solveig, fører Aron i døden 
fordi han ikke er i stand til å integrere i sitt eget jeg den betyd
ningen den levende Solveig har hatt for han. Hans indre Sol
veig forutsetter ei ytre Solveig, ei kvinne med den samme 
sosiale identiteten og den samme symbolfunksjonen i forholdet 
til han som Solveig hadde. I erkjennelsen av at ei slik kvinne 
ikke fins, går han i døden. Arons identitet lar seg altså ikke 
endre. Den forutsetter det symbiotiske forholdet ekteskapet 
mellom han og Solveig hadde vært. I døden åpner seg den 
eneste muligheten han kan se for å gjenopprette denne sym
biosen. 

Sidner, derimot, gjennomgår en endringsprosess. Hans 
indre Solveig bli.r frigjort fra den ytre Solveigs posisjon i familie 
og kirke. Dette bruddet setter Sidner i stand til å inngå nye 
sosiale relasjoner og bygge opp en ny identitet - under den 
indre Solveigs ledelse, men uten den repetisjonstvangen faren 
var besatt av. Sidner gifter seg med den kvinna Aron forgje
ves hadde drømt om å gjøre til ei ny Solveig, Tessa. Ved å tre 
inn i forholdet til farens kjærlighetsobjekt, og slik ta på seg 
farsidentiteten, opprettholder han en triadisk ordnet tradisjon, 
der kontinuiteten går fra far til sønn, med mora som et uunn
værlig bindeledd. Samtidig legges grunnlaget for endringer i 
tradisjonsforløpet. Den Tessa Sidner inngår ekteskap med, er ei 
anna Tessa enn den faren drømte om. Dette gir frihet til å byg
ge opp en yrkesidentitet som er forskjellig fra den agrare iden
titeten faren hadde søkt å opprettholde. Med hjelp fra Tessa, 
som lik Solveig hadde tilknytning til jordbruket, hadde Aron 
strevd for å bevare sitt gamle sosiale jeg. Sidner, derimot, tar 
spranget ut i en ny identitet. Hos han blir Arons agrare iden
titet erstattet med en kunstnerisk og kirkelig identitet: Sidner 
blir kantor. Fra far til sønn er dermed også mannens tilknyt
ning til kirka og til kunsten endret. Mens Arons tilknytning 
gikk gjennom Solveigs engasjement i kirkekoret, er Sidner 
direkte engasjert. Men tradisjonen har han overtatt fra Sol
veig. Også når det gjelder forholdet til kunst og kirke, er det 
derfor Solveig som har sikret kontinuiteten fra far til sønn, 
men denne kontinuiteten viser seg å være i dymanisk forand
ring. Parforholdet, familien, forholdet til jorda og til kirka - alt 
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dette er blitt endret fra en generasjon til den neste. Den indre 
Solveig - symbolet Solveig - er likevel bevart. 

I overgangen mellom andre og tredje generasjon skjer 
imidlertid et brudd i den mannlige kontinuiteten. Victor 
mangler far til han er 15 år. Victors mor utløser bruddet. 
Hun lar seg ikke innordne i en triadisk kontinuitet som via 
mora fører tradisjonen videre fra far til sønn. Hun nekter å gå 
inn i ei morsrolle som bekrefter mannsidentiteten og bidrar til 
å opprettholde kontinuiteten i en tradisjon der det historiske 
subjektet er en mann. Hun inntar sjøl posisjonen som historisk 
subjekt. Dette gjør hun ved å bryte forbindelsen mellom far og 
sønn. I egenskap av enslig mor har hun i Sidners fravær full 
kontroll med sønnen, og former han til et objekt for egne øns
ker og behov. Denne tilstanden består så lenge farstapet Sid
ners morstap hadde utløst, varer ved, dvs. til Sidner etablerer 
seg med ekteskap og yrke og i egen kraft . trer inn i en eksisten
siell meiningsrelasjon. Da blir den alternative morsidentiteten 
Fanny hadde etablert, kullkastet. I møtet mellom Victor og Sid
ner blir det gamle morssymbolet gjeninnsatt, og den mannlige 
kontinuiteten gjen opprettet. 

Fra det øyeblikk han får kontakt med faren, får han også til
gang til slektas gode mor, Solveig. Med farens mellomkomst 
bygger Victor opp si indre Solveig, etter å ha overvunnet den 
vonde mor, Fanny. Den døde Solveig er blitt retningsgivende 
også for Victors dannelsesprosess. Hun er blitt symbolet for 
hans voksne jeg. Han ender med å fullføre det livsverket Sol
veig forlot da hun døde. Victor blir dirigent, og under hans 
dirigentstokk blir omsider Bach-konserten Solveig hadde plan
lagt gjennomført, etter ca. 50 års utsettelse. 

Ringen er sluttet. Den døde Solveig er vendt tilbake til ut
gangspunktet, - men i en manns skikkelse. Visjonen den døde 
Solveig representerte, er endelig i ferd med å bli fullbyrdet. I 
mellomtida er subjektet for denne visjonen blitt endret - fra 
kvinne til mann. Den mannlige identitetskrisa er overvunnet. 
I stedet er det inntrådt en splittelse i femininiteten. Den gode 
mora og den gode partneren er ikke lenger samme person.S 

8 De endringer som finner sted i den sosiale representasjonen av 
symbolet Solveig, lar seg meiningsfylt beskrive med sosialantropo-
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Solveigs betydning er blitt redusert fra å være både mor og 
partner til å være bare mor. Men også moderskapet er blitt 
spaltet. Den gode mor, er blitt et reint symbol. Solveig er blitt 
ei mor i "himlen", en reint metafysisk instans.9 I denne egen
skap representerer hun den gode mor for det mannlige sub
jektet som utgjør fortellerinstansen i romanen. Mellom denne 
metafysiske, symbolske mora og det sosiale moderskapet fins 
det ikke lenger noen kontinuitet, slik det gjorde den gang Sol
veig levde. I egenskap av god mor i "himlen" kan Solveig ute
lukkende representeres gjennom meiningsbærende symboler. 
Hun kan ikke konkretiseres i et sosialt individ. Følgen er at 
kvinners mulighet for korreksjon og påvirkning av menns ind
re, metafysiske mor er gått tapt. 

Arons Solveig representerte et enhetlig univers. I henne 
var det ytre og det indre, det sosiale og det metafysiske, det 
moderlige og det erotiske forent. Tapet av dette enhetlige uni
verset kostet Aron livet. Enheten, konkretisert i ei kvinne, var 
hans identitet. I Arons univers var Solveig et symbol i Paul de 
Mans forstand. Sjøl en del av Arons verden kunne hun repre
sentere hele denne verden. Hun fikk en synekdokisk funksjon. 
Synekdoken er symbolets form, sier de Man i "The Rhetoric of 
Temporality", "for the symbol is always a part of the totality 
that it represents" (de Man 1989, s. 191). Som før nevnt, 
poengterer han at symbolets egenart er å postulere mulighet
en for identitet eller identifikasjon (n.v., s.207). 

Det karakteristiske for Arons verden var imidlertid at det 
feminine symbolet for hele Arons univers var representert i 
en sosial person, situert i privatsfæren. I neste generasjon, 
dvs. Sidners generasjon, var denne sosiale representasjonen 
falt bort. Men symbolets meiningsfunksjon var ikke av den 
grunn falt bort og gått over i ironi. Ut fra Paul de Mans disku-

logiens skille mellom hel person og de/person, slik disse termene er 
anvendt i Lisbet Holtedahl: Hva mutter gjør er alltid viktig, Om å 
vær ekvinne og mann i en nordnorsk bygd i 1970-årene (1986). 
9 Den språklige representasjonen av Solveig alluderer gjentatte 
ganger til kristne forestillinger om et liv i himlen etter døden, samt 
til forestillingene om en oppstanden Kristus i himlen som ved tide
nes ende skal vende tilbake til jorda. (Jfr. bl.a. s. 83, 102, 165 og 
169) 
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sjon av begrepa symbol og ironi ville det vært en nærliggende 
konklusjon. I Sidners univers var femininiteten i forandring. 
Hans indre Solveig var blitt tilgjengelig for modifikasjoner, 
framtvunget av det faktum at farens Solveig for alltid var gått 
tapt. Sidners tap lot seg hele. De ulike aspekta ved den indre 
Solveig Sidner hadde tatt i arv fra faren, fant i Sidners liv et 
gyldig korrelat i hver sine objekter i den ytre verden. Det so
siale objektet ble projisert på Tessa, det metafysiske på kirka. 
En begrenset pluralitet, holdt sammen av ei modifisert indre 
Solveig, ble hans identitet. Symbolet var ikke blitt erstattet av 
ironi. Det var blitt splittet opp i ei rekke delfunksjoner med 
hver sin institusjonelle representasjon i det sosiale liv. 

Med Victor blir den indre Solveig ytterligere modifisert. 
Solveigs karakter av symbol trer tydeligere fram, fordi sym
bolet ikke lenger er representert ved noen sosial person, hel
ler ikke ved noen mytologisk, rituell person a la Jomfru Maria. 
I egenskap av symbol er Solveig blitt sentrum i et subjektivt, 
metafysisk meiningsunivers som mangler empirisk korrelat. 
Som person tilhører hun fortida. Den gode mors identitetsska
pende potensiale må hentes fram av Victors private forhisto
rie. I hans generasjon blir den gode mor i "himlen", qua sub
jektivt identitetssymbol, derfor utilgjengelig for modifikasjoner 
og korreksjoner fra det sosiale miljøet, eksempelvis fra kvin
nene og kirka. Fordi forbindelsen til ekteskapet og det sosiale 
moderskapet er brutt, er forvaltningen av moderskapets 
meiningsskapende funksjon blitt overlatt i menns hender. Det 
moderlige er blitt innordnet i det mannlige. 

Et midlertidig brudd i den kulturelle kontinuiteten fra "far" 
til "sønn" er opphevet. Det gode moderskapet er gjeninnsatt 
formidlerposisjonen. Prisen har kvinnene betalt. Etter en 
kritisk fase er sønnens subjektposisjon i en kulturell mor
/sønn-dyade ikke bare blitt bekreftet, men ytterligere styrket. 

Ved å anlegge Dinnersteins morssentrerte perspektiv på 
den mannlige slektshistoria i ]u/oratoriet blir det altså mulig å 
studere dynamikken i et morstap som utløser et farstap, og 
dermed truer mannsidentiteten. I dette perspektivet blir fars
tapet et sekundært problem, forårsaket av et historisk brudd 
kvinners posisjon som formidlende objekter mellom far og 
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sønn. Konsekvensen av et slikt kjønnsperspektiv vil bl.a. måtte 
bli en analyse av mannsidentiteten i det moderne samfunnet 
som atskiller seg sterkt fra analyser basert på f. eks. Alexander 
Mi tscherlichs far/sønn-sentrerte perspektiv. 

3, Mo.rsobjektet: det styrende objektet i diskursen 

Den døde Solveig i ]u/oratoriet er ikke bare et objekt i de mann
lige aktørenes bevissthet, et symbol for identitet og meining. I 
kraft av sitt fravær i historia er hun en høgst nærværende 
størrelse i den litterære diskursen. En modernistisk diskurs 
full av brudd, skiftende fokaliseringer og intertekstuelle refe
ranser (Skei 1989) blir holdt sammen av den døde Solveig. 

Victor er fortelleren i romanen. Slektshistoria blir pre
sentert som hans historie. På fortellertidspunktet, dette kan 
dateres til begynnelsen av 1980-tallet, er Victor en mann på 
ca. 45 år .l O Han har gjort karriere i musikken og er på veg til 
den konsertframføringa av Bachs juleoratorium bestemora 
hadde tatt initiativ til ca. 60 år tidligere.! l Denne reisa fører til 
et gjensyn med barndomstraktene og foranlediger et tilbake
blikk på hans egen fortid og det livet som førte han dit han på 
fortelletidspunktet er nådd. Fortellinga rekapitulerer det han 
ser som de grunnleggende åra i sin egen dannelsesprosess, åra 
fra Solveigs død, ca. 5 år før han sjøl ble født, fram til møtet med 
faren og med impulsene fra Solveig, den drivende krafta i 
slekta. Mellom sluttpunktet for historia og fortelletidspunktet 

l O Historia åpner med Solveigs død kort etter 1930 og ender med 
at Victor møter kirkekoret bestemora hadde lagt sin sjel i. Dette 
møtet må finne sted kort etter 1980. For siden Sidner var 12 år da 
Solveig døde (s. 17 f.), og Victor ble født da Sidner var ca. 17 år (s. 
137), må Victor være født kort etter 1935. Og siden Victor flyttet 
fra Sunne da han var 15 år (s. 324) og kom tilbake 31 år seinere (s. 
9), må han være i midten av 40-åra, nærmere bestemt 46 år, når 
han møter koret. 
11 Da Solveig døde, var det gått ca. lO år siden hun tok initiativ til 
konserten (s. 17). Se for øvrig note 10. 
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er det altså gått ca. 30 år.12 Nåtidsperspektivet, dvs.1980-
talls-perspektivet, med den umiddelbart forestående konsert
en, innleder romanen. Møtet mellom far og sønn en generasjon 
tidligere utgjør finalsekvensen. Mellom disse sekvensene, 
begge sett i perspektiv av den voksne Victor, utspilles den fi
nale dynamikken i diskursen. Mellom initial- og finalsekvensen 
er synsvinkelen varierende. Den veksler mellom et aktør-per
spektiv - Arons, Sidners eller Victors - og et tredje persons 
fortellerperspektiv. Av sammenhengen går det fram at den 
historia Victor forteller, må tidfestes til perioden fra ca. 1930 
til ca. 1950 Ufr. note 10-12). I diskursen oppstår altså en 
samtidighet mellom Arons, Sidners og den unge Victors identi
tetsprosjekt fra 1930- og 40-tallet og et seinere forteller- og 
lesersubjekts bevissthet om seg sjøl. De ulike tekst-subjekta 
blir ulike framtredelsesformer av det samme identitetssøkende 
subjektet. Og moderskapet, representert ved Solveig, blir et 
vedvarende symbol for den identiteten subjektet søker. 

Ved Solveigs død, presentert umiddelbart etter den inn
ledende nåtidssekvensen, går det gode objektet i teksten tapt. 
Sentralperspektivet blir splintret. Meininga det gode objektet 
symboliserte, går dermed også tapt. Begjæret etter å få dette 
tapet kompensert blir den drivende krafta i det videre tekst
forløpet.13 Begjæret etter gjenforening med den døde Solveig 
motiverer all handling hos enkemannen Aron og hos Sidner, 
som er 12 år idet mora dør. Og via Sidner blir Solveig den sty
rende motivasjonen også for Victors liv, om dette enn ikke blir 
bevisstgjort for han før på bokas siste sider, etter møtet mellom 
han og faren. Gjennom Solveig får diskursen en final karakter. 
Slik livsløpet hos de mannlige aktørene blir finalt organisert, får 

12 I åpningssekvensen blir det korrekte tidsrommet, av en annen 
aktør, oppgitt å være 31 år. 
13 Med støtte i Jean-Fran~ois Lyotards definisjon av moderne este
tikk kan derfor morsobjektets status i Juloratoriet brukes som be
legg for romanens modernistiske karakter. Moderne estetikk er, si
er Lyotard, "det sublimes estetik, men den er stadig nostalgisk; den 
formår kun at henvise til det ufremstillelige som et fraværende 
indhold, mens formen fortsætter med at bringe læseren og betrag
teren trøst og glæde takket være sin genkendelige konsistens." 
(Lyotard 1986, s. 21). 
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også leseprosessen en final karakter, idet den blir orientert mot 
det fraværende gode objektet. 

Solveigs person setter normen for de mannlige aktørenes 
identitetsprosjekt. Men siden synsvinkelinstansens tap samti
dig blir den impliserte leserens14 tap, setter hun også normen 
for den impliserte leserens søken etter tekstlig meining. For 
verken mellom synsvinkelinstans og implisert forfatter (Booth 
1987) eller synsvinkelinstans og implisert leser fins det noen 
kritisk distanse til den begjærte Solveig. Det søkende subjektet 
i diskursen, det være seg et forfatter-, aktør- eller lesersub
jekt, gjennomløper derfor en dynamisk prosess i spenningsfel
tet mellom på den eine sida et begjært objekt, som altså er 
identisk med ei begjært meining, og på den andre sida et er
kjent tap. 

Tapet av ytre objekt (personen Solveig, i diskursen et mi
metisk objekt) utgjør en trussel mot det indre morsobjektet 
(symbolet Solveig). Uttrykt i Kleins termer kan det narrative 
forløpet tolkes som en litterær representasjon av "the drive to 
repair or protect the injured object" (Klein 1988, s. 14 f.). Føl
gelig kan både skrive- og leseprosessen tolkes som en repara
sjonsprosess. Gjennom fu/oratoriets representasjon av denne 
reparasjonsprosessen blir objektet endret, slik at det blir til
passet en ny historisk situasjon. Utfallet av denne prosessen 
blir ulik for hvert av de søkende subjekta i teksten. For alle de 
sentrale mannlige aktørsubjekta blir Solveigs status av mei
ningsskapende objekt imidlertid bekreftet. For Aron skjer 
dette via døden og den døde Solveigs symbolisering av et liv 
hinsides det jordiske livet. For Sidner skjer det i ekteskapet og 
i kirka. For Victor blir historia og kunsten vegen til bekreftelse 
av Solveigs meiningsskapende funksjon. Men siden Solveigs 
funksjon av meinings- og identitetsskapende instans blir re
konstituert i stadig nye former gjennom synsvinkelinstansene 
og identifikasjonsfigurene i teksten, blir også meininga i teksten 
stadig på nytt rekonstituert for leseren. Tekstens tap blir til
svarende kompensert. Identiteten, symbolisert ved Solveig, 

14 Termen implisert leser er her brukt analogt med termen "im
plied author" i Wayne C. Booth: The rethoric of fiction fra 1961. Se 
for øvrig Wolfgang Iser: Der implizite Leser (1972). 
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blir opprettholdt, idet den uavlatelig blir gjenvunnet. Den 
skifter bare karakter fra en generasjon til den neste. 

4. Det symbiotiske kjønnsforholdet i ]u/oratoriet 

Relasjonen mellom Solveig og det begjærende, mannlige sub
jektet i Juloratoriets diskurs er et typisk eksempel på den sym
biotiske kjønnsrelasjonen Dorothy Dinnerstein beskriver i The 
Mermaid and the Minotaur. Solveig har ingen egen subjekt
status. Hennes identitet blir fastlagt ut fra den identitetsbyg
gende posisjonen hun har i mannlige aktørers liv, ikke ut fra en 
ide om hva hun måtte være i seg sjØL De mannlige aktørenes 
subjektposisjon er avhengig av hennes objektposisjon. Hun 
lever for de andre, i de andre. Etter hun er død, får hun 
paradoksalt nok økende betydning for dannelsesprosessen hos 
de mannlige aktørene. Tapet synliggjør den symbolfunksjonen 
Solveig har. Det viser at hun er en kulturell symbolbærer, 
med rekkevidde langt ut over det psykologiske og private. 

I diskursen blir det ikke skilt mellom Solveigs status av 
morsobjekt og hennes status av erotisk objekt. Det blir heller 
ikke skilt mellom Solveig som en sosial og Solveig som en meta
fysisk person, dvs. mellom individ og kulturelt symbol. Det 
karakteristiske ved den Solveig diskursen i Juloratoriet fram
viser, er at alle disse aspekta er integrert i ett objekt. 

Et av hovedpoenga i Dinnersteins teori er nettopp denne 
mangelen på skille mellom individ og symbol i menns relasjon 
til kvinner. Dette forklarer hun med relasjonen til det primæ
re morsobjektet, som seinere blir et symbol, konkretisert bl.a. i 
naturen. I The Mermaid and the Minotaur hevder hun, med 
referanse til Freuds faseteori, at symbiosen med et preødipalt, 
primært morsobjekt varer ved også ut over den ødipale fasen. 
I foreninga av disse fasene ser hun en gyldig modell for forstå
else av den utforminga kjønnsforholdet har blant voksne men
nesker. Her ser hun også forklaringa på det mannlige hegemo
niet i kjønnsforholdet. Om dette sier hun bl.a. (Dinnerstein 
1987, s. 39 f.): 
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A central psychological asyrnmetry between the sexes, laid 
down in the first months, and consolidated in the first years, of 
life, is built into the primary-group arrangement that Wasburn 
( ... ) describes as the "fundamental pattern ... [of human] social 
organisation." This central asyrnmetry ( ... ) drives men to insist 
on unilateral sexual prerogatives and inclines women to con
sent to their insistence ( ... ). 

Forklaringa på kjønnets kulturelle symbolverdi, herunder bl.a. 
den tvetydige holdningen til jorda i den vestlige kulturen - jfr. 
termen Moder Jord kontrastert til industrialisme og økokrise -
søker hun i samme kilde. Etter å ha konstatert "the "I"ness of 
mother-raised man and the relative "it"ness of mother-raised 
woman", slår Dinnerstein syrlig fast (Dinnerstein 1987, s. 
209): 

History is made by "I"s. They make it with reference to, and in 
opposition to, the quasi-sentient living stuff from which their 
"I"ness has carved itself out. Under present conditions, they 
feel free to help themselves with uncontrolled greed to the 
richness of this early maternal stuff, as it is embodied both in 
nature and in woman. Indeed, the wild wish to own and con
trol Mother Nature stuff, to manipulate it and make it work for 
us, so permeates the present history-making impulse that it is 
staggeringly hard to imagine what that impulse will become if 
the wish can really be forced up into the light of cornmunal 
adult avareness ( ... ). 

Konsekvensen av at den primære symbiosen mellom mor 
og barn i egenskap av symbol varer ved ut over den ødipale 
fasen, er ifølge Dinnerstein at forholdet til det moderlige blir 
ambivalent. Det moderlige spaltes opp i et vondt og et godt ob
jekt. I denne forma blir morsobjektet internalisert og blir et 
meiningsbærende symbol i kulturen. Etter Dinnersteins opp
fatning får menns dobbelthet i forhold til den indre mor og det 
moderlig symboliserte spesielt fatale kulturelle konsekvenser. 
For å utvikle en voksen kjønnsidentitet må menn nødvendigvis 
distansere seg fra det primære morsobjektet. Men fordi atskil
lelsen etter hennes oppfatning bare blir partiell, vil voksne 
menn fortsette å rette sitt begjær mot et morsobjekt og vente 
å bli tilfredsstilt av en moderlig instans. Samtidig vil de vedva-
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rende søke å beherske og kontrollere den "vonde mor". Konse
kvensen av behovet for å ha kontroll med det farlige i det mo
derlige vil bli ei sterk markering av distanse overfor det mo
derlig symboliserte, det være seg ei kvinne eller f.eks. naturen. 
Behovet for å utøve kontroll med det truende i det moderlige 
vil kunne resultere i maktutøvelse og ekspansiv sjølutfoldelse 
fra menns side. 

I Juloratoriet er det gode objektet primært representert 
ved Solveig, det vonde ved Fanny. Før sin dØd har Solveig, ut
trykt i Melanie Kleins terminologi, karakteren av "a strongly 
rooted good object that constitutes the core of the ego" (Klein 
1988, s. 192). Begjæret rettet mot den fraværende Solveig, 
dvs. mot den symbolske Solveig i "himlen", er et begjær etter å 
gjenvinne den tapte personlighetskjernen. Den uuttalte pre-
missen for denne etterstrebte restitueringa av jeget er at Sol
veig utgjør det begjærte objektet i en symbiotisk relasjon der 
subjektet er en mann. Hun skal være kjernen i hans person
lighet. Hennes motpol, Fanny, snur om på denne symbiosen. 
Hun opphøyer seg sjøl til subjekt og gjør menn til objekter for 
sitt eget identitetsprosjekt. I en alder av 36 år forfører hun 
den 17 -årige Sidner, og realiserer dermed sin erotiske iden
titet (s. 66, 147 og 212). Victors barndomsberetninger, der 
han utførlig beskriver forholdet til mora (s. 301 f.), gir inn
trykk av at hun etter den tid bruker Victor til å realisere en 
morsidentitet. Mens Solveig altså var objekt i forhold til den 
erotiske kjærligheten (jfr. ekteskapet med Aron) og til moder
skapet (jfr. forholdet til Sidner), søker Fanny å bli subjekt i 
analoge relasjoner henholdsvis til Sidner og til Victor. I kraft 
av den tilstrebte subjektposisjonen blir hun en trussel mot 
den mannlige subjektiviteten, fordi den forutsetter Solveigs 
o bj ektposisj on. 

Det gode kjærlighets- og morsobjektet, Solveig, er altså 
innordnet et mannlig identitetsprosjekt og en kulturell konti
nuitet fra far til sønn. Med Fannys alternative realisering av 
kvinnelig kjønnsidentitet inntrer det et brudd i den mannlige 
kontinuiteten. Sønnens identitetsprosjekt kan ikke sluttføres 
før relasjonen til faren er gjenopprettet, og den "gode mor" 
etablert i hans bevissthet. 
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I Arons og den unge Sidners biografi var mannen det 
sjølskrevne subjektet i kjønnsrelasjonen. Om mannen hadde 
far- eller sønnestatus, var ikke avgjørende. I Victors biografi 
derimot er faren fraværende, og mor og sønn strides om sub
jektposisjonen. Konflikten mellom moras og sønnens identi
tetsprosjekt utspilles metonymisk gjennom sønnens kamp for å 
la myten om Odyssevs bli ei gyldig tolking av hans egen sønne
status. Han kjemper for å bli en Telemakos som opplever å se 
sin fraværende far vende tilbake, overvinne moras friere og 
gjeninnta sin posisjon av far. Fanny motsetter seg denne tol
kinga av sitt og Victors liv. Men Victor vinner kampen om for
tolkningsretten og den tilhørende subjektposisjonen. Den fra
værende faren, dvs. Sidner innsatt i Odyssevs' posisjon, ven
der tilbake så snart han sjøl har gjeninnsatt sin indre far ved 
symbolsk å gjeninnsette mora. Det avgjørende tapet er ikke 
farstapet, men tapet av "den gode mor". Den symbolske gode 
far blir ved hennes død en villfaren Odyssevs på det fjerne 
hav: Aron dør underveis til New Zealand, der han hadde hå
pet at han skulle gjenfinne si tapte Solveig. Plutselig forstår 
han at reisa til New Zealand er forgjeves. Derfor hopper han i 
havet. Drukningsdøden (s. 174) må antas å bli Arons veg "upp 
mot stjarnoma, Solveigs gata" (s. 169). Det nye landet der han 
finner Solveig, blir ikke New Zealand. Det blir "himlen". Flere år 
etter begir Sidner seg ut på den samme odysseen. I motset
ning til faren når han fram til New Zealand. Det er der Sidners 
versjon av den identitetsskapende Solveig er å finne. Jule-
evangeliets Maria blir Sidners metafysiske Solveig. Han finner 
henne under lesinga av juleevangeliet i ei kirke der han se
inere blir kantor (jfr. s. 272-74 og 327). Den sosiale Solveig 
finner han i den kvinna faren forgjeves hadde prøvd å gjen
innsette på den gamle, enhetlige Solveigs plass, dvs. i Tessa. 

Når "Odyssevs" i Sidners skikkelse er vendt tilbake, kan 
Victor bli en lykkelig "Telemakos" som får sin mannlige sub
jektposisjon sikret ved en asymmetrisk relasjon til ei symbolsk 
mor. Analogien mellom myten og hans eget liv er rett nok 
ingen direkte repetisjon av mytens mor-far-sønn-forhold. 
Anvendt på hans eget liv blir myten om Telemakos forandret. 
Den avgjørende aktøren i Victors subjektive realisering av 
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myten er ikke faren, men mora. Først når hans egen beste
mor, som døde før han sjøl ble født, er blitt et virksomt identi
tetssymbol i Victors liv, først da kan Odyssevs-myten bli en 
realitet i livet hans. I åra som er gått fra Solveig døde til hun 
"gjenoppstår" i Victors bevissthet, har hun altså utviklet seg 
til ei symbolsk urmor i familien. I hver generasjon blir hun 
gjenstand for stadig nye kulturelle konkretiseringer. I Victors 
liv blir hun primært konkretisert i musikken. Han er den som 
til slutt realiserer Solveig ide om en Bach-konsert i den lokale 
kirka, en ide kirkekoret uavlatelig har sett fram til å få gjen
nomføre. I Victors liv blir den symbolske Solveig videre reali
sert i bildekunsten. Under gjensynet med Sidner blir et visu
elt hyrdemotiv åpenbart for Victors øyne. I et skogholt blir 
han vitne til ei erotiske scene som på samme tid er et stivnet 
maleri og et kjærlighetsforhold mellom to av aktørene som 
inngår i det øvrige handlingsforløpet i romanen. I diskursen er 
skogholtet metaforisert som ei kirke (s. 328 f.). 

Både Bach-konserten og det erotiske hyrdemotivet blir 
altså relatert til ei kirke. Følgelig får alle Victors konkretise
ringer av den symbolske Solveig ei felles kilde i religionen. 
Dessuten blir religionen en feminint symbolisert identitets
markør i Victors liv. Som metafysisk morsobjekt har Solveig 
altså ikke lenger noe korrelat blant kvinner, men derimot i 
religionen. Som erotisk objekt har hun imidlertid fått et nytt 
korrelat i den kvinnelige parten i hyrdescena som avslutter 
romanen. Men dette er ikke uten videre et sosialt objekt. I 
samme grad som det er sosialt, er det også estetisk og religiøst, 
siden hyrdescena alluderer til hyrdekonvensjonene i maler
kunsten, og skogholtet alluderer til en katedral. 

Victors erotiske Solveig atskiller seg følgelig fra både 
Arons og Sidners. Hun relateres ikke til familien og til det bor
gerlige livet, slik både Arons Solveig og den voksne Sidners 
"Solveig", dvs. Tessa, gjør. Hun er foreninga av kjønnsobjekt og 
religiøst objekt, konkretisert i kunstens lyd- og bildemedier, og 
dessuten i skriftmediet. 

Den kvinnelige parten i hyrdescena er ei prostituert 
kvinne, kalt Harliga Birgitta (jfr. bl.a. s. 183 og 216). Gjennom 
Harliga Birgittas navnelikhet med Den hellige Birgitta (1303-
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73), den svenske helgenen og stifteren av Birgittinerordenen, 
oppstår det på nytt en allianse mellom det sakrale og det ero
tiske, konkretisert i ei kvinne. Men denne alliansen er forskjel
lig fra den alliansen mellom familie og kirke den sosiale perso
nen Solveig representerte ved sin død. I motsetning til indivi
det Solveig blir Harliga Birgitta altså relatert til en katolsk kon
tekst, en helgen-kontekst. I likhet med symbolet Solveig blir 
hun relatert til en hellig tekst. Mens Aron i en visjon så Sol
veig utgjøre "den sammanhållande kraften" i Bibelens boksta
ver (s. 101 f.), blir Harliga Birgitta, gjennom nærheten til boka 
partneren i hyrdescena leser i, det symbolske uttrykket for ei 
hellig skrift uten synlige bokstaver. For det mannlige subjektet 
blir hun i begge tilfeller en meiningsskapende impuls i hans 
eget liv. 

Ved hjelp av Dinnersteins kjønnsteori er det mulig å for
klare begjæret etter den fraværende Solveig hos de skiftende 
mannlige synsvinkelinstansene i diskursen. Hennes teori kan 
dessuten forklare hvorfor Fannys identitetsprosjekt blir opp
levd som en trussel mot den mannlige kjønnsidentiteten. Den 
kan derimot ikke forklare de endringene den symbolske Sol
veig gjennomgår i det narrative forløpet, og de tilsvarende 
endringene i den mannlige kjønnsidentiteten. For å forklare 
disse endringene er det nødvendig med en teori om subjektets 
egenart som samtidig omfatter historiske forandringer i dan
nelsen av subjektet. Peter L. Bergers og hans medarbeideres 
kunnskapssosiologiske teorier, spesielt Bergers teorier om reli
gion og modernitet, er i denne sammenheng anvendelige. De 
kan bl.a. forklare den tette relasjonen mellom sosialt og religiøst 
subjekt som kjennetegner Juloratoriet. De mest aktuelle teo
riene i denne sammenheng er Bergers teori om den protes
tantiske moderniteten, publisert i The Heretical lmperative 
(1980) og basert på Bergers et al. 's generelle modernitetsteori 
(The Homeless mind (1973) og Facing up to Modernity 
(1977)). Videre er det aktuelt å gjøre bruk av de historiske 
elementa i Bergers religionsteori, presentert i The Sacred 
Canopy (1967). Denne teorien er igjen basert på Bergers og 
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Thomas Luckmanns generelle institusjonsteori, framlagt The 
Social Construction of Reality (1966).15 

5. Moderne mannHghet: det integrerte individet 

Psykologen Dinnerstein og sosiologen Berger har det felles at 
de, fra hvert sitt faglige ståsted, forholder seg til psykoana
lytisk tradisjon og til moderne amerikansk middelklassekultur, 
med vekt på den amerikanske familismen. Termen "familisme" 
er her et oversettelseslån av Bergers "familism". Berger an
vender begrepet i artikkelen "Towards a Sociological Under
standing of Psychoanalysis", publisert første gang i 1965 
(Social Research, vol. 32, nr. l, 1965), seinere trykt opp i boka 
Facing up to Modernity fra 1977. Artikkelen behandler spesi
fikt psykoanalysens status i det amerikanske samfunnet på 
bakgrunn av familiens betydning i dette samfunnet (Berger 
1979). 

Når Dinnerstein utformer en generell hypotese om rela
sjonen mellom kjønn og kultur, abstraherer hun på grunnlag 
av observasjoner i en gitt sosial og historisk situasjon. Hennes 
eget ståsted er, sier hun, "in one sense frankly ethnosentric; it 
is mainly couched, in its literal details, in terms of the nuclear 
family of contemporary white-middle-class America" (Dinner
stein 1987, s. 40). Og likevel, føyer hun til (s.st., uth. av forf.): 

lts central points are meant, however, to be usefully trans
lated to any human situation in which women preside over 
life 's first stag es and men are at the same time present as 
emotionally significant figures for young children. 

Ved hjelp av induksjonsmetoden utleder hun altså en generell 
kjønnsteoretisk hypotese av sine etnosentriske observasjoner. 

15 Peter L. Berger har en stor produksjon innen feltet religions
sosiologi som har relevans for analysen av fu/oratoriet også ut over 
de nevnte titlene. Særlig aktuelle er A Rumour of Angels. Modem 
Society and the Rediscovery of the Supernatural (1970) og Facing 
up to Modernity. Excursions in Society, Politics and Religion (1977). 
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Hos Dinnerstein er den moderne familien erfaringsbak
grunn for en generell hypotese om kjønnets sosiale og kultu
relle utforming, og psykoanalysen er et språk å utforme denne 
hypotese i. Hos Berger er både psykoanalysen og den moder
ne familien objekt for analyse. Sett fra hans sosiologiske 
ståsted er både familismen og psykoanalysen utslag av den 
samme kulturforma, moderniteten. I artikkelen "Towards a 
Sociological Understanding of Psychoanalysis" forklarer Berger 
psykoanalysens og det psykologiske behandlingsapparatets 
sterke oppsving i USA som en følge av at det moderne samfun
net har gjort identitet til et like sårbart som privat anliggende. 
"A modern industrial society permits", sier han, "the differen
tiation between public and private institutional spheres. ( ... ) 
Identity itself then tends to be dichotomized, at the very least, 
in terms of a public and a private self. Identity, in this situ
ation, is typically uncertain and unstable." For mennesker 
med prestisjefylte posisjoner i det offentlige vil løsningen på 
denne identitetskonflikten kunne bli en identifikasjon med 
"their public selves", sier Berger videre. Men for "the great 
masses of people in the middle and lower echelons of the 
occupational system" vil valget måtte bli "to assign priority to 
their private selves, that is, to locate the 'real me' in the 
private sphere of life." Følgen er, hevder Berger, at familien 
blir "the principal agency for the definition and maintenance of 
private identity". (Berger 1979, s. 56 f.) 

I krysningspunktet mellom Dinnersteins kjønnsteoretiske 
og Bergers sosiologiske perspektiv er det mulig å etablere et 
ståsted for forståelse av det moderne individets identitet som 
en kjønnet enhet med ei historie. Fra dette ståstedet vil det så 
la seg gjøre å foreta en analyse av det mannlige subjektet i 
Tunstroms roman Juloratoriet, uten med Berger å se bort fra 
at realiseringa av det moderne i praksis vil være differensiert 
etter kjønn, og uten med Dinnerstein å overse at det moderne 
subjektbegrepet hun bygger på, har historiske begrensninger 
og forutsetninger. 

I overgangen fra en førmoderne til en moderne identitet 
ser Berger en overgang fra skjebne til valg. Subjektet blir en 
autonom enhet, stilt overfor en splittet og mangfoldig verden 
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(Berger 1980, s. 10 ff.). I sin forståelse av det moderne følger 
Berger her opp tradisjonen fra Søren Kierkegaard (1813-55). 
"Valget selv er afgjørende for Personlighedens Indhold; ved 
Valget synker den ned i det Valgte, og når den ikke vælger, 
henvisner den i Tæring", hevder Kierkegaard i skriftet Enten
Eller fra 1843 (Billeskov Jansen (red.) 1989, b. l, s. 166). 

Vurdert i lys av Dinnersteins symbioseteori blir dette 
autonome subjektet med dets valgfrihet imidlertid en teoretisk 
umulighet. Det blir en fiktiv, mannlig representasjon av det 
heterofile paret, eventuelt av mor/sønn-forholdet. Inter-
essant nok gir altså Dinnerstein anno 1976 en beskrivelse av 
det heterofile paret i sitt eget samfunn som svarer til det mo
derne oppdragelsesprogrammet Jean-Jacques Rousseau i 1762 
presenterte i sitt store pedagogisk-filosofiske verk Emile ou de 
l 'Education, og som han begrunnet med at mangelen på sym
metri i kjønnsrelasjonen var en naturlov. I bok 5 av Emile, 
som bærer tittelen "Sophie o u la femme", skriver Rousseau 
bl.a. (Rousseau u.å., s. 410 f.): 

Dans !'union des sex es chacun concourt egalement a l' objet 
commun, mais non pas de la meme maniere. ( ... ) L'un doit etre 
activ et fort, r au tre passif et foible ( ... ). Ce principe etabli, il 
s'ensuit que la femme est faite specialement pour plaire a 
l' homme. 

Men, presiserer han (s. st.): "Ce n'est pas ici la loi de !'amour, 
j'en conviens; mais c'est celle de la nature, anterieure a 
r amour meme." Og han forts atter: "Si la femme est faite pour 
plaire et pour etre subjuguee, elle doit se rendre agreable a 
l'homme au lieu de le provoquer: sa violence a elle est dans ses 
charmes". Kvinners underordning og menns herrevelde blir 
altså avledet av en påstått naturlov. 

Dette skjedde 17 år før den franske menneskerettserklæ
ringa av 1789 proklamerte idealet om den frie og sjølstendige 
borgeren, uten eksplisitt å skille mellom menns og kvinners 
rettigheter. Valg av språkform røper likevel et maskulint per
spektiv i menneskerettserklæringa. Eksempelvis heter det i 
artikkel l (Kristensen (red.) 1989, s. 10): Les hommes nais
sent et demeurent libres et egaux en droits. Les distinctions 
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sociales ne peuvent etre fondees que sur l'utilite commune". 
Allerede samtidas kritikere påpekte det maskuline perspek
tivet som lå implisitt i den politiske visjonen av den frie 
borgeren. Så tidlig som i 1791 utformet en av kritikerne, 
Olympe de Gouges, ei alternativ erklæring hun gav tittelen 
Declaration des droits de la Femme et de la Citoyenne (Kristen
sen (red.) 1989; Svenneby 1990). 

Både hos Rousseau og i erklæringene om den frie borge
ren og borgerinna er parforholdet og det voksne individet re
feranse for forståelsen av menns og kvinners sosiale posisjon, 
det være seg eksplisitt proklamert eller implisitt forutsatt. 
Dinnerstein tar utgangspunkt et annet sted. For henne er 
mor/barn-forholdet det primære. Sett i hennes perspektiv 
blir den heterofile relasjonen avledet av mor/barn-relasjonen. 
Dermed vender hun Rousseaus maskuline perspektiv på 
kjønnsforholdet til et kvinneperspektiv. Emiles "public self' 
anno 1760-tallet: den frie borgeren, er i Dinnersteins 1970-
talls-perspektiv blitt byttet ut med den moderne mannens al
ter ego, hans "private self' i familien, underlagt ei kvinnes om
sorg. 

Det er dette "private self' fortellerperspektivet i Julora
toriet fokuserer. I fortellinga om Aron, tidfestet til omkring 
1930, er hele identiteten privatisert og knyttet til kvinnas 
posisjon i parforhold og familie. Imidlertid har parforholdet og 
familien videre implikasjoner for mannens identitet i fortel
linga om Aron enn både Rousseaus beskrivelse av parforhol
det og Dinnersteins beskrivelse av kjernefamilien skulle tilsi. 
For begge ser bort fra den alliansen mellom familieinstitu
sjonen og protestantisk kristendom Peter Berger hevder har 
vært karakteristisk for det moderne samfunnet (Berger 1969, 
s. 105 ff.). 

At Solveig ifølge fiksjonen var kommet fra Amerika til 
Sverige og hadde brakt med seg nye vaner (s. 26), kan tjene til 
å sannsynliggjøre at hun allerede før 1930 hadde represen
tert en slik privatisert, religiøst legitimert identitet for 
ektemannen Aron. For øvrig er hennes liv datert til en 
periode av vårt eget århundre da moderskapets samfunns
byggende funksjon var en utbredt ideologi. En av denne 
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ideologiens fremste talerør var den svenske pedagogen og 
kvinnesaks-forkjemperen Ellen Key (1849-1926). Ved sitt 
omfattende forfatterskap og sin øvrige virksomhet fremmet 
hun bl. a. tanken om at kvinner skulle være samfunnsmødre. 
Allerede rundt år 1900 lanserte hun i boka Kiirlek och akten
skap sitt velkjente begrep om samfunns-moderligheten (Key 
1914). Til tross for at Ellen Key etter hvert fikk en kritisk 
innstilling til kristendom og kirke (Wittrock 1953), kan det 
likevel forsvares å bruke Peter Bergers teori om den 
privatiserte identiteten i den moderne, protestantiske kultu
ren som tolkingsramme for de kulturpedagogiske og kvinnepo
litiske ideene hun kjempet for. For i Bergers teori er det 
innebygd et skille mellom religionen som premiss for sam
funnsmessige prosesser, og religionen som personlig 
tru sholdning. 

Det er ikke her noe poeng å tolke Juloratoriet i lys av Ellen 
Keys ideer, så nærliggende det enn kunne være å forstå ro
manen som en litterær manifestasjon av disse ideene, slik de 
har nedfelt seg i det svenske samfunnet. Poenget med å hen
vise til Ellen Key er å vise hvordan de kulturoppgavene kvin
ner ble ført inn i i kraft av samfunnsmessige prosesser, også 
var et tilsiktet program blant enkelte av tidas ledende kultur
personligheter. 

I fortellinga om Aron, slik den trer fram gjennom Victors 
fortellehandling, utgjør kvinna, familien og religionen en ubry
telig enhet. Arons identitet utgjØr et sluttet hele. Han er en 
autonom person, i kraft av Solveigs integrerende funksjon. Så 
lenge hennes liv er styrt av skjebne, definert ved hennes 
kjønn, er han fri borger. Og siden skjebne, sett i forhold til det 
frie valg har karakter av noe førmoderne, blir konklusjonen at 
så lenge førmoderne premisser setter grensene for Solveigs 
liv, kan Aron i egenskap av bonde og familiefar (s. 33) nyte 
fordelen av å få leve som en fri borger. 

Når Solveig dør, går Arons jeg i stykker. Metaforisk blir 
dette uttrykt ved at Arons speilbilde er identisk med Solveig. 
Når han må selge garden fordi han ikke makter ansvaret alei
ne, går speilet hans i stykker under flyttinga. Solveig blir 
knust for øynene på han (s. 23 f.) - Arons jeg blir splintret. 
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Den indre Solveig som blir knust når speilet brister, er pri
mært den biologiske og erotiske Solveig: Det knuste speilet 
hadde hengt på Arons soverom. Men Solveig har en annen og 
mer avgjørende identitetsskapende funksjon enn det erotiske 
og biologiske. Hun er for Aron "den sammanhållande kraften" i 
Den hellige skrift. Når Solveig dør, forsvinner denne krafta ut 
av Arons sosiale liv og blir lokalisert til himlen, symbolet for 
oppstandelse og evig liv i kristendommen. Fra å ha vært et 
virksomt sentrum i familien blir krafta fra Solveig nå en meto
nymi for den subjektive plausibiliteten i religionen. I diskur
sen blir Solveigs "himmelferd" uttrykt ved at den døde Solveig 
sitter hos mens Aron leser Bibelen. Under lesinga går bibel
teksten så i oppløsning for Arons blikk. Ord og bokstaver virv
les opp mot himlen, der de ender lik "en grundtext", like hem
melighetsfull som "en rebus" (s. 101 f.). Solveig har imidlertid 
fulgt med på tekstens himmelferd. Den oppløste bibelteksten 
blir holdt sammen av Solveigs kropp (s. st.). Etter denne hen
delsen blir den døde Solveig vedvarende lokalisert til himmel
velvinga. På Arons reise til New Zealand er f.eks. stjernene på 
himlen blitt til "Solveigs gata" (s. 169). Den Solveig som er hos 
mens Aron leser Bibelen, har altså også en religiøs meinings
dimensjon. I samme grad som denne Solveig er en projeksjon 
av Arons indre Solveig, har religionen derfor vært en del av 
Arons jeg. 

Arons biologiske, hans sosiale og religiøse identitet har 
vært et hele, representert ved personen Solveig. I levende 
live var Arons Solveig enheten av partner, mor for barna 
hans og bindeleddet mellom han, familien og kirkas meinings
univers. Denne enheten blir seinere bevart i Arons indre 
Solveig. Når Solveig dør, og Arons identitet dermed går i styk
ker, blir korrelatet for hans indre Solveig flyttet fra en borger
lig kontekst, dvs. familien, og over i en metafysisk verden, 
"himlen". Men dermed oppstår det i Arons sosiale liv en uut
holdelig mangel. I håpet om å bøte på identitetstapet gir han 
seg i kast med det umulige prosjekt det er å rekonstituere 
identitetssymbolet Solveig i det biologiske og borgerlige livet. 
Han håper at den "himmelske" Solveig på nytt skal få en jor
disk skikkelse, dvs. at brevvenninna Tessa fra New Zealand skal 
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vise seg å bli en reinkarnasjon av Solveig. Men håpet om at 
kristendommens gjenkomstmyte skal kunne bli realisert ved 
at kvinna gjeninnsettes som identitetsbærer i familien, lar seg 
ikke opprettholde. Når dette håpet brister, fins det for Aron 
ikke lenger noen annen mulighet for gjenforening med den 
tapte Solveig enn å følge etter inn i døden. Med hans død blir 
overgangen til en ny mannsidentitet markert innafor roman
fiksjonen. Den tida er forbi da de mannlige aktørene kunne 
søke ankerfeste for en enhetlig identitet i ei kvinne situert i 
familien. 

Arons livshistorie - og den utforminga av det moderne 
den representerer - ender altså med at det sammenholdte 
mannlige subjektet går i stykker, fordi den kvinnelig symboli
serte enheten av biologisk, sosialt og religiØst liv går i oppløs
ning. Kvinnas identitetsskapende funksjon er fortsatt aktuell 
realitet, men den blir ikke lenger situert i familien. Den indre 
Solveig har tapt sitt borgerlige korrelat. Gjenstår så ei meta
fysisk Solveig, foreløpig uten noen institusjonell forankring. 

Arons liv reflekterer protestantisk kristendom med dens 
aksentuering av det personlige trusstandpunktet og det bor
gerlige livsløpets religiøse relevans. I hans person møtes den 
tendens til individualisering Peter Berger hevder har vært 
innebygd i protestantisk kristendom, med sekulære idealer om 
den frie borgeren. På 1960-tallet viste Berger i The Sacred 
Canopy (Berger 1969, s. 133) til samtidig amerikansk kirke
virkelighet som et eksempel på hvordan religionen var blitt 
sikret fortsatt plausibilitet i det sosiale livet gjennom tilpasning 
til moderne pluralisme. Religionen var blitt et objekt for per
sonlige valg, og var for øvrig blitt tilpasset kjernefamilien og 
det moderne identitetsmarkedet (Berger 1979, s. 57 og s. 60). 
I The Heretical Imperative fra 1979 poengterer Berger videre 
at idealet om den frie borgeren, som på sjølstendig grunnlag 
fatter sine valg, fundamentalt sett er et protestantisk ideal. 
Men siden dette idealet rommer muligheten for å velge bort 
religionen, innebærer det paradoksalt nok også et "heretical 
imperative" (Berger 1980, s. 23 ff.). Den valgfrihet moderne, 
protestantisk kristendom tilkjenner individet, vil altså fremme 
utviklinga av et sekulært jegbegrep. 
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Det interessante ved Arons biografi er at idealet om den 
frie borgeren og idealet om det religiøst autonome individet er 
realisert på ulike nivåer. Økonomisk og juridisk er Aron i 
egenskap av gardbruker en sjølstendig sosial person. Sett i re
lasjon til den offentlige sfæren er Aron autonom borger. I pri
vatsfæren, der hans personlige identitet blir definert, har han 
ikke uten videre den samme autonomien. For der å bli bekref
tet på sin personlige integritet er han avhengig av Solveig. I 
kraft av det symbiotiske parforholdet mellom Aron og Solveig 
blir Arons personlighet skapt og holdt ved like. I hans bevisst
het er hun det samlende sentrum. I den kulturen han er del 
av, er hun dessuten sentrum i familien. Men den identitets
skapende og sosialt integrerende funksjonen Solveig har, er 
ikke begrenset til det borgerlige livet. I egenskap av integre
rende objekt for individ og familie er hun på samme tid en 
brubygger mellom individet og religionen, mellom familien og 
kirka. Sett i lys av luthersk teologi utgjør hun dermed binde
leddet mellom det verdslige og det åndelige regimentet, dvs. 
mellom kirka og det borgerlige livet.l6 Den medierende funk
sjonen mellom hellig og profant Solveig representerer, har 
derfor en begrensende innvirkning på den sekulariserende, 
personlige valgfriheten som ifølge Peter Berger er karakteris
tisk for den protestantiske moderniteten. Den virker dessuten 
begrensende på den karakteristiske protestantiske dualismen. 

Dette får videre fØlger for den sosiale representasjonen av 
gudsbildet innafor en moderne, privatisert versjon av protes
tantisk kristendom. Det innebærer at den maskulint symboli
serte guddommen som utgjør det sentrale perspektivet i det 
kirkelige u ni verset, blir feminint representert)? Tru as p sy-

16 Jfr. de lutherske kirkenes bekjennelsesskrift Confessio Augusta
na, art. 14: "Om den kirkelige ordning" og art.l6: "Om de borgerlige 
ting" (Grane 1976, s. 127 og 140). 
l 7 I litteraturen blir dette en markant tradisjon fra romantikken 
av, en tradisjon som kulminerer med de kristne forlagas populære 
romansjangrer i dette århundret. Jeg deler derfor ikke Pil Dahle
rups forundring i artikkelsamlinga Liv og lyst over "det - for et 
protestantisk digt bemærkelsesværdige - at frelsesinstansen kan 
være moderlighed" i Johannes Ewalds dikt "Til Sielen. En Ode" 
(Dahlerup 1987, s. 84). Etter mitt syn går det relativt normale for-
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kologiske og sosiale plausibilitet blir avhengig av kvinnas 
posisjon i privatsfæren. Læra, dvs. den offentlig autoriserte 
kristne kunnskapen, proklamerer Kristus som det eneste 
akseptable trusobjektet. I Arons liv blir dette relevant 
kunnskap ved at Solveig inntar Kristi plass i den kristne 
forestillingsverden. Solveigs kropp, ikke. Kristi kropp, er for 
Aron "den sammanhållande kraften" i Skriften. Hun, ikke 
Kristus, er sentrum i de apokalyptiske forestillingene han 
fylles av på si "Odyssevs-reise" over havet for å hente heim 
den "reinkarnerte" Solveig (s. 165). At den apokalyptiske 
Solveig Aron venter på, fortsatt er den sosiale personen -
familiekvinna - Solveig, framgår av at den døde Solveig 
tidligere har "åpenbart seg" på Arons kjøkken mens han 
gjorde husarbeid (s. 125). 

For Aron er altså Ordet vedvarende representert ved 
Solveig, ikke ved Kristus. Den meiningsbærende orden i tilvæ
relsen er symbolisert ved ei jordisk kvinne, situert i familien, 
ikke ved en himmelsk, mannlig guddom. Ved hennes død går 
denne borgerliggjortel8, privatiserte og altså femininiserte 
protestantismen i stykker. En æra i alliansen mellom protes
tantisk kristendom og det moderne samfunnet er forbi. En so
sial og religiøs familisme er brakt til ende. Og med den er indi
videts enhet truet. Det samme er den sosiale mediasjonen 
mellom det verdslige og det åndelige regimentet, slik den for 
Aron ble realisert i privatsfæren. 

6. Subjektoppløsning og in.stitusj oneU differensiering 

Den sosiale personen Solveig skaper, omsatt til symbol, konti
nuitet i mannsidentiteten. Internalisert i det mannlige subjek-

holdet i moderne protestantisme at frelsesinstansen er feminint re
presentert, tapt for Dahlerup både i artikkelsamlinga Liv og lyst og 
i hennes avhandling Det moderne gennenbruds kv inder (1983). 
Grunnen er at hun lojalt bygger si vurdering av religionen på kirkas 
offisielle sjølforståelse, slik denne framstår i dogmatikken. (Nymo
en 1992) 
18 Begrepet viser til den status protestantisk kristendom, bl.a. den 
lutherske toregimentslæra, har tilkjent den profane verden og det 
sosiale livet. 
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tet sikrer hun farsidentiteten - biologisk gjennom barnet, 
sosialt gjennom familien og religiøst gjennom sin tilknytning til 
kirka. For like avhengig som Arons identitet er av symbiosen 
mellom han og Solveig, like avhengig er Solveigs identitet, sett 
fra Arons ståsted, av symbiosen med en metafysisk far - med 
Gud. Aron er "sønnen" som i forholdet til Solveig får en hellig 
"far", siden "faren" er inkludert i hennes person. Men nettopp 
derfor mangler Arons bevissthet et sakralt farsobjekt. For 
Aron er en personlig fadergud implisitt til stede der Solveig er 
til stede. Faderguden er objektivert i hans indre Solveig. Og 
siden Arons identitet er konstituert gjennom forholdet til 
Solveig i familien, er hennes person blitt en like tilstrekkelig 
som nødvendig representasjon av det hellige. Han trenger ikke 
forholde seg til kirkeinstitusjonens offentlige representasjon av 
den sakrale Far, dvs. til forkynnelsen og sakramenta. Hun 
garanterer på begges vegne dette forholdet. Solveig planter 
kirka i Arons sinn, men Aron ser bare Solveig. I henne er 
skillet mellom offentlig og privat, hellig og profant overskredet. 
Tilværelsen er en. Gud er en. Mannens identitet er en og ude
lelig. 

Et førmoderne gudsbegrep som ikke kjenner skillet mel
lom det hellige og det profane, det åndelige og det sosiale, er alt
så objekti vert i en patriarkalsk kvinnelighet, dvs. et kvinnelig 
subjekt styrt av en maskulin instans med uavkortet autoritet. 
Dette førmoderne kvinnelige subjektet utgjør den dynamiske 
krafta i Arons moderne, privatiserte identitet. Den modernite
ten Arons livshistorie representerer, har altså ikke helt slup
pet taket i det førmoderne. Det symbiotiske forholdet til Solveig 
sikrer kontinuiteten tilbake til et enhetlig univers, der alt liv er 
underordnet en personlig, guddommelig autoritetsinstans. 
Solveig representerer en religiøs forståelse av denne ytterste, 
maskuline autoriteten. 

Etter hennes død blir Aron undergitt en sekulær autori
tetsinstans utformet etter samme totalitære modell. Han blir 
tjener hos en hotelleier, kalt Patron, som krever pliktoppfyl
lende lydighet, og som til gjengjeld viser sin "klient" den barm
hjertighet å huse han og hans familie. Den frie bonden er altså 
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blitt en underdanig tjener i et hierarkisk organisert arbeidsliv, 
der all makt sitter hos arbeidsgiveren. 

"Patron" er ennå ikke gått inn i "det Modema". For Aron 
sjøl er imidlertid det moderne en tilbakelagt æra. Anti-moder
ne krefter har seiret. Aron er tilbake i en ufri underklasse
posisjon hans egen far kjempet seg fri fra den gang Aron var 
barn (s. 45-49). I farens generasjon hadde politikken og det 
religiøse fritenkeriet vært vegen å gå for å oppnå status av fri 
samfunnsborger. Moderniseringsprosessen kom i gang. I 
Arons generasjon er den oppnådde subjektstatus altså blitt be
vart i kraft av kvinnenes sosio-religiøse funksjon i privatsfæ
ren. Når denne funksjonen faller bort, blir moderniserings
prosessen i Arons tilfelle reversert. Den økonomiske og sosiale 
skjebne enkemannen Aron lider, kan dekkende beskrives med 
begrepet "counter-modernization" hentet fra The Homeless 
Mind (Berger, Berger og Kellner 1974). Til tross for at Solveig
skikkelsen for egen del ble holdt fast i en førmoderne subjekt
status, og sjøl om hun som tidligere antydet virket modifise
rende på moderniseringsprosessen, var hun altså likevel en 
nøkkelfigur i utviklinga av en moderne mannsidentitet. 

Etter Solveigs dØd blir det sentrerte mannlige subjektet 
oppløst. Den enhetlige, frie mannsidentiteten, konstituert i pri
vatsfæren, bryter sammen. I Arons slektshistorie blir imid
lertid det nye gjennombruddet av en førmoderne, føydal tje
nerskaps-identitet Aron erfarer, et kort mellomspill. De videre 
historiske konsekvensene av sammenbruddet for den enhet
lige, frie mannligheten er i romanen representert ved Sidners 
livshistorie. I han blir arbeidet for å bygge opp en ny mannlig
het representert. 

Personen var en konstituerende kategori i Arons 
univers, slik dette universet er reflektert i sønnesønnen 
Victors språk. Arons status av sosial person ble sikret 
gjennom en symbolsk sønnestatus i ekteskapet. Gjennom 
konas relasjon til et kirkelig univers fikk han del i en metafy
sisk "far". Hans egen personstatus ble avledet og legitimert av 
denne ytterste, absolutte personen - Faderen. Dette er en 
legitimitet Sidner taper, fordi han ikke lenger har tilgang til ei 
kvinne som kan transformere en metafysisk personstatus 
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over i en sosial. Følgen er at den personlige dannelsen Sidner i 
sin barndom tok i arv fra faren, trues av katastrofe. 

Karakteristisk nok mangler Sidner i sin ungdom det per
sonlige, metafysiske sentrum i tilværelsen Aron erfarte gjen
nom forholdet til Solveig. Den morlause Sidner kan ikke lenger 
følge farens eksempel og gjøre Solveig til det ankerfestet i sitt 
indre univers Kristus er i kirkas teologiske univers.19 Sam
menlignet med farens er Sidners relasjon til det religiøse av
personifisert. Samtidig er den indirekte representasjonen av 
det hellige blitt avløst av en direkte representasjon i hans be
vissthet. Siden det sakrale ikke lenger lar seg gripe indirekte 
gjennom relasjonen til ei kvinne, er det blitt inkludert i be
visstheten i egen kraft. I motsetning til faren gjør Sidner seg i 
ungdommen bevisste refleksjoner rundt det hellige. 

Fra det øyeblikk begrepet om en Gud blir inkludert i Sid
ners bevissthet, blir altså gudsbegrepet avpersonifisert og de
sentrert, slik hans egen identitet er blitt desentrert gjennom 
tapet av Solveig. Det hellige blir trengt ut av den sosiale orden, 
slik denne er representert i språket. Det helige kan ikke lenger 
gripes gjennom sosiale kategorier, f.eks. fars-kategorien. I ste
det blir eksistensen av det hellige bekreftet gjennom fraværet 
av stabil representasjon i språket. 

Uttrykt i semiotikeren Julia Kristevas psykoanalytiske 
terminologi vil det hellige ikke lenger tilhøre den symbolske 
dimensjonen i språket, dvs. "the general social law", og følgelig 
bli uttrykt i sosiale person-relasjoner, slik eksemplifisert ved 
Solveig og Aron. Det hellige blir å forstå som en del av språkets 
semiotiske dimensjon - hos Kristeva spesifisert som "drives 
and their articulations" eller "a psychosomatic modality of the 
signifying process", altså en "førspråklig" kropps- og drifts
orientert dimensjon assosiert med morskroppen. (Kristeva 
1984, s. 43, 28 og 27; Toril Moi (red.) 1989, s. 25) 

Sidners paradoksale uttrykk for fraværet av stabil språk
lig representasjon av det hellige lyder (s. 229): 

19 Jfr. bl.a. Arons visjoner av Den hellige skrift holdt fast under 
hirnlen gjennom Solveigs kropp (s. 102), og av Solveigs ventede 
gjenkomst fra himlen (s. 165). 
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Gud "finns" inte. Jag tror på honom. 
Skulle han "finnas" vore han en fånge i språlcet och alltså vår 

slav. 
Skulle vi "finnas" vore vi fångar i vårt språk. Det aro vi 

också. 
Så fort jag vander min dvargblick till Gud och forsaker fixera 

honom forsvinner han for att bli tydlig overallt dar han inte 
ar. Hans frånvaro ar forutsattningen for hans existens. 

Analogt med denne desentreringa av det guddommelige 
skjer det ei avpersonifisering og fragmentering av det femi
nine. Ja, oppløsningen av den stabile personkategorien, inklu
siv den maskuline guddommen, starter med ei desentrering 
av den femininiteten Sidner forholder seg til. Når sentrum i 
hans bevissthet - som er morsobjektet - går i stykker, følger 
gudsbegrepet etter. Alternativet til den gode mor, konkreti
sert i den strukturerende personen Solveig, blir så en alle 
steds nærværende erotisk femininitet som ikke lar seg sam
menfattende konkretisere i ei enkelt kvinne. Derfor kan den 
heller ikke gi opphav til varige, stabile relasjoner mellom mann 
og kvinne. Alternativet til den patriarkalsk definerte guddom
men personen Solveig gjorde sosialt plausibel og tilgjengelig, 
blir en alle steds nærværende, men ingen steds fikserbar, 
apersonlig guddom. 

Vurdert på bakgrunn av Julia Kristevas teori om det se
miotiske og det symbolske som "two modalities ( ... ) inseparable 
within the signifying process" (Kristeva 1984, s. 24) er det 
derfor logisk at musikken for Sidner blir det viktigste elemen
tet i Bachs juleoratorium og i tradisjonen Solveig etterlot seg, 
mens ordet var det avgjørende for Aron. Kristeva viser til 
musikken som eksempel på "nonverbal signifying systems that 
are constructed exclusively on the basis of the semiotic" (n.v., 
s. 24). Det er samsvar mellom Kristevas tese om at "musicali
zation pluralizes meanings" (n.v., s. 65), og den forskyvinga fra 
et fikserbart til et ikke fikserbart gudsobjekt, fra ordet til 
musikken, som gjør Solveigs juleoratorium til Sidners juleora
torium. Konsekvensen av at alle meiningsbærende objekter i 
Sidners tilfelle blir destabilisert, er at også relasjonen mellom 
mann og kvinne destabiliseres. 
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Arons borgerlige univers, sentrert omkring personlighe
ten og holdt sammen av familie og kirke i et symbiotisk parfor
hold, blir hos den unge Sidner erstattet av et desentrert jeg, 
definert gjennom en serie av flyktige seksuelle relasjoner og 
relasjoner til morssubstitutter. Kvinnene - de mange kvin
nene, ikke den eine kvinna - blir objekt for hans begjær. Lik 
faren streber han lenge for å oppnå gjenforening med den 
tapte Solveig. "Han ville do fOr att så snart som mojligt komma 
till Solveig i himlen. Hon satt ju dar uppe och vantade på ho
nom." (s. 83 f.) Slik tolker Victor en generasjon seinere sin 
egen fars lengsel etter mora og alt hun hadde stått for mens 
hun levde. Men når han så blir forført av Fanny, får Sidner i 
forførelsen erfare Fannys svik mot den gode mor han bærer i 
sitt indre. I motsetning til hva han hadde ventet, får han er
fare at kontinuiteten fra den gode mora til den gode partneren 
er brutt. Den bru av morsomsorg, erotikk og seksualitet Sol
veig hadde vært fra far til sønn i farniliesfæren, er sprengt. 
Sidners umiddelbare reaksjon er en depressiv undertrykkelse 
av aggresjon: "Jag har sålt mig till somnen och tystnaden. 
Kanske for att hamnas på Fanny och på en annu stOrre Mam
ma vars vaggsång har tystnat och bleknat bort" (s. 253). Etter 
hvert blir Sidners indre Solveig splittet opp i delfunksjoner og 
projisert ut på ei rekke kvinner. Det seksuelle, det erotiske og 
det moderlige, som for faren hadde vært konkretisert i ei og 
samme kvinne, skiller lag. Det samlende perspektivet i Sidners 
tilværelse blir forskjøvet fra det begjærte til den begjærende, 
fra objektet til subjektet sjøl. 

Kjønnet, ikke personen, blir det nye orienteringspunktet 
Sidners liv. Kjønnet konstituerer identiteten. Det er funda
mentet for all forståelse av verden. I dagboka, sitt livs testa
ment, skriver Sidner, henvendt til Victor: "Av det vi se skapa 
vi vår tro och av vår tro skapa vi sedan Ideologier och på så 
satt aro våra ideologier motsvarande vårt kons satt att narma 
sig varlden". Og den eneste feminine sfæren den unge Sidner 
har tilgang til, og derfor har muligheten til å bygge opp en ide
ologi omkring, er "Patron"s hotell-kjøkken. I samværet med 
kvinnene på kjØkkenet finner han en midlertidig tilfredstillelse 
av sitt uspesifikke begjær etter det feminine. Det samme be-
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gjæret etter identitet som Aron fikk tilfredsstilt hos Solveig, 
får seinere Sidner til å søke inn i kvinners arbeidsfellesskap. 
For, sier han, "konet drager mig dit och det som kallas min 
Vanlighet min Hjalpsamhet och Lust i det koksliga ar nOden av 
Fruntimmer som dar finnas i riklig mangd" (s. 239). 

Det stedet der maten blir tilberedt, blir altså den nye are
naen for konstituering av mannsidentiteten. Kjernefamilien 
og den private heimen blir avløst av et offentlig kjøkken som 
arena og premissleverandør for Sidners dannelsesprosess. Fra 
ei side sett blir en på forhånd privatisert identitet ytterligere 
privatisert, idet perspektivet innsnevres fra heimen til kjøkke
net. Fra ei anna side sett blir perspektivet utvidet fra den pri
vate kjernefamilien til en storfamilie lokalisert til et offentlig 
kjøkken. Det private blir offentlig, og omvendt. Grensene blir 
vage. Hele Sidners kulturelle univers er i forandring. 

Men før Fannys store svik mot hans indre mor, og før han 
når fram til det kjønnets og det kvinneliges eksistensielle ori
enteringspunkt kjøkkenet og maten representerer, er Sidners 
fantasi vedvarende fylt av begjæret etter å gjenreise den 
metafysiske og sosiale orden forholdet til mora hadde fastholdt 
for han den gang han var barn. I fantasien blir denne orden 
objektivert i den fortellinga om J. S. Bach og hans foreldre Sid
ner - i stadig nye varianter - fyller sine skolebøker med, til 
lærerens fortvilelse (s. 38 ff.). Ved metonymisk å la sin egen 
tapte barndom bli representert av Bachs barndom, prøver 
han forgjeves å gjenreise den privatiserte, familie- og kirke
relaterte mannsidentiteten Solveig hadde vært symbolet på og 
garantisten for. Solveigs engasjement for å få Bachs juleora
torium framført ble for sønnen symbolet på forbindelsen mel
lom kjernefamilien og den hellige familien, dvs. mellom den 
familie-triaden Bach, lik han sjøl, hadde inngått i i barndom
men, og den fortellinga om Jesusbarnet og dets foreldre Bachs 
oratorium var sentrert omkring. I Sidners barndom var 
kvinnas posisjon i kjernefamilien ei sosial konkretisering av 
"mor Maria" i den kristne inkarnasjonsmyten. Etter hennes 
død brister denne alliansen mellom kristendommens storfor
telling om den inkarnerte Gud og hans eget livs "lille" fortelling. 
Tilbakelagt er æraen av privatisert, protestantisk modernitet 
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sentrert omkring familien og individet - med vekta på det 
mannlige individet. 

Den kjønnets, kjøkkenets og matens identitet som avløser 
Sidners vedvarende forsøk på å restituere et tapt, familiesent
rert univers i sitt indre, har ikke livets kraft. Kjøkkenet er en 
lukket kvinneverden. Den inkluderer barnet, men gir ikke en 
gutt rom til å bli voksen mann. Generasjonsperspektivet 
mangler. Det uspesifiserte begjæret etter alt som er av kvinne 
Sidner møter kjøkkenets kvinneverden med, ender derfor i en 
sinnssjukelig identitetsoppløsning. Sinnssjukdommen blir en 
midlertidig liminalfase som fører Sidner over i en ny sosial og 
metafysisk orden, til erstatning for den han tapte ved moras -
og dernest farens - død. Omsider gir han for alltid slipp på den 
sosiale og metafysiske orden relasjonen til mora hadde fast
holdt for han. Borte er alle fantasiene om Bachs familie. Borte 
er fikseringa på kjøkken, kjønn og mat. Victors liv går inn i en 
ny, stabil fase, kjennetegnet av en differensiert sosial identitet. 
De skillelinjene mellom offentlig og privat, hellig og profant som 
gjaldt for generasjonen før han, er ikke lenger gyldige. 

Med utgangspunkt i kroppen og det seksuelle blir en ny, 
desentrert subjektivitet konstruert. Så langt blir den meining 
kvinnene i kjøkkenet representerte i Sidners tid på hotellet, 
ført videre. Men den blir satt inn i en ny sosial orden som gir 
rom for kontinuiteten fra en generasjon til den neste. Sidner 
blir voksen ved symbolsk å gjeninntre i et triadisk forhold til 
faren og det nye objektet for farens kjærlighet: Tessa. Han blir 
mann ved å begå et symbolsk, ødipalt fadermord og erobre fa
rens kjæreste på New Zealand. Med basis i den nye, kropps
sentrerte identiteten, metaforisk representert ved musikken, 
kan Sidner fullføre den identitetsbekreftende Odyssevs-reisa 
faren avbrøt da han forstod at han aldri kunne nå det målet 
han hadde hatt for reisa: å gjenoppta familielivet sammen med 
ei ny Solveig, identisk med den gamle. 

Sidner når den nye verden, og finner der en ny symbolsk 
orden å innordne sin kjønnsidentitet i. Han aksepterer at det 
nye symbolske universet aldri kan bli identisk med den orden 
han forlater. Det første institusjonelle holdepunktet han finner 
for sin kjønnsidentitet, er kirka. I et kirkerom under restaure-
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ring finner Sidner tilbake til den plass i myten om den hellige 
familien faren hadde tapt (s. 272 ff.). Men denne gangen er 
den hellige familien realisert i kirkas liturgi, ikke i det borger
lige livet. Når Sidner under testinga av kirkerommets akustikk 
stemmer i sitt Gloria og fortsetter med hØgtidsverset "Allena 
Gud i himmelrik", lar han for andre gangen livet sitt bli tolket 
inn i kristendommens storfortelling om Maria, Jesusbarnet og 
Faderen. Men dermed blir han også et sjølstendig religiøst sub
jekt, uavhengig av ei kvinnes formidling. Hans religiøse iden
titet og praksis blir relatert til kirkas offentlige rom. Familie
institusjonen har dermed tapt sin tidligere religiøse betydning. 
Som en videre konsekvens av dette blir mytens Maria innsatt i 
posisjonen av sakral formidlerinstans for mannen, dvs. i posi
sjonen Solveig tidligere hadde. 

Når kirke og familie på denne måten har skilt lag, er Sid
ner rede til å innlede et sekulært forhold til farens drømme
kvinne Tessa. Etter at det sakrale moderskapet ved kirkas inn
treden i Sidners liv er tilbakeført fra familien til kirka, kan ero
tikken avsakraliseres. Dette skjer idet Sidner begår sitt sym
bolske fadermord, og dermed også "dreper" farens metafysisk
erotiske objekt. Forutsetningen for Sidners erotiske møte med 
Tessa, og seinere for ekteskapet mellom dem, har altså vært ei 
sprenging av den brua mellom åndelig og verdslig regiment 
Solveigs personlighet tidligere utgjorde. 

I den nye sosiale orden Sidner går inn i, har familien tapt 
den metafysiske meiningsdimensjonen til fordel for kirka. Men 
i forlengelsen av dette meiningstapet har den dessuten tapt 
farskapet. For i personen Solveig var det sakrale far/sønn
forholdet - dvs. mannens trusforhold - forbundet med det s o
siale far/sønn-forholdet. I det øyeblikket Solveig dør, ryker 
derfor ankerfestet for begge disse relasjonene. De går inn i en 
omfattende endringsprosess som ender med at de blir gjen
opprettet hver for seg, innafor en ny og mer differensiert so
sial orden. Underveis i denne prosessen blir imidlertid den 
sosiale ordens forankring hos subjektet også endret. Den blir 
forskjøvet fra personen til kroppen, fra individet til biologien. 
Følgelig går mannens symbiose med den symbolske Solveig 
ikke lenger via Solveig som person, men Solveig som kropp. 
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Personen Solveig, som for mannen var differensierbar i en 
kroppslig, sosial og metafysisk person, blir erstattet av en udif
ferensiert kropp, på samme tid livgivende og seksuelt fullbyr
dende. Sett i relasjon til Dinnersteins teori må dette bety at 
det sosiale aspektet ved femininiteten, som var hennes ut
gangspunkt, har tapt sitt identitetsdannende primat til natur
aspektet. Tekstlig kommer denne kroppslige forankringa av 
mannsidentiteten og av mannens relasjon til det feminine til 
uttrykk i Sidners orgastisk-musikalske erfaring av å være en 
kropp det spilles på. Karakteristisk nok erfarer han at kroppen 
er et "instrument" for en "musiker" han ikke kjenner. (s. 255) 

Så lenge den symbolske Solveig for Sidner var konkreti
sert i en sosial person, var relasjonen til henne tilstrekkelig til 
å få etablert begrepet om et far/sønn-forhold. Hun var et 
språk for denne relasjonen. Når mannens konkretisering av 
den symbolske Solveig ikke lenger er sosial, men kroppslig, ta
per morsobjektet muligheten for å generere et far/sønn-for
hold. Kirkespråket overtar den funksjonen. Sidner får på nytt 
et farsbegrep, idet han trer inn i kirkas liturgi. I liturgien får 
han en symbolsk sønneposisjon i forhold til en metafysisk far. I 
dette far/sønn- forholdet finner Sidner sin maskuline identitet. 
Den far han får i liturgien, er riktignok den samme far som 
morsobjektet tidligere hadde innbefattet. Og likevel er det en 
annen. For her er farsbegrepet atskilt fra den sosiale orden 
mora representerte. Den metafysiske far blir rekontekstuali
sert. Den nye konteksten er personlig, ikke sosiaL Den borger
lige plausibiliteten det metafysiske farsobjektet hadde hatt så 
lenge Solveig levde, eksisterer ikke lenger. Kontinuiteten fra 
en metafysisk til en sosial far - med kvinna i familien som bin
deledd - er borte. Sidner kan ikke bli far på samme vis som 
Aron var det. Det sosiale farskapet må knyttes direkte til Sid
ners person. 

Når det liturgiske språket først har rekonstituert fars
begrepet i Sidners liv, er fundamentet lagt for at han sjøl kan 
tre inn i en sosial farsposisjon. Den sosiale farsidentiteten må 
imidlertid realiseres uavhengig av det parforholdet han går 
inn i. Han må frigjøre seg fra forrige generasjons familiesent
rerte dannelse. I den forstand må han begå et symbolsk 
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fadermord, slik han da også gjør idet han innleder et kjærlig
hetsforhold til Tessa. Fadermordet blir Sidners veg til diffe
rensiering av en tidligere sammenholdt maskulinitet. I kirka 
møter han et språk som situerer maskuliniteten utafor den 
sosiale orden. Den blir en språklig kategori som definerer det 
mannlige subjektet. Den sosiale konkretiseringa av denne 
subjektiviteten blir så differensiert. Bandet mellom parforhold 
og farskap kuttes over. Etter møtet med kirka i Wellington er 
Sidner rede til å bli sosial far for sin biologiske sønn. Men far
skapet blir ikke realisert i noe triadisk familieforhold. Sidner 
har aldri hatt noe samlivsforhold til sønnens mor, dvs. til Fan
ny. Ekteskapet med Tessa inkluderer ikke sønnen Victor. 
Kjernefamilien blir splittet opp i to dyadiske familieforhold: 
mor/barn-forholdet Fanny/Victor, og parforholdet Tessa-
/Sidner. Far/sønn-forholdet blir et ikke-organisert bindeledd 
mellom disse dyadiske familiene. Det sosiale farskapet er 
gjenopprettet, men mangler de institusjonelle rammene det 
tapte farskapet hadde. Parforholdet inkluderer ikke lenger 
barnet. Når mannsidentiteten blir bygd opp på nytt, skjer 
altså dette utafor familien. 

Biologisk kontinuitet og sosial orden skiller lag. Tidligere 
var biologi og sosial orden forent i den symbolske Solveig, situ
ert i familien. Hun blir nå erstattet av ei rekke "Solveiger" med 
ulik institusjonell forankring. Den biologiske Solveig blir re
konstituert i seksualiteten og foreldreidentiteten, den erotiske 
ekteskapet og det heterofile parforholdet. Den sakrale Solveig 
blir "reinkarnert" i kirka og Jomfru Maria, ikke i ei ny familie
kvinne, som Aron hadde håpet. 

Så lenge femininiteten utgjorde en enhet, sett fra mannlig 
synsvinkel, var den sosiale personen stedet der det mannlige 
subjektet var forbundet med det feminine. Nå blir den funk
sjonen overført på kroppen. De ulike "Solveigene" blir gene
rert ved at Sidners kropp inngår i en differensiert - symbolsk 
så vel som organisatorisk - sosial orden. Mens Arons identitet 
var en og den samme så lenge den lot seg generere gjennom 
forholdet til personen Solveig, er Sidners identitet blitt diffe
rensiert i et sett av sosiale roller - kjønnsroller. Det enhetlige 
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sosiale subjektet, konstituert i den frie borgeren, er borte. De 
sosiale rollene har overtatt. 

Fra Arons til Sidners generasjon er det altså skjedd ei 
videreutvikling av det moderne som bærer i seg kimen til ei 
avvikling av moderniteten. Ifølge terminologien hos Peter 
Berger og hans kollegaer, har det foregått ei demodernisering 
av samfunnet (Berger, Berger og Kellner 1974, s. 181). Men 
denne gryende demoderniseringa har relevans bare for det 
mannlige subjektet. I samme grad som det feminine identi
tetssymbolet er blitt segmentert, er altså også mannens 
identitet blitt segmentert. Når enheten av kjønn, sosial og me
tafysisk orden er erstattet av ei rekke del-identiteter, og når 
det kvinnelige ankerfestet for den enhetlige mannsidentiteten 
er erstattet av et sett av sosiale institusjoner svarende til 
hver si sosiale rolle, da er de siste restene av en førmoderne 
identitet blitt borte. En ettermoderne tilstand er kommet til 
syne i det moderne. Det mannlige subjektet er blitt tilpasset 
den "plurality of life-worlds" det moderne samfunnet er 
kjennetegnet av (Berger, Berger og Kellner 1974, s. 64). 
Subjektets karakter av "hel person" er blitt erstattet med en 
serie av "delpersoner" (jfr. note 8). Ei avgjørende endring er 
dermed skjedd i retning av en mulig ettermoderne tilstand. 

En frukt av denne endringa er at familien blir sekulari
sert. Min bruk av sekulariserings-begrepet er da basert på 
Peter L. Bergers definisjon: "By secularization we mean the 
process by which sectors of society and culture are removed 
from the domination of religious institutions and symbols." I 
diskusjonen av begrepet presiserer Berger bl.a. at "seculari
zation" ikke er synonymt med "de-Christianization" eller 
"paganization" (Berger 1969, s. 106 f.). Den utløsende fakto
ren hva gjelder sekulariseringa av familien i Juloratoriets fik
tive samfunn, er tapet av et integrerende morsobjekt i fami
lien med den funksjon å transformere en enhetlig, metafysisk 
personstatus over i en tilsvarende enhetlig personstatus av 
sosial og psykologisk karakter. Paradoksalt nok fører dette til ei 
rekristianisering av bevisstheten, etter at bevisstheten først 
er desentrert og det sosiale sjølvet segmentert i en serie av 
institusjonelt forankrede kjønnsroller. Det metafysiske blir til-
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bakeført til religionens offentlige rom, kirka. En gjenvakt, 
kirkerelatert religiøsitet kommer til erstatning for en privat 
religiØsitet som bare indirekte har hatt tilknytning til kirkelæ
re og til rituell praksis. Det blir opprettet en ny og direkte 
forbindelse mellom et religiØst segment av personligheten og 
det liturgiske livet i kirka. 

Sidners sinnssjukdom og vellykkede terapi representerer 
ei omstrukturering av hele den dannelsestradisjonen han var 
født inn i. Den enhetlige personlighetsstrukturen som satte 
normen for Sidners tidlige identitetsprosjekt, uttrykt ved de 
tallrike fortellingene om familien Bach, blir gradvis avløst av en 
segmentert personlighetsnorm. Den terapeutiske institusjo
nen fungerer altså som agent for kulturell endring. På dette 
punktet er det godt samsvar mellom psykoterapiens sam
funnsmessige funksjon i Tunstroms romanfiksjon og Peter L. 
Bergers beskrivelse av det han i artikkelen "Towards a Socio
logical Understanding of Psychoanalysis" kaller "psykologis
men". Her heter det bl.a.: "If Freud had not existed, he would 
have had to be invented" (Berger 1979, s. 58). For, heter det 
videre, "psychologism furnishes the (nota bene) 'scientific' 
legitimation of both inter- and intrapersonal manipulation" 
(n.v., s. 60). Og i denne manipulasjonen, som er en skjult, 
strukturell manipulasjon, ser han et karakteristisk trekk ved 
"the everyday life of individuals in a high-level consumer's 
society". Det Berger kaller psykologisrnen, har altså tjent ut
viklinga henimot vår tids konsumentsamfunn. 

Når overgangen fra en enhetlig til en segmentert person
lighetsnorm er sluttført i Sidners livshistorie, har fortellinga 
om J. S. Bachs familie tapt sin relevans som meiningsbærende 
diskurs. Den er erstattet av fortellinga om den hellige familien, 
liturgisk realisert i kirkas gudstjeneste. Det sakrale moderska
pet utgjør ikke lenger et integrerende symbol for hele person
ligheten. Det er blitt redusert til symbol for et segment av 
personligheten. Det har tapt si forankring i det borgerlige livet 
og er blitt en reint religiøs formidlerposisjon mellom bevissthe
ten og guddommen. Konstitueringa av et eget religiøst seg
ment i personligheten blir sluttført idet Sidner, som et liturgisk 
svar på lesinga av juleevangeliet i den nyrestaurerte kirka i 
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Wellington, stemmer i sitt Gloria. I kraft av denne handlinga 
aksepterer han en symbolsk sønnestatus i forhold til sin "Fader 
i det høge", den Faren som ifølge lesinga ble menneske - ble 
Sønn - i Marias kropp. Mannen har altså oppnådd et sjølstendig 
religiøst liv først fra det øyeblikket av da familien er blitt seku
larisert og religionens sosiale plausibilitet har samlet seg i rela
sjonen mellom kirka og den som trur, dvs. i relasjonen mellom 
det aller minst og det aller mest private.20 Den private konsti
tueringa av religionen Peter Berger hevder karakteriserer det 
moderne, er altså opphevet. Til gjengjeld er muligheten for å 
realisere prototypen på det moderne, protestantiske subjektet, 
dvs. det autonomt velgende subjektet, rykket nærmere. Mo
derniseringsprosessen er i den henseende gått et steg videre. 
Dualismen mellom det åndelige og det verdslige regimentet er 
styrket. 

Undervegs i denne prosessen er altså det identitets- og 
meiningsskapende symbolske morsobjektet blitt atskilt fra det 
borgerlige livets kvinner. Differensieringa av morsobjektet i et 
sosialt og biologisk objekt lokalisert til det borgerlige livet, og et 
symbolsk objekt lokalisert til kirkas liturgiske univers, har vi
dere resultert i et tilsvarende brudd mellom den åndelige og 
den sosiale farsidentiteten. Fra og med Sidners inntreden i 
kirkas liturgiske meiningsunivers har han fått etablert et skille 
mellom det sakrale farsobjektet, dvs. Gud, og den borgerlige 
farsidentiteten. Likevel kan religionen fortsatt virke konstitu
erende for farsidentiteten. Forbindelsen mellom farsobjektet i 
det åndelige og det verdslige regimentet blir opprettholdt ved 
at religionen gir språk til den borgerlige farsidentiteten. 

Som nevnt blir Sidners farsidentitet skapt ved det litur
giske møtet med en metafysisk far. I det møtet får han se en 
sosial orden bli konstituert i språket. Med støtte i Peter L. Ber
gers og Thomas Luckmanns språkforståelse, slik den foreligger i 

20 Jfr. Peter L. Bergers påstand om at religionens sosiale gyldighet 
undervegs i sekulariseringsprosessen blir konsentrert til ytter
punkta på en tenkt skala fra det mest offentlige til det mest priva
te, dvs. til "political institutions" og "the sphere of the family and of 
social relationships closely linked to it". Konsekvensen av denne 
polariseringa, sier han, er at religionen "manifests itself as public 
rhetoric and private virtue". (Berger 1969, s. 133 f.). 
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The Sosial Construction of Reality (Berger og Luckmann 1984 ), 
kan Sidner ved sin inntreden i det liturgiske språket hevdes å 
bli subjektivt delaktig i en objektivt gitt verden. Den sosiale 
dimensjonen i myten om den hellige familien blir reell for han. 
Av presten blir han ledet inn i Josefs posisjon. For etter at 
presten har trådt ut av sin funksjon som liturg i kirkerommet, 
har han en samtale med Sidner i egenskap av familiefar. Sid
ner og presten trer i fellesskap inn i Josefs posisjon i myten. 
V ed denne handlinga blir myten om den hellige familien diffe
rensiert i en religiØs myte om Jesubarnets forhold til Gud 
Fader og en borgerlig myte om Josefs sosiale farskap. For at 
den borgerlige varianten av myten så skal kunne bli realitet i 
Sidners liv, er det nødvendig at farsobjektet han tidligere har 
integrert i bevisstheten, også blir segmentert i en sakral og en 
sekulær far. Denne forutsetningen blir fullbyrdet i det sym
bolske fadermordet han begår i møtet med Tessa. 

Arons enhetlige, privatiserte identitet er i historisk per
spektiv sprunget ut av en tidlig, borgerlig modernitet i et gry
ende industrisamfunn, utviklet i skjæringspunktet mellom 
protestantisk kristendom og borgerlige indvidbegreper, tilpas
set familiens stilling i den nye privatsfæren (Berger 1969, 
1979 og 1980; Berger, Berger og Kellner 1974). Den voksne 
Sidners differensierte identitet, i romanen tidfestet til etter 
andre verdenskrigen, har røtter i en seinere, mer pluralistisk 
fase av det moderne samfunnet. Det foreligger åpenbare ana
logier mellom den identitetskrisa Sidner gjennomlever, og den 
krisa Peter L Berger på 1960-tallet postulerer for det moder
ne subjektet (Berger 1969, s. 124). Ifølge Berger er "modem 
man" på det tidspunktet rammet av "an acute crisis not only 
for the nornization of the large social institutions but for that of 
individual biographies". I Victors fortelling om faren sin er 
krisa Berger postulerer for den individuelle biografien, reflek
tert ved en fragmentert, modernistisk diskurs. Den postulerte 
krisa for de sosiale institusjonene er reflektert i den fragmen
terte familien og i familiens tapte relasjon til arbeidsliv og kirke. 
Med støtte i fiksjonens datering av Sidners slektshistorie kan 
første del av Sidners voksne liv dateres til det samme tidsrom
met som Bergers postulat gjelder. 
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I den pluralistiske kultursituasjonen Sidners livshistorie 
reflekterer, er det umulig å symbolisere hele personligheten 
ved hjelp av en enkelt objektrelasjon. Arons og den unge Sid
ners forhold til det mangefasetterte mors- og kjærlighets
objektet, dvs. til Solveig, må avløses av andre symboliseringer. 
Kontinuiteten i det mannlige subjektet blir gjenopprettet ved 
at subjektet skifter retning for sin identitetssøken. Den utad
rettede, objektorienterte søken hos den voksne Aron og hos 
barnet Sidner blir hos den unge Sidner erstattet av en sjølre
fleksiv holdning. Etter sjukehusoppholdet tar Sidners identitet 
form av en innadrettet bevissthet om seg sjøl som kjønn. Den
ne sjølrefleksive subjektkonstitueringa er imidlertid av kort 
varighet. Når den er over, blir den nyvunne identiteten diffe
rensiert i ei rekke delpersoner med tilknytning til ulike insti
tusjoner. Etter en kort periode med innadvendt identitets
søken, nærmest for en liminalfase å regne, blir subjektets sø
ken altså rettet utover på nytt, men slik at hver delperson har 
sitt mål. 

Tilsynelatende er altså den symbiotiske kjønnsrelasjonen 
opphørt å være ankerfeste for identiteten. Dette er likevel ikke 
riktig. Symbiosen er opprettholdt. Det som er forandret, er 
dels identiteten symbiosen genererer, dels mediet identiteten 
blir uttrykt ved. Mens personen før var en og hadde primat 
over kroppen, får kroppen nå primat i forhold til en sosialt dif
ferensiert person. Der ordet var identitetens primære medi
um i Arons generasjon, blir det i Sidners generasjon musikken. 
Først når en primær, kroppslig identitet er etablert, kan språ
ket, i forening med musikken, få slippe til og gi den førspråklige, 
kroppslige kjønnsidentiteten sosial form. Dette skjer ved at den 
individuelle identiteten på nytt blir forankret i den kollektive, 
kristne myten om Maria som fødte Gud en sønn. 

Den identitetsskapende kjønnssymbiosen blir ikke oppløst. 
Den endrer bare karakter. Den mannlige bevisstheten blir 
avfemininisert, idet den finner seg sjøl i et kristent språk for 
maskulinitet. Det mannlige subjektet blir konstituert uten en 
kjerne av borgerlig femininitet. Men der familiens mors- og 
kjærlighetsobjekt går ut, der går mytens femininitet inn. 
Maria-skikkelsen i myten om den hellige familien fyller ut det 
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åpne rommet etter Solveig. Språket overtar den sosiale per
sonens meiningsdannende funksjon. 

Denne endringa markerer starten på en oppløsning av 
den kulturforma Peter Berger i The Heretical Imperative kaller 
protestantisk modernitet. Det sosiale tyngdepunktet for religi
onen blir antydningsvis forskjøvet fra individet og familien til 
det liturgisk realiserte språket. Ordet - integrert i personen 
ved forkynnelsen - har tradisjonelt hatt en enestående posi
sjon i protestantisk tradisjon. Det personifiserte ordet har 
konstituert identitet og meining. I fortellinga om Sidner blir 
det personifiserte ordet trengt til side til fordel for den kollek
tivt realiserte myten. Altså kan det hevdes at fortellinga om 
Sidner antyder ei mulig forskyving over mot katolsk tradisjon, 
hva gjelder institusjonelt realisert identitet og meining. Dette 
er imidlertid observasjoner som går ut over rammene for den 
diskusjonen av demoderniserende tendenser i det moderne 
samfunnet Peter Berger og hans medforfattere fører i The 
Homeless Mind (Berger, Berger og Kellner 1974, s. 189-230). 

Den relative devalueringa av ordets betydning for identi
tetsdannelsen fordrer andre forklaringsmodeller enn den 
kunnskapssosiologiske instiusjonsteorien Bergers et al. 's mo
dernitetsteorier er basert på. Den fordrer forklaringsmodeller 
som på prinsipielt grunnlag reiser spørsmålet om hvordan 
meining overhodet kan representeres. For å komme videre 
med analysen av endringer i mannsidentiteten innen fu/ora
toriets fiksjon, er det derfor aktuelt å dreie valget av psyko
analytisk teori vekk fra objektrelasjonsteori, som de anvendte 
tesene av Dinnerstein er nær forbundet med, for å se nærme
re på teorier som tematiserer språkets meiningsdannende 
egenskaper. I noen grad er dette allerede gjort, i og med refe
ransene til semiotikeren Julia Kristeva. 

Men før denne analysen føres videre, er det nødvendig å 
se nærmere på endringer det kvinnelige subjektet gjennom
går, parallelt med endringene i det mannlige subjektet innafor 
romanens univers. 
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7. Kvinnelig modernitet - et intermesso 

Det er en grunnleggende usamtidighet i forholdet mellom 
menns og kvinners historie i Juloratoriet. Mangelen på sym
metri i organiseringa av menns og kvinners identitet er i ut
gangspunktet gitt ved den symbiotiske relasjonen til mann og 
sønn Solveig er bundet opp av. Det ansvaret hun har for å 
iverksette og være samlende symbol for en autonom mannlig
het, utelukker henne sjøl fra muligheten til å innta samme au
tonome posisjonen, sidestilt med sin voksne partner. Hun er 
det moderne, borgerlige samfunnets tidsbegrensede konkreti
sering av den grunnleggende myten i den kristne kulturtra
disjonen: myten om at Gud ble menneske ved Jomfru Maria. 
Solveigs identitet er å være mor i alle relasjoner. Hun har 
ingen sjølstendig subjektstatus. 

I artikkelen "Stabat Mater" definerer Julia Kristeva J om
fru Maria i katolsk tradisjon som "a totality made of Woman 
and God" (Moi (red.) 1989, s. 168). På denne bakgrunn hev
der hun å kunne påvise en "lack in the Protestant religious 
structure with respect to the Maternal", som bl. a. kan forklare 
"the blossoming of feminism in Protestant countries" (n.v., s. 
167 f.). Mot denne oppfatningen kan det anføres at det sakrale 
moderskapet ikke er blitt borte i protestantisk kultur, men at 
realiseringa er blitt forskjøvet fra liturgien og fromhetsli vet til 
det borgerlige livet. I den versjonen - eller fasen - av det mo
derne, protestantiske samfunnet Peter Berger bl.a. karakteri
serer med betegnelsen "familism" (Berger 1979), er enheten 
av Gud og kvinne lokalisert til familien, representert ved kvin
nene i deres egenskap av mødre, kjærester og koner. Derfor 
kan det hevdes at Solveig-skikkelsen i Juloratoriet er et kon
kret protestantisk uttrykk for det borgerlige livets realisering 
av den "totality made of Woman and God" Julia Kristeva postu
lerer som et særtrekk ved katolsk kultur. 

I motsetning til Solveig kjemper Fanny for å oppnå og å 
opprettholde en sjølstendig subjektstatus. Hun vil være kvin
ne og mor på egne premisser. Hun har da også et annet ut
gangspunkt enn Solveig. Hennes liv er sekularisert, dvs. at 
hun står utafor den privatiserte religiøse konteksten Solveig 
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representerer. Til gjengjeld har hun nettopp lagt bak seg et 
ekteskap basert på et far/datter-lignende forhold til en 30 år 
eldre ektemann, som åpenbart har ventet å bli vist reserva
sjonslaus lydighet og omsorg ifra kona. Når Fanny unnlater å 
oppfylle hans forventninger, dør han, som en bitter og for
kommen mann (s. 140). 

Fannys ekteskap kan sies å representere en førmoderne, 
autoritær kjønnsrelasjon som i si borgerlige utforming er i 
ferd med å smuldre opp innafra på det aktuelle tidspunktet i 
romanfiksjonen. Fanny oppfyller ikke de forventningene et 
patriarkalsk ekteskap stiller til den gifte kvinna. Hun overser 
kravet om å være underdanig oppofrende. Likevel represen
terer Fannys ekteskap ei langt mer utvetydig patriarkalsk or
ganisering av kjønnsforholdet enn Solveigs ekteskap. Vurdert 
i historisk perspektiv er det en levning av en for lengst tilba
kelagt feudal samfunnsorden. I så måte har Fanny en svakere 
stilling i ekteskapet enn Solveig. For i Solveigs liv er rester av 
føydalt organisert patriarkat synlig bare gjennom forholdet til 
Bibelens forestillingsverden. Patriarkatet er ikke sosialt virk
somt i samme grad som i Fannys liv. I ekteskapet står Fanny 
overfor en farsfigur med utvetydig myndighet over livet hen
nes. I Solveigs tilfelle fins det ingen tilsvarende nærværende 
farsautoritet. Og likevel står også Solveig overfor en patriar
kalsk autoritet. Paradoksalt nok er den til stede i hennes egen 
person. Fannys liv er underlagt en ytre, sosial farsautoritet. 
Solveig, derimot, har integrert i sin person en metafysisk fars
instans. I kraft av den symbolske far hun bærer i seg, er hun 
sjøl en garanti for at patriarkatet blir opprettholdt, men rett 
nok i ei anna form og på et anna sosialt nivå enn det patriarka
tet Fannys liv var underlagt. Solveig er inkarnasjonen av et 
patriarkalsk symbolunivers som setter normen for personlig 
dannelse. Så lenge hun er bindeleddet mellom sine nærmeste 
og Bibelens symbolske univers, blir denne privatiserte og 
spiritualiserte varianten av patriarkatet holdt ved like. 

Så lenge Solveig lever, reflekterer Arons og Sidners livs
historier ei utvetydig privatisering av identiteten. Parallelt 
med denne privatiseringsprosessen er det altså skjedd ei av
gjørende endring i den patriarkalske myndighetsutøvelsen i 
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forholdet til kvinner. Den blir ikke ensidig realisert gjennom et 
sosialt hierarki der kvinna er undergitt en mannlig autoritets
figur. I privatsfæren har den tatt form av en symbolsk mei
ningsrelasjon, definert ved personlige trusnormer og moralske 
atferdsnormer. Solveig utøver sjøl en vidtrekkende myndig
het i andre menneskers private liv. Men dette er en uformell 
myndighet legitimert ved en symbolsk, patriarkalsk myndig
hetsinstans hun har internalisert. Det er derfor noe grunn
leggende patriarkalsk ved Solveigs egen identitet. Forskjellen 
mellom Solveigs og Fannys status i ekteskapet ligger i at fars
autoriteten i Solveigs tilfelle er omformet til en uformell mors
autoritet, mens Fanny på nytt blir stilt til ansvar overfor en 
formell, ytre farsautoritet. I Solveigs liv har den patriarkalske 
myndigheten dessuten personlig karakter og er begrunnet i et 
gudsbegrep som også er personlig. I Fannys liv, derimot, er 
denne myndigheten bundet i en sosial institusjon, der menn 
blir forventet å ha lederskapet. Den har følgelig ei sekulær og 
borgerlig utforming. 

Med bakgrunn i et førmoderne patriarkalsk ekteskap, uten 
den overbygningen av symbolsk religiøs autoritet Solveig u
formelt var forpliktet på, forsøker Fanny å realisere et moder
ne identitetsprosjekt. Mannens død bringer henne ut av den 
umodne og avhengige pikelignende posisjonen i forhold til en 
tvingende farsinstans. Den gir henne frihet til å velge ei vok
sen kvinnes posisjon i forhold til det erotiske og til moderska
pcl Så langt fører Fannys modernitetsprosjekt i retning av 
den samme posisjonen i familien som Solveig hadde. 

Men den moderniteten Solveig realiserte gjennom erotik
ken og moderskapet, var en modernitet for menn, legitimert 
av kirkas føydalt organiserte symbolspråk. Siden Fannys liv 
ikke er innordnet religionens symbolske univers, sikter hun 
direkte mot personlig autonomi, i analogi med menns ambisjo
ner. Men dermed avslører hun den underliggende symbiotis
ke kjønnsrelasjonen. For fra samme øyeblikk hun lykkes i å 
innta en sjølstendig subjektposisjon i forholdet til menn, blir 
hun en trussel mot mennenes egen autonomi. 

Fannys første vaklende skritt på vegen til autonomi går i 
en for henne problematisk retning. Hun drømmer om å bedå-
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re en kjent og feiret helt, den etter hvert aldrende Sven Hedin 
(s. 137 og 141 ff.), og spiller dermed på klassiske premisser opp 
til menns erotiske initiativ. V ed den atferd hun viser i forhold 
til det idealiserte objektet Sven Hedin, definerer hun seg sjøl 
som kjønnsobjekt. Men samtidig definerer hun seg inn i en 
datterlignende posisjon i forhold til en mann som er mye eldre 
enn hun sjøl er. Fannys fascinasjon av Sven Hedin røper 
derfor at hun forsatt i sitt indre sleper videre på forholdet hun 
hadde til den første mannen. Hun kommer i en uløselig 
konflikt. For ved sitt valg av erotisk objekt repeterer hun den 
datterlignende identiteten svermeriet for Sven Hedin nettopp 
skulle tjene til å oppheve. 

Ved sitt neste skritt, forførelsen av tenåringen Sidner, gir 
Fanny imidlertid en dramatisk redefinisjon av egen kjønns
identitet. Hun inntar posisjonen av subjekt for egen seksual
itet. Erotikken og moderskapet blir underlagt hennes egen 
styring. Hun bryter ut av den objektposisjonen hun tidligere 
inntok i ekteskapet og i sine erotiske svermerier. Historisk sett 
kan Fannys identitetsprosjekt derfor henføres til den sekulære 
feminismens kamp for "moderskapets frigjørelse", en kamp der 
Katti Anker Møller var en norsk foregangsfigur, bl.a. med sine 
foredrag fra 1915 og 1919 (Anker Møller 1974). 

Nå er likestilling ikke Fannys sak. Det hun gjør, er å er
statte mannens dominans med kvinnedominans i parforholdet. 
Objektposisjonen blir ført over på mannen. For Fanny antar 
Sidner karakter av barn og seksualobjekt på samme tid. Hun 
setter farsautoriteten fullstendig ut av kraft. "Kanske tror hon 
att du ar jungfrufødd", skriver Sidner ironisk i dagboka, hans 
"testament" til Victor (s. 227). 

Slik mannens erotiske posisjon i forhold til den nye Fanny 
får karakteren av et barns avhengighet, slik får barnet erotis
ke dimensjoner i den dyadiske familien Fanny danner sammen 
med Victor. Sønnen fyller hele Fannys sosiale liv. Men psyko
logisk er de begge vendt mot faren. I farens fravær bygger 
Fanny opp en ideeU21 far i Victors bevissthet. For henne blir 
det derfor uomgjengelig nødvendig å holde faren borte fra 
Victor. Det ideelle farsobjektet er hennes eget produkt. Det 

21 Jfr. Melanie Kleins begrep "the ideal object" (Klein 1988, s. 173). 
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har hun styring med. Men det vil ikke kunne overleve et møte 
med den reelle far. Odyssevs-myten er Fannys språklige 
kodifisering av den ideelle far. Den gir hun Victor. Og Victor 
griper myten, men tar ikke til seg Fannys lesning. Han har sin 
egen lesning som kommer i konflikt med Fannys. De strides om 
realiseringa av myten. 

Mor og sønn lar hver sitt jeg bli definert ved Odyssevs
myten. Slik etablerer de ulike versjoner av myten. Fannys 
versjon handler om den fraværende helten og de mange fa
rene han overvinner. Hennes lesning er ei heltehistorie med 
klar analogi til fortellinga om samtidshelten Sven Hedin, som 
hun tidligere hadde nært slik beundring for. Denne heltehis
toria bruker Fanny til å fylle opp et tomrom som er oppstått 
etter at hun redefinerte sin erotiske identitet ved å forføre 
Sidner. Tomrommet består i savnet av en mann til å bekrefte 
hennes nye, erotiske subjektstatus. I fantasien om den vill
farne Odyssevs bibeholder hun bevisstheten om en mann 
verdig den beundringa og det begjæret hun kan gi. I Sidners 
fravær kan hun uhindret opprettholde denne fantasien. Sid
ners fravær bidrar til å tildekke en uløselig konflikt i Fannys 
liv. Hun har erobret en subjektstatus som sikrer henne uav
hengighet i forholdet til sønnens far. Problemet er at Fanny 
har fått sine erotiske forventninger formet i en tradisjon der 
et erotisk forhold innebærer ufrihet for kvinna. Erotikken er 
derfor uforenlig med den personlige autonomien. For å opp
rettholde autonomien er hun avhengig av å holde erotikken på 
et indre fantasiplan. I Sidners fravær har hun derfor frihet til 
å være mor på egne premisser, og til sjøl å definere sin identi
tet i forholdet til barnefaren. Så lenge hennes livs Odyssevs 
flakker om på havet, kan hun fritt realisere både morsprosjek
tet og det erotiske prosjektet sitt, uten å erfare dem som ufor
enlige. Fannys nyerobrede identitet er derfor avhengig av at 
Odyssevs-myten får en annen slutt enn hos Homer. Fannys 
identitetsprosjekt trenger en Odyssevs som forblir en fravæ
rende far. 

Victor derimot ønsker at Odyssevs-myten blir avsluttet 
med at den forlorne faren kommer heim og gjenerobrer fars-
autoriteten. Victors dannelsesprosess er avhengig av farens 

53 



nærvær. Moras idealisering av den fraværende, erotiske 
Odyssevs holder farssavnet ved like i Victor. Han opplever at 
mora holder faren borte fra han, og at hun derigjennom fra
røver han muligheten for å utvikle en sjølstendig identitet. 
Ved sine drømmer om Odyssevs' ferd på havet avleder Fanny 
Victors oppmerksomhet fra mytens avslutning. Victors mål er 
like fullt å legge forholda til rette for at myten kan bli avsluttet 
med at faren kommer heim og gjør sin farsautoritet gjeldende. 
Ifølge myten får Telemakos sønnestatus overfor sin far idet fa
ren overvinner moras friere. Logisk nok er Victor derfor opp
tatt av å skaffe mora friere som kan utfordre farsautoriteten. 
Forutsetningen for hans realisering av Odyssevs-myten er så 
at Sidner kommer heim og gjenerobrer mora. 

I Victors bevissthet er altså makt det avgjørende kjenne
tegnet ved mannsidentiteten. Den myten Victor søker reali
sert, definerer både kvinnas og barnets identitet ved hjelp av 
mannens farsautoritet. Victors prosjekt går altså ut på å gjen
opprette en tradisjonell, patriarkalsk mannsidentitet. Og han 
er nærmere realiseringa av denne myten enn han frykter. 
For det han sjøl ikke ser, er at frierposisjonen han trur er ube
satt, likevel er besatt - nemlig av han sjØL Når Sidner omsider 
kommer, viser han sin myndighet ved å bryte symbiosen mel
lom mor og sønn. På det viset blir han far for sønnen sin. 
Sammen knuser far og sønn Fannys livsprosjekt: å være kvin
ne og mor på egne premisser. 

Fannys forsøk på å realisere en autonom kvinnelig sub
jektposisjon, dvs. en kvinnelig modernitet, har altså utløst 
kjØnnskamp. Og denne kampen taper Fanny. Far og sønn blir 
for sterke for henne, fordi de begge mobiliserer en patriarkalsk 
familiemyte de setter opp som norm for Fannys liv. Rett nok 
stiller de med hver sin myte. Faren har mobilisert den kristne 
Maria-myten, sønnen den førkristne Odyssevs-myten. Det 
disse mytene har felles, er at begge hevder moderskapets inn
ordning under farsautoriteten. 

På bakgrunn av de erfaringene han har med Solveig og 
hennes borgerlig-protestantiske realisering av myten om 
Maria og Jesusbarnet, har Sidner vært ute av stand til å se noe 
annet i Fanny enn ei falsk Maria: "( ... ) kanske tror hon att du 
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ar varldens fralsare", er hans ironiske budskap til Victor mens 
Victor ennå er liten (s. 227). Sett med Sidners øyne kan hun 
ikke være ei ekte Maria så lenge hun fornekter sønnens far. Og 
Fannys fornektelse rammer begge farsinstansene i Maria-
myten. Hun anerkjenner verken den metafysiske eller den 
sosiale farsdimensjonen, verken Gud eller Josef. Så lenge han 
sjøl er bundet opp i et farløst mor/barn-forhold i sitt indre, er 
Sidner imidlertid forhindret fra å ta opp kampen med Fanny 
om fortolkningsretten til Maria-myten. Sidner kan ikke bli far 
for Victor før han har gjennomført sitt livs Odyssevs-reise og 
har realisert mytens avslutning i forholdet til Tessa. Og først 
når han har latt sitt eget liv definere inn i den fullstendige 
versjonen av myten om den hellige familien, kan Sidner ta 
kampen opp med Fanny om hvem som skal ha retten til å innta 
posisjonen av styrende subjekt i myten om Maria. Formidlet 
av den Tessa som i Sidners indre fortsatt er identisk med Sol
veig, finner han sin egen "far" i kirkas liturgi. Samtidig blir en 
dimensjon av hans indre Solveig utdifferensiert og redefinert 
som Maria. En sekulær dimensjon av hans indre Solveig blir 
dermed stilt åpen for den faktiske Tessa. 

Når denne differensieringa av moderskapet først er gjen
nomført, og Sidner sjøl er blitt en Josef i forholdet til sønnen, er 
han rede til å assistere sønnen i hans kamp for å få sitt identi-
tetsprosjekt gjennomført, sitt livs myte realisert. Sammen 
kjemper de en kjønnskamp med Fanny om styringsretten over 
det sekulære moderskapet. Den sosiale ramma er en sekulari
sert og fragmentert familie. Den aktuelle motstanderen er ei 
pedantisk middelklassemor som dyrker sine utsøkt vakre te
serveringer i familien (s. 302 f. og 316). Der moderskapet i 
Solveigs liv var av etisk karakter, der er det hos Fanny blitt 
estetisk. I Solveigs tilfelle var morsomsorgen et spørsmål om å 
utøve en enhetlig personlig omsorg, begrunnet i religiøse nor
mer. I Fannys liv er morsrolla blitt et spørsmål om å oppfylle 
visse estetiske middelklasse-normer for god forvaltning av 
familiesfæren.22 

22 Slik Ellen Key var ivrig talskvinne for idealet om kvinners sam
funnsmoderlige virke, var hun også eksponent for et estetisk hus-
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I Fannys borgerlige liv er moderskapet langt mer radikalt 
privatisert enn i Solveigs liv. I motsetning til Solveig, som inn
ordner familien i det offentlige meiningsuniverset i samfunnet, 
lever Fanny totalt atskilt fra det offentlige livet. Ei ekstrem 
privatisering av sin egen morsidentitet er prisen hun har 
måttet betale for å tilegne seg forvaltningsretten over moder
skapet. 

Overgangen fra Solveigs til Fannys realisering av moder
skapet, dvs. overgangen fra en formidlerposisjon i forhold mel
lom menn eller mannlige instanser til en autonom kvinneiden
titet, innebærer altså sekularisering av kvinners sosiale iden
titet. Som sosial person var Solveig den personifiserte garan
tien for at kjernefamilien beholdt sin sosiale integritet og reli
giøse plausibilitet. Når hennes morsidentitet i neste generasjon 
blir avløst av Fannys insistering på et kvinnestyrt moderskap, 
blir begge de institusjonene Solveigs moderskap holdt sam
men, endret. Kjernefamilien blir oppløst, med det til følge at 
kontinuiteten mellom far og sønn blir brutt. Mor og barn blir 
isolert i en borgerlig middelklassefamilie. Den personlige 
religionens institusjonelle forankring skyves ut av privatsfæ
ren og inn i det offentlige. Skillet mellom offentlig og privat blir 
skjerpet. Mannen blir bindeleddet mellom sfærene, mot kvin
na i Solveigs og Arons generasjon. I strid med Fannys in
tensjoner avstedkommer altså hennes eget frigjøringsprosjekt 
ei styrking av mannens posisjon både i det personlige kjønns
forholdet og i samfunnet. Hun er fanget i en mannssentrert 
kulturell kjønnssymbiose, som uavhengig av hennes egne in
tensjoner styrer livet hennes. 

Lest mimetisk representerer Victors fortelling om Fanny 
et tradisjonelt mannlig perspektiv på feminismens pretensjo
ner om å etablere en moderne kvinnelig identitet med samme 
autonomi som den mannlige. Fordi autonomien for begge par
ter i romanen er en overbygning over et symbiotislc kjønns
forhold, blir konsekvensen av det kvinnelige modernitetspro
sjektet kjønnskamp. Tema for konflikten er moderskapet, som 
begge parter ønsker å få kontrollere. I kraft av tradisjonen går 

mm·ideal (Key 1899). Fannys husmorvirksomhet kan oppfattes som 
en parodisk overdrivelse av dette idealet. 
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mannen seirende ut av denne kampen, fordi de identitetsska
pende symbola i kulturen er på hans side. 

Ei mulig videreføring av et kvinnelig modernitetsprosjekt 
blir i diskursen antydet langs tre forskjellige linjer. Den eine 
linja går i retning av et brutt mor/datter-forhold, represen
tert ved Solveig og dattera, Eva-Liisa. Da Solveig var død, 
"slank Eva-Liisa ut ur Sorgen med ett skuldmedvetet leende", 
heter det i Victors beretning (s. 50). I motsetning til Solveigs 
mannlige etterlatte bryter altså Eva-Liisa ut og blir en sjøl
stendig handlende person. Skyldfølelsen dette bruddet gir, in
dikerer en bevissthet om å distansere seg fra mora, i hvert fall 
de aspekta ved henne Aron og Sidner fortsetter å dvele ved. 
Eva-Liisa var den eneste i familien som kunne videreført den 
kvinneidentiteten Solveig representerte. Hennes reaksjon på 
moras død markerer derfor slutten på den enheten av biolo
gisk, sosialt og metafysisk kjønn som var blitt opprettholdt i 
menns bevissthet gjennom forholdet til Solveig. 

Mens sorgen holder denne bevisstheten levende i Arons 
og den unge Sidners bevissthet, er Eva-Liisa ved sin livsutfo
ldelse allerede godt i gang med å redefinere arven etter Sol
veig. Hun blir ei utadvendt, glad og aktiv jente, fullt beskjefti
get med sine mange "Friends" (s. 50). Med sin livsutfoldelse er 
hun tru mot vitaliteten hos Solveig og mot den evnen til å 
strukturere livet Aron og Sidner hadde beundret hos Solveig. 
Men Eva-Liisa omformer denne arven. Den blir underlagt ei 
kvinnes vilje, ikke styrt av menns behov. Eva-Liisa inntar f. 
eks. aldri moras posisjon i kjernefamilien. 

Tilsynelatende er Eva-Liisa eksponent for ei vellykket mo
dernisering av femininiteten. Problemet er at den autonomien 
Eva-Liisa utfolder, har snevre tidsrammer. Perspektivet rom
mer ikke mer enn en generasjon. Romanen antyder ingen 
mulighet for at den autonome kvinneidentiteten Eva-Liisa 
manifesterer, kan opprettholdes livet gjennom og kan videre
føres til en ny generasjon. Når Eva-Liisa rister av seg sorgen 
over mora, legger hun også bak seg muligheten for å se seg sjøl 
i morsrolla. Hun blir ikke mer konfrontert med moderskapets 
tradisjoner og utfordringer. Det kvinnelge modernitetspro
sjektet i Juloratoriet er altså vellykket i samme grad som bar-
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net og moderskapet holdes utenom. Sett i fortellerens, dvs. i 
Victors, perspektiv blir det umulig å reprodusere moderskapet 
innen rammene av den autonome kvinneidentiteten Eva-Liisa 
står for.23 Det blir problematisk overhodet å reprodusere mo
derskapet innen rammene av den etablerte, moderne sam
funnsorden. Eva-Liisa og Fanny realiserer altså en kvinnelig 
autonomi på motsatte premisser. Fanny erobrer, Eva-Liisa 
avviser moderskapet. Men for begge blir slektskontinuiteten 
problematisk. 

Den andre muligheten for videreføring av Fannys moder
nitetsprosjekt som fiksjonen rommer, ligger i sluttpunktet for 
de endringene Tessas identitet gjennomgår. Som Fanny star
ter hun i en posisjon av underdanighet i forhold til en patriar
kalsk autoritetsfigur som øver vold mot hennes erotiske vitali
tet. Først er det broren hun er undergitt. Lik en feudalherre 
hersker han over henne og garden de i fellesskap driver Ufr. 
bl.a. s. 104, 106, 110 og 294 ff.). Siden er hun undergitt en 
gammel, sjuk ektemann (s. 274 f., 292 og 296 f.). Drømmen er 
å bli befridd fra denne posisjonen av vanmakt i forhold til en 
autoritetsfigur med uinnskrenket, personlig makt i familien. 
Som vern mot denne verden av patriarkalsk vold søker hun 
tilflukt i den romantiske kjærligheten. Rundt denne bygger 
hun sin private frelsesmyte. I Tessas bevissthet tar Aron 
form av det store kjærlighetsobjektet som skal komme og befri 
henne fra volden hun må utstå fra den vonde herskeren. 
Frelsen ligger i å bli innlemmet i Arons private verden, der 
patriarkatet er redusert til symbolmakt. Sett fra Tessas posi
sjon representerer Aron en sosial orden der bandet mellom 
menn og den patriarkalske symbolmakta er svekket i familien. 
Symbolmakta, som blir tilskrevet en instans utafor den sosiale 
orden, er i privatsfæren representert ved kvinnene og den 
romantiske kjærligheten. Dette er en frukt av modernisering
sprosessen Arons verden har gjennomgått, i motsetning til 
den verden Tessa lever i. Religionen og det personlige er pri-

23 For en diskusjon av moderskapets reproduksjon via mor
/datter-relasjonen, se Nancy Chodorow: The Reproduction of 
Mothering, Psychoanalysis and the Sociology of Gender (Chodorow 
1979). 
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vatisert. Den patriarkalske symbolmakta blir opprettholdt ved 
kvinners uformelle myndighet i familien. V ed å innlede et ro
mantisk kjærlighetsforhold til Aron ville Tessa derfor kunne 
oppnå en ganske annen posisjon i familien enn hva hun faktisk 
har erfart både før og etter brevvekslinga mellom henne og 
Aron. 

En erotisert frelsesmyte blir Tessas modernitetsprosjekt. 
"Du har uppvackt mig från de doda", skriver hun fortrøst
ningsfullt til Aron (s. 123). Det gjør hun i forventning om at 
han for henne skal personifisere enheten av Far og Sønn i 
kristendommens frelsesmyte. Men siden enheten av far og 
sønn i Arons indre verden er gått tapt med tapet av formid
lende morsinstans, kan ikke Aron hjelpe Tessa til å realisere 
hennes identitetsprosjekt. Derfor mislykkes Tessa i forsøket på 
å definere seg bort fra en sekulær, føydal tjeneridentitet og 
inn i en erotisk identitet båret oppe av forbindelsen mellom 
religionen og familien. Aron er for henne ingen "sønn" som 
åpner vegen til en ny "far". 

Om Sidner eventuelt vil bli den etterlengtede "frelseren" i 
Tessa liv, gis det ikke noe svar på i romanen, siden møtet mel
lom Sidner og Tessa er sett fra hans synsvinkel. Men om så 
skulle skje, ville forholdet mellom Tessa og Sidner demonstrere 
et tilfelle av lykkelig sammentreff mellom menns og kvinners 
intensjoner i en moderniseringsprosess som har forløpt fun
damentalt usamtidig for menn og kvinner. Tessa ville ta sitt 
første skritt inn i en moderne orden, og ville oppnå en relativ 
personlig autonomi på et tidspunkt da Sidner var i ferd med å 
finne seg til rette i en verden av differensierte roller, etter 
møysommelig å ha kjempet seg ut av en symbolsk orden ba
sert på individets enhet og autonomi. 

Den tredje åpningen mot en styrket posisjon i den sym
bolske orden24 og en mulig sosial autonomi for kvinner ligger i 
det skiftet av sosialt og religiøst perspektiv overgangen fra for
tellinga om Solveig til fortellinga om Harliga Birgitta innebærer 

24 Jfr. Julia Kristevas begrep "det symbolske" i Revolution in Poetic 
Language (Kristeva 1984). Jfr. også Peter L. Berger og Thomas 
Luckmanns begrep "symbolske univers" i The Social Construction of 
Reality (Berger og Luckmann 1984). 
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i Victors diskurs. I barndommen har Birgitta skapt seg en ind
re, utopisk verden ingen fattigdom og vold, representert ved 
faren, kan berøve henne. Dette sitt utopiske paradis har hun 
kalt Darjeeling, etter en teboks som er det kjæreste, kan hende 
og det eneste, leketøyet hun har. Hennes indre verden har 
tatt form i møtet med fantasieggende bilder på boksens over
flate. Sluppet ut av faderhusets ytre nød, med den indre rik
dommen i behold, skaper hun i voksen alder et paradisisk 
kjærlighetsforhold for seg og en forkommen mann som alltid 
blir benevnt som "barnafadern Torin". Navnet kommer av at 
han har gjort seg til barnerøver i et forgjeves forsøk på å byg
ge opp en farsidentitet. I forholdet til Harliga Birgitta blir han 
budt muligheten til å realisere en alternativ kjønnsidentitet, 
uavhengig av det sosiale farskapet (s. 179 ff. og 216 ff.). Hin
sides all sosial orden, inklusiv familien og foreldreidentiteten, 
opprettholder Birgitta og Torin et kjærlighetsforhold som for 
begge parter innebærer en relativ personlig autonomi. Leder
skapet ligger likevel hos Birgitta. Sett fra Victors ståsted får 
dette lederskapet sakrale dimensjoner. Forholdet mellom Bir
gitta og Torin blir et sakralt hyrdebilde, et Eden, med kirke
rommet til bilderamme. Birgitta blir for Victor den nye Solveig 
- rekonstituert i en kontekst hinsides modernitetens skille 
mellom åndelig og verdslig, privat og offentlig, autonomi og av
hengighet. 

Den relative autonomien Birgitta oppnådde i forholdet til 
sin sosialt forkomne og privat autoritære far, idet hun drømte 
seg inn i sin utopiske verden Darjeeling, blir på nytt begrenset 
gjennom Victors blikk. Om hun og Torin seg imellom har et li
keverdig subjekt-til-subjekt-forhold, har den Birgitta Victor 
ser, likevel tapt sin subjektposisjon og blitt et identitetsskapen
de morsobjekt - slik Solveig var det lenge før Birgittas tid. I ro
mandiskursen er Victors blikk den ordnende og meiningsska
pende instansen. Den Harliga Birgitta Victor ser, står aldri i 
noe reelt kontrastforhold til hans indre Solveig. Den sosiale or
den Victor lever i, gir bare ikke rom for at hans indre Solveig 
kan få et sosialt korrelat. Den Solveig han har hentet ut av si 
private forhistorie, har ikke andre korrelater enn en inter-
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tekstuell kulturtradisjon han uavlatelig trekker veksler på idet 
han former ut diskursen i si eiga livshistorie. 

I ytterkanten av den sosiale orden Victor sjøl er innafor, 
finner han likevel et korrelat for den indre Solveig. Hos de ut
støtte og forkomne, hos den fengslede barnerøveren og hos 
den fattige prostituerte finner han ei Solveig for si eiga tid. Det 
hellige har skiftet sosial plausibilitet. Det er blitt inkarnert i en 
annen femininitet. Det er skjøvet ut av den borgerlige orden 
og er trengt inn blant de utstøtte i samfunnet. Det har like fullt 
bevart sin identitetsskapende funksjon. For Victor, som sjøl 
befinner seg på innsida av den sosiale orden, blir identiteten 
følgelig konstituert i fraværet av det hellige - ikke i nærværet, 
slik bestefaren hadde erfart det. Den meiningsskapende femi
niniteten er blitt et sosialt randfenomen. 

Harliga Birgitta, sjøl ei fattig, prostituert kvinne, blir i dis
kursen symbolbærer gjennom navnelikheten med Den hellige 
Birgitta (1303-1373), som i 1391 ble kanonisert av den ka
tolske kirka. Navnet gjør Harliga Birgitta til en metonymi for ei 
sjølstendig kvinne. Den hellige Birgitta hadde bl. a. ambisjoner 
om å øve inflytelse på paven. I tillegg fikk hun etablert en non
neorden. Men sjølve den patriarkalske kirkeordningen var 
aldri truet av Birgitta. Slik er Harliga Birgitta heller ingen 
trussel mot den mannlige symbolmakta Victors blikk repre
senterer, der han står og betrakter henne utfolde seg sammen 
med Torin i det sakrale rommet fantasien hans har skapt 
rundt dem. 

Konklusjonen blir at den moderne, kvinnelige autonomien 
aldri vinner gjennomslag i romanen. Det kvinnelige moderni
tetsprosjektet renner ut i sanden. Fanny, og noe mer perifert 
Eva-Liisa, er de aktørene som bringer dette kvinnelige identi
tetsprosjektet lengst i retning av ei endelig realisering. Men i 
konflikten mellom kvinnenes identitetsprosjekt og slektskonti
nuiteten taper kvinnene. Det kvinnelige modernitetsprosjek
tet ender med å bli et historisk intermesso, i tid og rom be
grenset av en sekularisert middelklasse i en kontekst av pro
testantisk modernitet. 

Ved å true far/sønn-kontinuiteten bidrar kvinnenes mo
dernitetsprosjekt bl. a. til å demodernisere mannsidentiteten. 
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At feminismen kan ha en demoderniserende effekt, er for øv
rig en tanke Berger, Berger og Kellner er inne på i The Home
less Mind. I de greinene av feminismen som understreker 
kvinners "concrete particularity ( ... ) as against men", ser de en 
slik effekt (Berger, Berger og Kellner 1974, s. 199). Den øvrige 
kvinnebevegelsen tolker de som et moderne frigjøringspro
sjekt (s.st.). Den kjønnsmessige usamtidigheten i konstitue
ringa av det moderne individet som er observert i Tunstroms 
romanfiksjon, ligger utafor deres perspektiv. Det samme gjør 
kampen om moderskapet, som i Juloratoriet inntrer når menn 
og kvinner på samme tid arbeider for å oppnå og vedlikeholde 
en moderne subjektstatus. 

Menns svar på trusselen fra kvinnene om å demoderni
sere mannsidentiteten blir i Tunstroms romanfiksjon å gjen
opprette et sakralt moderskap, men i en ny kulturell kontekst 
- hinsides den protestantiske moderniteten. 

8. Mot en postmoderne mannlighet 

Enheten av Gud og kvinne er som før nevnt Julia Kristevas be
tegnelse for den betydningen Jomfru Maria har i katolsk tradi
sjon. Gjennom hele Juloratoriet har Solveig en tilsvarende 
meiningsdimensjon i relasjon til menns identitet, til tross for at 
fiksjonen konsekvent refererer til en protestantisk kulturtra
disjon. Dette er en konsekvens av de prosessene i protestan
tiske samfunn Peter Berger kaller sekularisering og privatise
ring. Læra om de to regimenta er delvis blitt omformet til sosi
ale og psykiske strukturer. Dette ser Julia Kristeva bort fra 
når hun som tidligere nevnt snakker om "a lack in the 
Protestant religions structure with respect to the Maternal". 
Hun forholder seg bare til læredokumenter og formaliserte 
gudsbilder, ikke til religionens kulturelle form. 

Fraværet av et sakralt moderskap i protestantisk teologi 
har ifØlge Kristeva gitt kvinner nye muligheter "on the social 
and ritual plane". Det har åpnet for en "blossoming of femi
nism in Protestant countries" (Moi (red.) 1989, s. 168). Min 
påstand er imidlertid at det sakrale moderskapet i moderne 
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protestantiske samfunn ikke er forsvunnet, men er omformet 
fra religiøs Maria-kult til et borgerlig samfunnsmoderskap. Det 
er blitt en subjektiv meiningsdimensjon, lokalisert til det bor
gerlige livet. Derfor er det bare delvis avsakralisert. Det har 
fått nye former og er skjøvet ut av gudsdyrkelsen. Denne 
overgangen fra Maria-kult til et tilsynelatende sekulært mo
derskap er et viktig trekk ved overgangen til den kulturforma 
Peter Berger kaller protestantisk modernitet. Men om det nå 
er slik at avsakraliseringa av moderskapet i den protestantiske 
moderniteten har virket fremmende på feminismen, har den 
samtidig også virket hemmende. Det er blitt lite rom for den 
feminismen som postulerer en sjølstendig kvinnelig subjekt
posisjon, forskjellig fra menns, og som ifølge Berger derfor vir
ker demoderniserende. 

Kvinners samfunnsmoderlige virke har styrket kirkas so
siale plausibilitet. Men nettopp derfor blir det særlig provose
rende for protestantisk kristendom når kvinner - lik Fanny i 
Juloratoriet - går ut av den samfunnsmoderlige omsorgsposi
sjonen og blir sjølstendige subjekter, dvs. når de slutter med å 
understøtte menns modernitetsprosjekt og legger opp sitt eget, 
konkurrerende. Da er faren overhengende for at det identi
tets-konstituerende Ordet går i stykker for det mannlige sub
jektet - slik det i Juloratoriet gjør for Aron og den unge Sidner, 
etter at det indre morsobjektet deres først er gått i oppløs
ning.25 

25 Ei slik problemstilling kan bidra til å kaste nytt lys inn over en 
utbredt uvilje i eldre protestantisk etikk mot å akseptere tanken 
om at menn og kvinner skulle være likestilt i skaperverket. Det 
spørs om ikke likestillingstanken har virket truende på sjølve det 
basale subjektbegrepet i etikken. Den danske teologiprofessoren og 
biskopen Hans Lassen Martensen (1808-94) har f. eks. i sitt store 
3-bindsverk Den christelige Ethik (1871-78) basert etikken på en 
antropologi som forutsetter at "Manden er anlagt for den universel
le Humanitet", og altså utgjør et overordnet eller overgripende sub
jekt. Imidlertid viser det seg, sier Martensen, at mannen "i sin Ex
istens er hjemfalden til en Dualisme mellem Natur og Aand" (Mar
tensen 1871-78, Den spesielle Deel, b. l, s. 15). "Qvinden derimod 
er anlagt paa den harmoniske Enhed af Natur og Aand", hevder han, 
og presiserer videre at kvinna "frem for Alt er ( ... ) anlagt for Religi
onen". Altså kan en si at Martensens etikk bygger på en an tro polo-
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Det foreligger en klar analogi mellom protestantisk skrift
forståelse og den forståelsen av kvinnas identitetsskapende 
betydning Arons Solveig representerer. I Tunstroms tekst er 
dette uttrykt gjennom Arons visjon av hvordan Skrifta går i 
oppløsning (s. 101 f.), og gjennom Sidners refleksjoner rundt 
en Gud som ikke lar seg innfange i språket (s. 229). I den kir
kelige kanon er ordet og personen i henhold til Luthers skrift
syn ekvivalente. Den hellige skrift, en stor og uensartet dis
kurs bestående av 66 bøker, kan prinsipielt sammenfattes i en 
biografisk diskurs: fortellinga om Kristus, det kroppsliggjorte 
Ordet. l "Julepostillen" fra 1522, som er kommentarer til kir
keårets tekster for julehøgtida, sammenfatter Luther essensen 
i Skrifta som evangeliet, og setter dette lik fortellinga om Kris-

gi som forankrer det moralsk ansvarlige mannlige subjektet i den 
samme asymmetriske kjønnsrelasjonen som i dette arbeidet er 
abstrahert fra romanfiguren Aron. Når Martensen i det samme 
verkets "almindelige Deel" framholder at "Sjælen er det forenende 
Baand mellom Aand og Legeme", og at sjelen dessuten er "det Men
neskeligste i Mennesket eller Mennesket selv" (Martensen 1871-78, 
Den almindelige Deel, s. 101), da er han nær ved å hevde at men
nesket blir konstituert ved kvinners helende funksjon i forhold til 
en spaltet maskulinitet. I den grad det etiske subjektet hos Mar
tensen er identisk med dette restituerte mannlige subjektet, vil 
kvinners eventuelle lausriving fra denne underordnede, helende 
funksjonen i mannens liv nødvendigvis bli en trussel mot den 
mannlige integriteten. (Da det imidlertid er usikkert om "legeme" i 
det sist siterte utsagnet er synonymt med "natur" i det første, bør 
en likevel være noe forsiktig med å hevde at Martensen bevisst gav 
uttrykk for en slik "feminin" bestemmelse av det menneskelige, 
dvs. av subjektet.) Tanker beslektet med Martensens kjønnsfilosofi 
er for øvrig blitt holdt levende i konservativ luthersk teologi like 
inn i vår tid, hos enkelte etikere med den avgjørende forskjellen at 
dualismen har rammet sjølve kjønnsforholdet. Så seint som i 1973 
siterer f.eks. Leiv Aalen med tilslutning et utsagn fra Emil Brunner 
som går ut på at "kvinnen er mer natur, mannen mer ånd" (Aalen 
1973, s. 86). Hvis Martensens antropologi disponerte for den sam
me mannlige identitetsoppløsningen som Arons privatiserte identi
tet ble rammet av i Tunstriims bok, er dette dilemmaet hos Brunner 
(og Aalen) blitt løst gjennom ei avprivatiserende maskulinisering 
av den teologiske normen, som fenomenologisk sett svarer til den 
rekonstituerte mannsidentiteten langs linja Sidner-Victor i ]u/ora
toriet. 

64 



tus. Videre presiserer han at "Kristus selv er Ordet, slik vi skal 
høre evangeliet". Kristus "har ikke noe ord som han kan virke 
gjennom". Han er sjøl det ordet Gud taler. SHk forklarer Lut
her både forskjellen og enheten mellom to av personene i tre
enigheten, Faderen og Sønnen. (Lønning og Rasmussen (red.) 
1979, b. 2, s. 235-290) Å komme til tru må i dette perspek
tivet bli å internalisere personen Kristus i språklig skikkelse. 
"Hovedsaken og det vesentlige i evangeliet er at du, før du tar 
Kristus som eksempel, tar imot ham og bekjenner at han er en 
gave, skjenket deg av Gud, og at han er din", heter det hos 
Luther (n.v., s. 238). Men siden Kristus er språklig objektivert, 
må tru bli å forstå som internalisering av det personifiserte 
Ordet. Ordet antar karakteren av et indre objekt, som blir 
bygd opp gjennom forkynnelsen. I det forkynte ordet tar Or
det form av et personobjekt tilgjengelig for internalisering. I 
denne internaliseringa blir kristenmennesket konstituert. I 
luthersk tradisjon er altså både trusobjektet og trua språklig 
konstituert. Men Gud er sjøl definert ved ordet. Ifølge Luthers 
kommentar til Genesis er Gud qua ord et skapende subjekt som 
eksisterer forut for det skapte. Kristenmennesket blir til ved 
at det internaliserer guddommen. 

I tilfellet Aron er personen blitt et sjølstendig tegn, ekvi
valent med ordet. Dette er en logisk konsekvens av luthersk 
teologi, der Kristus qua person er det åpenbarte Ordet. Ordet 
sjøl er guddommen, som eksisterer før alle ting ble tiJ.26 I lut
hersk teologi er Ordet altså synonymt med Kristi person. Men i 
fortellinga om Aron er det ikke Kristus som representerer Or
det, det er Solveig. Dette kan forklares med at det personlige 
er blitt femininisert, som følge av historiske forandringer i 
protestantisk kultur. Men personkategorien danner fortsatt 
basis for meiningsdannelsen i fortellinga om Victor. Maskuline 
personkategorier kan derfor ikke uten videre kommunisere 

26 Om trusobjektet sier Luther under henvisning til Genesis: "Hvis 
ordet var før alle skapninger, og alle skapninger ble til ved det, så 
må det være et annet vesen enn skapningen, og det er ikke blitt til 
eller skapt slik som den. Så må det være evig og kan ikke ha noen 
begynnelse. ( ... ) det som ikke er skapningen, må være Gud." (Løn
ning og Rasmussen (red.) 1979, b. 2, s. 259) 
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meining, slik Luther forutsatte at de kunne. Derfor må det 
eksterne Ordet transformeres gjennom en for Aron relevant 
person før det indre Ordet kan bli realitet. Denne personen er 
ei kvinne, situert i privatsfæren. Etter som identiteten blir 
konstituert i det borgerlige livs private sfære, må det identi
tetsskapende Ordet være feminint konkretisert. 

I fortellinga om Aron blir den protestantiske personlig
heten, slik den framstår normativt i kirkas læredokumenter, 
sosialt konstituert i privatsfæren. Internaliseringa av Ordet 
fØlger internaliseringa av et feminint morsobjekt og/eller 
erotisk objekt. I kraft av sin person får kvinna karakter av 
tegn for menn hun står i et personlig forhold til. På den måten 
blir det åndelige regimentet nærværende realitet i den 
private sfæren av det verdslige regimentet. 

Slik Solveig sjøl har karakter av meiningsmettet ord, er 
oratoriet Solveigs kirkemusikalske sjanger. Begge deler kan 
forklares med at ordet er det kulturbærende mediet i protes
tantisk tradisjon. Når Solveig kan få et lite, lokalt kirkekor til å 
ta på seg den store oppgaven å framføre hele Bachs musikalske 
tematisering av myten om det inkarnerte Ordet, viser dette 
styrken i Solveigs muligheter for å være eksponent for Ordet i 
lokalmiljøet. Når teksten lar koret, på tross av Solveigs død, 
holde fast ved denne intensjonen et halvt århundre, viser den 
en insisterende vilje til å la Solveig symbolisere Bachs oratori
um, og derigjennom det personifiserte Ordet. Med Solveigs dØd 
oppstår det i teksten et akutt brudd på forbindelsen mellom 
det tidlause, immaterielle Ordet og Ordets subjektivt erfarte 
sosiale uttrykk. Før denne krisa for Ordets sosiale represen
tasjon er overvunnet, er det umulig for koret å gjennomføre 
oratorie-prosjektet. Når koret ca. 50 år seinere står foran den 
endelige realiseringa av Bach-konserten, er relasjonen mellom 
ordet, femininiteten og den sosiale strukturen dramatisk end
ret. Ordets identitetsbyggende karakter er ikke lenger bundet 
i kvinna som sosial person. Det er bundet til kvinna som sym
bol for subjektivt erfart meining. 

Forskyvningene mellom Arons indre Solveig og Skrift
ordet i Juloratoriet er en fØlge av perspektiv-forskyvninger 
mellom det verdslige og det åndelige regimentet. Disse for-
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skyvningene er betinget av historiske prosesser Peter L. Ber
ger betegner med begrepa sekularisering og privatisering. 
Solveig er det subjektivt relevante Ordet i det verdslige regi
mentet. Når Solveig dør, er det derfor logisk at det inkarnerte 
Ordet også taper subjektiv relevans, så lenge Ordet blir objek
tivert og erfart i en person - situert i privatsfæren. 

I kirkas offentlige sfære vil dette tapet av personlig rele
vans svare til at forkynnelsen av Ordet taper relevans for den 
individuelle biografien. I Sidners biografi skjer begge deler. I 
barndommen forankrer Sidner sin identitet i den fortellinga 
om Bach og hans foreldre han meiner huske at han har fra 
Solveig. Ved Solveigs mellomkomst blir altså Bachs oratorium 
transformert til ei fortelling om individets posisjon i den bor
gerlige familien. Da er Bibelens fortelling om det inkarnerte 
Ordet på forhånd transformert til en repeterbar sosial hen
delse. Ei framføring av oratoriet er en slik hendelse. Solveigs 
personlige transformasjon følger altså Bachs sosiale transfor
masjon av den historiske engangshendelsen Skrifta og kirkelige 
læredokumenter tematiserer, dvs. Jesus-hendelsen. I dette 
samvirket mellom sosiale og personlige transformasjoner blir 
Jesus-hendelsen en relevant fortolker av enkeltmenneskers 
biografi i en historisk kontekst der familiesfæren setter ram
mene for dannelsen av all personlig identitet. 

Ved hjelp av tallrike variasjoner over temaet Bach og 
hans familie søker Sidner å bevare det personifiserte Ordets 
relevans som overordnet kulturelt symbol i en borgerlig, pri
vatisert kontekst anno 1930-tallet. Implisitt søker han dess
uten å opprettholde ordets primat som medium for meining. 
Sidners problem er imidlertid at det ikke lenger fins noe mors
objekt til å transformere den eine, overordnede og sakrale bio
grafien i kulturen - Kristus-biografien - til individuelle, bor
gerlige biografier. Den unge Sidners kulturelle erfarings
grunnlag tilsier derfor at det kollektive symbolet Bach hadde 
gitt ei kunstnerisk realisering av, ikke lenger kan transforme
res videre til individuell meining. Konsekevensen er drama
tisk. Den brutte kontinuiteten fra det metafysiske Ordet til 
kunstens kulturelle situering av Ordet, og videre til den per
sonlige og biografiske realiseringa av Ordet, utløser ei krise for 
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hele den privatiserte, moderne mannsidentiteten som satte 
rammene for Sidners dannelsesprosess så lenge Solveig levde. 
Før Sidner kan nå ut av si personlige krise, må det derfor set
tes nye normer for personlig dannelse. Sidner sjøl tar aktivt 
del i utforminga av nye dannelsesmodeller. 

Etter Solveigs død skjer det ei perspektivforskyving i Sid
ners biografi fra den eine kvinna - Solveig - til de mange. Om 
livet på hotellet der faren nå arbeider, skriver Sidner bl.a. i 
dagboka si (s. 239): 

Och diirfOr iir det att jag går på hotellet i dess korridorer och 
matsal ty konet drager mig dit och det som kallas min vanlig
het min hjiilpsamhet och Lust i det koksliga iir noden av 
Fruntimmer som dar finnas i riklig mangd ( ... ). 

At det hele tida er det samme han har søkt i de mange kvin
nene som det han kunne fått i ei kvinne av Solveigs støpning, 
framgår av refleksjoner han gjør seg i møtet med Tessa: "For 
drammen om Solveig hade han Hirt sig spela. For drammen om 
Fanny hade han blivit far. For drommen om Tessa hade han 
Hirt sig engelska och hamnat på andra sidan jorden." (s. 282) 
Men møtet med Tessa tar livet av det idealiserte kvinnebildet 
Sidner hadde tatt i arv fra faren. 

Parallelt med tendensen til pluralisering av det feminine, 
blir ordets hegemoni som medium for meining rokket, til fordel 
for musikken. Ordet, forstått i personlige kategorier, viker og 
gir rom for en apersonlig forstått musikk. Solveigs musikalske 
engasjement står i en kirkemusikalsk tradisjon der ordet, dvs. 
verbalmediet, har en avgjørende plass som formidler av det 
kroppsliggjorte Ordet, dvs. Kristus, og der den egentlige talen
de derfor tenkes være Gud. I Sidners erfaring av den egne 
kroppens forhold til musikken er musikken uten en personlig 
utøver. Sidners kropp blir spilt. Den eller det som spiller, er 
ukjent for han (s. 255). 

Når ett kulturelt medium på denne måten viker plass for 
et annet, og når ei antropologisk form avløser ei anna, blir 
gudsobjektet videre manifestert i nye former for den mannlige 
bevisstheten. Den språklig objektiverte guddommen, Ordet, 
som prinsipielt er ett og det samme over alt til alle tider, taper 
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kulturelt hegemoni. Sidners alternativ blir i første omgang et 
sakralt objekt som ikke lar seg definere, og derfor heller ikke 
kan beskrives (s. 229). Det har røtter utafor språket, og ingen 
språklige objektiveringer har mer enn flyktig gyldighet. Slik 
skiller det seg radikalt fra det fikserbare gudsobjektet Arons 
verden var sentrert omkring (s. 102). Ordets primat, forstått 
i lutherske kategorier, er falt bort. Den essensialistiske person
kategorien som følger ordets primat, blir dermed også oppløst. 
Kontinuiteten mellom den eine, sakrale maskuline biografien 
og de mange, individuelle og borgerlige biografiene blir brutt. 
Den utløsende faktoren er altså bruddet med det sakrale mo
derskapets borgerlige representasjon i familien. 

Sett fra Sidners synsvinkel blir konsekvensen av dette 
kulturelle morstapet ei radikal forandring av den språklig kon
stituerte verden - og dermed av identiteten. Personbetegnel
ser blir erstattet av apersonlige betegnelser. Egennavn som 
peker ut en unik identitet blir erstattet av fellesnavn. "Sol
veig" blir til "Namnet". Ingen begrep har lenger essens. Rela
sjonen til det feminine er den eneste stabile faktoren i konsti
tueringa av mannlig subjektivitet: "Om du, min son, vill leva, 
lev nara kvinnorna", skriver Sidner i dagboka han har tilegnet 
Victor. Og han fortsetter bl.a.: "Men bakom och under allt det
ta som ar kvinna: aldrig glOmma att de har ett namn. Under 
bavan - alltid narma sig Namnet." (s. 227). 

Det personifiserte Ordets primat som skaper av identitet 
hlir likevel restituert, men på nye premisser, og med nye sosi
ale konsekvenser. Restitueringa av ordet finner sted idet Or
tkts sosiale representasjon, moderskapet, blir tilbakeført fra 
det borgerlige livet i privatsfæren til det liturgiske livet i kirkas 
offentlige rom, dvs. fra Solveig til Jomfru Maria. Sidners møte 
med kirka i Wellington representerer ei delvis reversering av 
forholdet mellom egennavn og fellesnavn, essens og betegnel
se. "Vid den tiden fanns det en kvinna vid namn Maria", hø
rer Victor presten lese (s. 272, mi uth.). Og han svarer med å 
identifisere det Farens navn Marias navn impliserer. 

I Sidners biografi er altså kirkespråket blitt det eneste 
språket for personlig identitet, liturgien det eneste stedet der 
en individuell identitet er språklig objektivert i ei allmenn form 
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ethvert individ kan avlede sin identitet av. Mens Arons entre i 
språket gikk gjennom Solveig, dvs. gjennom en personrelasjon, 
går det for Sidner gjennom ei liturgisk språkhandling. Ved å 
delta i kirkas liturgi avleder Sidner sin egen identitet av fortel
linga om Maria og Guds sønn. Og siden identiteten blir konsti
tuert ved ei individuell språkhandling, kan kirkas storfortelling 
i prinsippet generere et uendelig antall innbyrdes forskjellige 
individuelle biografier. Der Arons identitet ble fastlagt ved en
heten i det personlig konstituerte og materielt inkarnerte Or
det, åpner Sidners veg inn i språket for forskjellighet og plu-
ralisme. Perspektivet blir forskjøvet fra den eine, fortolkende 
fortellinga - myten - til den fortolkede livshistoria, fra det eine, 
metafysiske subjektet - Menneskesønnen - til de mange men
neskenes sønner. Det metafysiske blir derved uframstillelig 
uten gjennom språklig handling, gjennom ord. Men i det øye
blikket denne handlinga blir utført, blir Ordet ord, Kristus
fortellinga blir omformet til et sosialt individs biografi. "The 
gre at code"2 7 blir oppløst i livshistorier. 

I Victors sjølpresentasjon er denne endringsprosessen 
gått et steg videre. "The great code" er blitt verbalt uframstil
lelig. I Victors møte med si "kirke", dvs. i den erotiske hyrde
scena mellom Harliga Birgitta og "barnafadern" Torin i en kate
dral-lignende skog, fins det ingen annen representasjon av 
kirkas kanon enn "en bok vars titel jag inte såg" (s. 329). Ordet 
er blitt like uframstillelig som den personen det ble båret oppe 
av i Arons erfaringsverden, nemlig Solveig. Like uframstillelig 
er den institusjonen blitt som i Sidners erfaringsverden fort
satt sikret Ordets identitetsbyggende potensiale, nemlig guds
tjenesten. Lik Ordet og personen er religionen endt opp med å 
bli "det ufremstillelige i selve fremstillingen" - Jean-Franc;ois 
Lyotards definisjon på det postmoderne, slik det foreligger i det 
moderne (Lyotard 1987, s. 22). 

27 Jfr. Northrop Frye: The Great Code. The Bible and Literature, 
hvor han behandler Bibelen som en stor kode nedfelt i litteraturens 
mange små koder (Frye 1983). Fryes forståelse av Bibelens mang
foldige diskurs er her i samsvar med Luthers forståelse av enheten 
i Skrifta. 
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Den ontologiske status Luther i si tid tilkjente Ordet, dvs. 
enheten av språk og person, og som ved åpningen av slekts
historia i Juloratoriet var sosialt representert i ei kvinne, er 
hos denne mannens sønnesønn blitt en historisk umulighet. 
Den er blitt latt tilbake i fortida. I nåtida er den til stede bare i 
hans eget begjær etter å få del i "Begynnelsernas Mysterium" 
(s. 327). Relasjonen til faren gir han del i dette mysteriet, som 
er symbolisert ved bestemora. Mysteriet - det ikke verbali
serbare - er altså å finne i hans egen forhistorie. Det idealiser
te morsobjektet - på grunn av sin posisjon i "himlen" heller 
ikke sosialt representerbart - blir forteksten for hans biografi. 
Sjølve teksten er skjult i språket, dvs. i skrifta Ufr. Lyotard 
1987, s. 22 og 1989, s. 81). Og det dreier seg ikke da om noen 
kanon. Det dreier seg tvert imot om en fritt flytende, stadig 
foranderlig skrifttradisjon, den litterære tradisjonen. Det 
idealiserte, symbolske mors- og kjærlighetsobjektet Victor ikke 
lenger har tilgang til utenom sin egen bevissthet, fins det spor 
etter over alt i litteraturen. Ved å utvikle sin egen diskurs 
gjennom ei sammenskriving av biografiske diskurser fra sitt 
eget liv med kjente litterære diskurser, kan han derfor gi form 
til sin egen identitet. Ved denne skrivehandlinga gir han sam
tidig videre til leseren de spora etter det symbolske, idealiserte 
moderskapet som ligger skjult i skrifta og litteraturen. Der 
Victor avslutter den skriftlige realiseringa av sin identitet, kan 
derfor leseren gå videre med sin identitetsprosess. "Begyn-
nelsernas Mysterium" blir holdt i bevegelse - stadig tilgjengelig 
for nye lesninger, dvs. for subjektive utforminger. 

Bibelens og kirkelæras Maria, Homers Penelope, Dantes 
Beatrice, Ibsens Solveig - alle inngår de i Victors skrift. Karak
teristisk nok er fortellinga om Penelope i Homers førkristne 
epos Odysseen interteksten i fortellinga om Fannys moderskap. 
Dantes Divina commedia er tilsvarende den primære inter
teksten i fortellinga om Solveig. Ved hjelp av sitat fra Dante 
blir det tidlig i romanen (s. 52, 75, 77 og 85) etablert en for
bindelse mellom Solveig i Juloratoriet og Beatrice i Divina com
media. Slik Beatrice leder Dante gjennom Paradiset til han når 
Maria og Gud Fader, slik er Solveig - fra de dødes paradis - den 
skjulte ledsageren for de mannlige aktørene - i de levendes 
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land. Solveig hos Tunstrom får karakteren av en transfigura
sjon (Bjerg 1988) av Beatrice hos Dante. I egenskap av sosial 
normsender kan hun dessuten leses som en transfigurasjon 
av Ibsens Solveig i Peer Gynt. I hver sin historiske og sosiale 
kontekst utgjør disse Solveigene moderne, protestantiske 
adaptasjoner av Beatrice-skikkelsen. Harliga Birgitta derimot 
står i en annen tradisjon. Via Den hellige Birgitta er hun en 
transfigurasjon av Eva i Genesis, satt inn i en kristen kulturell 
kontekst som er markant forskjellig fra den protestantiske mo
derniteten Solveig er kontekstualisert i. 

På grunnlag av impulser fra Bibelen, Dantes epos. Ibsens 
versedrama og ei rekke andre tekster lar Tunstrom sin fortel
ler skape nye metaforer for en uutsigelig identitet Victor ser 
forankret i det feminine, nærmere bestemt i det sy rnbolske 
moderskapet og i kjærligheten. Solveig i himlen og Harliga Bir
gitta på jorda er Victors bidrag til en allerede omfattende kata
log over kvinnemetaforer som betegner mannsidentitet. 

9. Frra hellig Skrift via moderne biografi til post
moderne skrift 

Fra Aron til Victor har ordet, det mangfoldige, tapt sin suve
renitet som medium - slik Ordet, det eine, har tapt sin status 
av kanonisk skrift, bærer av all potensiell meining og derfor 
unndratt det foranderliges lover. Essens er blitt erstattet av 
metaforer, Skrifta av litteraturen - en foranderlig og prinsi
pielt uendelig tradisjon. Ordet, det mangfoldige, er blitt et 
språk blant andre språk, så som musikken og bildet. Kunsten 
er blitt ordets, lik musikkens og bildets, institusjonelle refe
ranse, verken familien, som hos Aron, eller kirka, som hos Sid
ner. Og slik kunsten er foranderlig, er subjektet dermed også 
blitt foranderlig. Et flyktig jeg, konstituert i kunsten, har er
stattet det private jeget, konstituert i familien, som var ut
gangspunktet i romanen. 

Implisitt i romanens representasjon av det private jeget 
ligger det for øvrig et retrospektivt perspektiv som reflekterer 
ei historisk forskyving fra et metafysisk jeg, konstituert i kirka, 
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til et sosialt jeg, forankret i familien. Den tre generasjoners 
livshistoria Victor forteller, kan derfor oppsummerende be
skrives som en mediehistorisk bevegelse fra Ordet til ordet til 
kunstens mangfoldige uttrykksmidler. Den kulturelle identite
ten som retrospektivt trer fram via Solveig, er altså kodifisert i 
ett enkelt, metafysisk, verbalt objekt, overordnet alt annet: 
Ordet. Det ses avløst av et mangfoldig, antroposentrisk, verbalt 
objekt: ordet. I sin tur ses dette så igjen avløst av en multime
dialt kodifisert identitet. 

I løpet av denne prosessen er Skriftordets autoritet blitt 
relativisert av litteraturen, som igjen har fått sin relative au
toritet redusert av andre kunst- og medieinstitusjoner. Sosi
alt og historisk innebærer denne bevegelsen fra Skrifta og 
kirka via litteraturen og familien til kunsten og de mange me
dia ei gjennomgripende forandring av så vel den individuelle 
biografien som av religionen. 

Hva religionen angår, blir skillet mellom hellig og profant 
overskredet i den avsluttende sekvensen i romanen. Et para
digme som har kjennetegnet hele den moderne historia, er 
dermed kjent ugyldig. I sluttsekvensen har lutherdommens 
skille mellom åndelig og verdslig regiment ingen relevans. Re
ligionen er blitt en antropologisk størrelse som unndrar seg 
stabile språklige, sosiale og psykologiske objektiveringer, det 
være seg i form av dogmer, kirkelige institusjoner eller ei per
sonlig tru. Den er blitt uframstillelig og ulokaliserbar. Kunsten 
er blitt dens medium, kjærligheten dens sosiale form. 

I et appendiks til The Sacred Canopy anbefalte Peter Ber
ger i 1967 å gjøre teologisk forskning til et antropologisk anlig
gende, dvs. å ikke mer postulere en apriorisk transcendens, 
men søke etter spor av transcendens i den rekka av mennes
kelige projeksjoner den religiøse institusjonen utgjør (Berger 
1969, s. 185): 

Only after the theologian has confronted the historical relati
vity of religion can he genuinely ask where in this history it 
may, perhaps, be possible to speak of discoveries - discoveries, 
that is, that transcend the relative character of their infra
structures. And only after he has really grasped what it 
means to say that religion is a human product or projection 
can he begin to search, within this array of projections, for 
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what may turn out to be signals of transcendence. I strongly 
suspect that such an inquiry will turn increasingly from the 
projections to the projector, that is, will become an enterprise 
in anthropology. 

I Victors beretning, tidfestet til et tidspunkt ca. 15 år etter ut
givelsen av Bergers bok, har religionen etter hvert antatt so
siale former som vil gjøre den utilgjengelig for forskning uten 
ei sl:ik antropologisk tilnærming. 

En lignende religionsforståelse hadde for øvrig John Ro
binson tidligere på 60-tallet gitt uttrykk for i boka Honest to 
God (1963), ei bok som den gang vakte stor oppsikt, bl. a. fordi 
forfatteren var biskop. Ifølge Robinson var forestillinga om "a 
supreme Person in heaven" et hinder for "man's coming of 
age" (Robinson 1963, s. 41). I denne boka, etter mitt syn ei 
innpassing av elementer fra Nietsches religionsforståelse i teo
logisk tenkning, støtter Robinson seg ellers sterkt til Paul Til
lichs teologiske produksjon. 

Sett i Bergers perspektiv kan Juloratoriet leses som en 
dekonstruksjon (Culler 1983) av kulturbestemte projeksjo
ner, med en åpning for oppdagelser som overskrider kulturelle 
former de er bundet i. Sett i Robinsons perspektiv tematiserer 
Victors fortelling ei myndiggjøring av mennesket, dvs. av 
mannen. I begge tilfeller blir perspektivet flyttet fra et trans
cendent til et immanent subjekt. 

Underveis i denne endringsprosessen er femininiseringa 
av religionen blitt videreført. Tilsynelatende er det skjedd ei 
avvikling av hele det religiøse patriarkatet. Om det i Victors 
bevissthet eksisterer "a supreme Person in heaven", er ikke 
dette et maskulint vesen. Det er hans døde bestemor, opphøgd 
til et udødelig symbol for hans egen identitet. Når dette identi
tetssymbolet ved farens mellomkomst blir formidlet til han fra 
hans eiga fortid, blir også den erotiske og den sakrale kjærlig
heten åpenbart for han. Dette framgår av de to siste sidene i 
romanen. I Victors bevissthet blir motsetningen mellom hellig 
og profant, materie og ånd, liv og død opphevet fra det øyeblik
ket faren gir han tilgang til den indre mor i hans historie, pat
rilineært tatt i arv. Den enheten av "vardslig och andlig kar
lek" Victor tilskrev J. S. Bach i åpningssekvensen av romanen, 
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får han i sluttsekvensen erfare med alle sine sanser. For 
straks kontakten med den indre Solveig er gjenopprettet, tak
ket være faren, er også forbindelsen til Solveigs livsprosjekt, 
dvs. til Bachs juleoratorium, på nytt til stede. Øyeblikkelig tar 
skogen omkring Victor og faren metaforisk karakteren av en 
katedral, og i denne katedralen får Victor metaforisk erfare 
Juleoratoriet bli framført, med faren som dirigent. Hovedaktø
rene i denne framføringa er ellers Harliga Birgitta og "barna
fadern" Torin. De representerer på samme tid sangerne i Sol
veigs kirkekor og aktørene i de bibeltekstene Bachs oratorium 
gjenforteller. Altså er de Maria og Josef i evangeliefortellingene 
om den hellige familien, slik de også er Adam og Eva i Genesis. 
For Juleoratoriet ser Jesus-hendelsen i perspektiv av hele den 
Israels historie Bibelen forteller om, fra "den gamle Adam" til 
"den nye", dvs. til Kristus (Bach u.å.). Men også Apokalypsen 
er inkludert i slutt-tablået i Juloratoriet. Den boka Torin leser i, 
men som er utilgjengelig for Victor, er en metafor for den Li
vets bok, lukket med de sju segl, Johannes' Åpenbaring fortel
ler om.28 "The great code" (Frye 1983), med sin begynnelse, 
sitt klimaks og sin ende er altså nonverbalt representert i 
sluttsekvensen av Juloratoriet. Slik skriftbildet i denne scena 
er blitt utilgjengelig for Victors blikk, slik er "the great code" 
heller ikke tilgjengelig på annet vis enn gjennom bilder, lyd og 
metaforer. Den tida er forbi da ordet kunne gjelde for ei struk
turerende objektivering av en gitt erfaringsverden. Til sju
ende og sist er fortellinga som sjanger dermed også gjort umu
lig. Victors diskurs har nådd si absolutte grense. 

Bevirket av den indre mor i historia - Arons, Sidners og 
Victors Solveig - blir alle de dikotomiene som hadde opprett
holdt fortellinga i Juloratoriet, opphevd i slutt-tablået. Enhe
ten i det subjektivt erfarte universet er gjenopprettet, - for 
synsvinkelinstansen og fortelleren Victor, så og for den impli
serte leseren. Men om Victors fortelling med dette er slutt, går 
historia til Victor videre. I romanen blir den avsluttet i inn-

28 Jfr. boka med de sju segl, og løva av Juda stamme som er verdig 
til å åpne den (Joh. Åp. kap. 5). Jfr. også engelen med den vesle 
boka som han påbyr den talende å spise, og som utløser profetisk 
tale (Joh. Åp. kap. 10). 
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ledningssekvensen, en generasjon seinere. Da har Victor sjøl 
fått en sønn og er rede til å innta farens dirigentposisjon, for 
endelig å kunne gjennomføre bestemoras store Bach-konsert. 

Altså har den styrende instansen i konserten på nytt 
gjennomgått forandringer. I Solveigs generasjon var leder
skapet uformelt og personlig. Det var forankret i Solveigs per
sonlighet. I kraft av sin person holdt hun korets entusiasme og 
musikalske aktivitet ved like - slik hun også inkarnerte alt det 
koret var symbol for i livet til de mannlige aktørene. Når Sid
ner, sett med Victors blikk, tar styringa, blir lederskapet altså 
maskulinisert. Men det blir også profesjonalisert, for Sidner er 
i mellomtida utdannet til kantor. Lederskapet hviler ikke leng
er i personen, men i profesjonen. I Victors generasjon blir 
profesjonaliseringa videreutviklet, for i motsetning til faren er 
Victor en kjent dirigent. Samtidig skifter lederskapet sosial 
arena. Kirka var arena for Sidners kantor-virksomhet og mu
sikalske lederskap. Der fant han si indre mor sosialt realisert. I 
Sidners tilfelle ble altså lederskapet knyttet opp til kirka, som 
er den institusjonen det identitetsskapende moderskapet var 
lokalisert til. Også Victors dirigentvirksomhet blir for så vidt 
knyttet opp til kirka. Hans musikalske lederskap blir likevel 
realisert et annet sted enn farens. Mediesamfunnet er Victors 
arena. Han er kjent fra fjernsynets musikksendinger (s. 9). Så 
var da også Victors møte med impulsene fra Solveig ei 
multimedia! erfaring. 

Over tre generasjoner er altså den sosiale organiseringa 
av meining og identitet blitt forskjøvet fra familien til kirka til 
et massemedium. Identitetens forankring i en enhet av ord, 
person og familie - representert ved ei kvinne - er for alltid 
opplØst. I første omgang er den avløst av en kulturell dikotomi 
mellom på eine sida enheten av ord, person og kirke, på andre 
sida mangfoldet av roller, relasjoner og institusjoner. Proses
sen innebærer at det maskuline lederskapet blir direkte re
presentert, ikke indirekte ved ei kvinne, som i det innledende 
stadiet, Solveigs stadium. I tredje stadiet har personen fått en 
multimedia! karakter, organisert rundt en feminint symboli
sert kunsthistorisk tradisjon. Ved hjelp av teknologiske medi
er blir den så formidlet som en maskulin instans. 
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Sosialt har maskuliniteten en mer suveren posiSJOn hos 
mediesamfunnets Victor enn hos begge de to foregående gene
rasjonene av menn. For i Victors liv eksisterer ingen ekstern, 
feminint symbolisert autoritet å innordne seg. Det fins ikke 
mer en privat sfære med ei sosial mor til å utøve autoritet i 
forholdet til mannen, slik det gjorde i bestefarens generasjon. 
For så vidt fins det heller ikke noe skille mellom en sosial mors
instans i det borgerlige livet og en metafysisk morsinstans i 
kirka. I Sidners verden var dette skillet reelt. Der var kirke
institusjonen - et feminint symbolisert, om enn mannlig styrt 
korpus - derfor relevant autoritet i et åndelig segment av til
værelsen. I Victors liv er skillet mellom sosial og kirkelig mors
instans blitt irrelevant. Det fins ingen stabile institusjonelle 
ordninger å forankre autoriteten i. All myndighet blir knyttet 
opp til kunstens og kulturens flyktige symboler og filtrert 
gjennom bevisstheten. Subjektet blir sin egen autoritet. 

Men fortsatt er normen feminin. Den er et moderskap 
som rommer alle erotikkens og seksualitetens muligheter, uten 
hensyn til gamle skillelinjer mellom det åndelige og det verds
lige, det individuelle og det kollektive, det private og det offent
lige, det indre og det ytre osv. Victor er befridd fra alle ytre 
autoriteter. Han er blitt suveren. Suvereniteten hviler riktig
nok i Solveig-impulsene han har fra sine forfedre. Den store 
forskjellen består i at den etiske forbindelsen mellom disse in
ternaliserte impulsene og de ytre myndighetsinstansene er 
brutt. Verken kvinner eller kvinnelig symboliserte institusjo
ner har derfor noen myndighet over Victor. Den eneste insti
tusjonen der den indre morsinstansen fortsatt er materiali
sert, er kunsten - fortrinnsvis skriftkulturen, men også bildet 
og musikken. Og dette er medier underlagt hans egen formen
de autoritet. 

"L 'ecrivain est quelqu'un qui joue avec le corps de sa 
mere", hevder Roland Barthes i Le plaisir du texte (Barthes 
1973, s. 60). Denne tolkinga av relasjonen mellom språk og 
skrivende subjekt er relevant for Victors fortellerposisjon i 
Juloratoriet. Hans identitet trer fram i en intertekstuelt orga
nisert biografisk diskurs, romandiskursen. Denne språklig 
konstituerte identiteten har han sjøl skapt. I forlengelsen av 
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sine nære forfedres historie har han utformet sin egen indivi
dualitet ved å forene farsidentitetens autoritet med den krist
ne skrifttradisjonens språklige manifestasjon av moderskapet. 
I språket har han funnet seg ei "evig" mor han sjøl forføyer 
over. Denne "mor" er rett nok ikke språket i seg sjøl. Det er en 
meiningsskapende instans som gjør det mulig å lese ut person
lig relevant meining av en tekst fra den traderte skriftkultu
ren. 

De delene av Victors diskurs som omfatter fortellinga om 
bestefaren og om farens barndom, kan leses som ei mimetisk 
speiling av ekstralitterære, kronologisk organiserte og sosialt 
gjenkjennelige livsløp. Formelt er de beslektet med den realis
tiske romanen. I tekstlag som er knyttet opp til hendelser av 
nyere dato, forsvinner midlertidig den kronologiske, mimetisk
sosiale diskursen. Dette gjelder særlig for den innskutte dag
boka til Sidner. Subjektoppløsningen og reorganiseringa av det 
mannlige subjektet blir der markert ved en modernistisk dis
kurs. Den mimetiske, kronologisk framoverskridende diskursen 
fra fortellinga om Aron og den unge Sidner blir brutt opp. 

I Victors sjølrepresentasjon har begge disse diskurstype
ne identitetsskapende funksjon. De utgjør et hele. Sammen 
blir de bearbeidd og utviklet i retning av en ettermoderne, in
tertekstuell representasjon av Viktors subjektivitet. I denne 
diskursen trer symbiosen mellom moderskapet og det mann
lige subjektet ennå tydeligere fram enn på romanens tidlige, 
mimetiske nivå, og også tydeligere enn på det modernistiske 
nivået i dagboka. For moderskapet er materialisert i sjølve det 
språket fortelleren artikulerer seg i. Kjønnssymbiosen blir 
opprettholdt i form av en symbiose mellom språk og subjekt. 

Oppløsningen av det moderne, autonome mannlige sub
jektet har resultert i at det mannlige subjektet er blitt skjult i 
skrifta. Der eksisterer det som felles kulturarv. Det er et for
råd av symboler og begreper, tilgjengelig som råmateriale for 
den som står i ferd med å skape seg en individuell biografi. Det 
er ei kollektiv skrift, der den enkelte kan hente ut sitt eget livs 
individuelle skrift. 

Aron hadde tapt kontroll med språket. Det var i hendene 
på Solveig. I siste instans var det rett nok styrt av den usyn-
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lige Gud Fader bakom Solveig. Nå er den jordiske Solveig og 
den himmelske Gud Fader borte. Kontrollen med språket er i 
Victors hender. I språket objektiverer han en femininitet som 
både er og ikke er hans egen subjektivitet. Mannen har gjen
vunnet det herredømmet over språket som han to generasjo
ner tidligere hadde overlatt til kvinna. Han har likedan gjen
vunnet kontrollen med den symbiotiske kjønnsrelasjonen. 

"Nul objet n'est dans un rapport constant avec le plaisir 
( ... ). Cepandant, pour l'ecrivain, cet objet existe; ce n'est pas le 
language, c'est la langue, la langue maternelle", sier Roland 
Barthes i Le plaisir du texte (Barthes 1973, s. 60). I det tidlig
moderne universet Aron levde i, var morsmålet konkretisert i 
personen Solveig. Lik Solveig var morsmålet mannens veg inn 
i Skrifta - den kanoniske. Den individuelle identiteten ble til 
gjennom fortolkning. Normen for det individuelle fortolk
ningsarbeidet var satt av Ordet, på samme tid en evig, 
immateriell essens og en timelig, kroppsliggjort person: en 
mann født av ei kvinne. 

Morsmålet og Skrifta var hos Luther prinsipielt forskjel
lige. Morsmålet var en oversettelse, ei formidling av det Ordet 
som var inkarnert i Skrifta. Ved å åpne for oversettelse av det 
kanoniserte Skriftordet åpnet Luther vegen for fortolkning. I 
Arons verden er det personlige sentrum i Den hellige skrift, 
dvs. Kristus, blitt oversatt til den personen som var sentrum i 
hans eget liv, dvs. Solveig. Et førmoderne symbolsk univers, 
sentrert rundt et maskulint symbolisert skaperord, Faderen, 
og dette skaperordets materielle dublering av seg sjøl, Sønnen, 
er blitt oversatt til et tidligmoderne univers, sentrert omkring 
det personlige og nasjonale, sammenfattet i et feminint objekt. 

I Victors symbolske univers er denne protestantiske mo
derniteten overskredet. Ordet - det eine, personlige - er blitt 
erstattet av de mange orda. Normen i Arons liv var det eine 
Ordet, som var den endelige sammenfatningen av hele Skrifta. 
Normen i Victors liv er ei uendelig skrift i stadig tilblivelse. Det 
faste ankerfestet for fortolkning er oppgitt. Den eine, kanonis
ke, normerende skrifta midt i den store skrifttradisjonen er 
altså blitt opplØst. Denne desentreringa av skrifta faller sam
men med ei radikal femininisering av ordet. Fra å ha vært in-
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karnasjonen av et metafysisk personbegrep i mannlig skikkelse 
er det blitt et feminint markert uttrykksmedium, av Roland 
Barthes kalt "moras kropp". Karakteristisk nok er denne 
metaforen analog med Dinnersteins beskrivelser av morskrop
pens symbolfunksjon i tesen om den asymmetriske kjønns
symbiosen. 

Parallelt med denne endringa i kulturell kontekstualise
ring av skrifta og verbalmediet blir ordet redusert fra å være 
det normerende, primære mediet til å bli et medium blant an
dre medier. Qua ordets kultur er luthersk tradisjon forbi. 

Som tidligere nevnt er Juloratoriet i utpreget grad en in
tertekstuell tekst. Den store interteksten er J. S. Bachs korverk 
Das Weihnachts-Oratorium, urframført i løpet av juledagene 
1734, og seinere framført utallige ganger gjennom et kvart 
årtusen. Korverket er avhengig av at flere medier og tegnsys
temer samvirker. Ordet og musikken, P\rsonen og det sosiale 
er en integrert enhet i ei korframføring av Bachs juleoratori
um. Det sosiale er ikke bare en kontekst. Det er sjøl en tekst, et 
medium for utvikling og kommunikasjon av meining. Tun
stroms Juloratoriet er komponert over ei veksling mellom de 
samme media og tegnsystema som er implisert i en korversjon 
av Juleoratoriet. Det er et avgjØrende trekk ved tekstens in
tertekstuelle karakter. 

Karakteristisk for det intertekstuelle spillet i Juloratoriet 
er at det gir form til kulturell endring. Ved systematiske for
andringer i relasjonen mellom ordet, personen, musikken og 
det sosiale manifesterer den epokegjørende forandringer i mo
derniteten. 

10. Mot en postkirkelig, nymaskulin religiøsitet 

For Luther eksisterte ingen førspråklighet, siden Ordet var fra 
evighet. Det var sjølve skapelsens årsak, slik det også var dens 
medium. I Victors diskurs er perspektivet forskjøvet fra det 
ypperste vesen, guddommen, til det enkelte mennesket. Pa
rallelt med denne dreiningen av perspektivet blir begrepet om 
et førspråklig språk introdusert, dvs. begrepet om et språk som 
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ligger forut for individets kulturelle eksistens, forut for dets 
inntreden i den kulturene orden språket utgjør. 

Perspektivforandringa fører til en ny forståelse av hvor
dan meining blir konstituert, og hva som eventuelt måtte væ
re sentrum i skrifta. Skillet mellom kanonisk skrift og annen 
skrift opphører. Av dette følger at det ikke mer blir tale om 
noe skille mellom kjerna i ei normerende skrift, utskilt som 
hellig, og kjerna i ei normert skrift, tilhørende historia og sam
funnet. I kjølvannet av denne endringa får skaperordet ny 
status. Det materielle uttrykket for skaperordet blir dessuten 
forandret. Mens Luther forutsatte at skaperordet eksisterte 
forut for alt det skapte, blir det nå forutsatt å eksistere forut 
for individet. Mens det hos Luther var forutsatt å være en 
objektivt eksisterende person, og qua person ha ei sosial og 
kroppslig form, er det hos Victor konkretisert i et meinings
konstituerende moderskap med evig liv i skriftkulturen og i 
andre kunstneriske tradisjoner som "siterer" skriftkulturen. 
Ei objektiv meining, legitimert ved en evig, uforanderlig per
son, viker plassen for ei stadig foranderlig subjektiv meining 
uten faste grenser og begreper. Den objektivt eksisterende, 
forutsetningsvis uforanderlige meininga var maskulint sym
bolisert, den subjektivt foranderlige feminint symbolisert. 

En videre konsekvens av disse endringene er at religio
nen får ny antropologisk forankring. Den blir ikke mer konsti
tuert i Den hellige skrift og i de institusjonene som tolker og 
formidler Skrifta, dvs. i kirkas forvaltning av Ord og sakra
menl. Uttrykt i Peter L. Bergers terminologi er religionen se-
k ula riser!. Dette kunne synes som et paradoks. Men vurdert i 
lys av Bergers tolking av protestantismens historie er det lite 
oppsiktsvekkende. For sekularisering er ifØlge Berger en 
innebygd prosess i kristendommen. Det er ikke en ytre trussel 
kirka må forholde seg til. Berger ser sjølve etableringa av ei 
kirke som uttrykk for en iboende sekulariseringstendens i 
kristendommen: "The consentration of religious activities and 
symbols in one institutional sphere ( ... ) ipso facto defines the 
rest of society as "the world", as a profane re alm at l east 
relatively removed from the jurisdiction of the sacred" 
(Berger 1969, s. 123). På denne bakgrunnen kan han 
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beskrive reformasjonen som "a powerful re-emergence" av 
sekulariserende krefter kirka tidligere hadde holdt i tømme 
(n.v., s. 124). 

Juloratoriet gir form til en prosess der kristendommen 
sekulariseres i den forstand at kirka taper innflytelse. Samti
dig reflekterer den, paradoksalt nok, ei rekristianisering av 
livet utafor kirka. Resultatet er en postkirkelig religiøsitet som 
er fri til å søke sine kilder hvor som helst i den kristne kultur
tradisjonen. 

Den religiøsiteten Victors diskurs gir form til, innebærer 
ikke lenger det radikale bruddet med "the maternal body" 
Dorothy Dinnerstein på psykoanalytiske premisser hevder er 
karakteristisk for kristendommen. I The Mermaid and the 
Minotaur siterer hun med tilslutning Simon de Beauvoir 
(Dinnerstein 1987, s. 162): 

Under Christianity, life and death depend only on God, and 
man, once out of the maternal body, has escaped the body for
ever. For the destiny of his soul is played out in regions where 
the mother's powers are abolished ... 

For protestantisk kristendom er dette utsagnet hos Simon de 
Beauvoir dekkende hva gjelder den offisielle, lærefestede for
ma. For moderne, privatisert protestantisme, slik Aron i Jul
oratoriet erfarer den, er det bare delvis dekkende, siden vegen 
til det stedet der "the mother's powers are abolished", er det 
samme moderskapet og den samme morsautoriteten - i dens 
personlige og borgerlige form. 

Nå er ikke Dinnerstein entydig på dette punktet. Også den 
morssentrerte religiøsiteten, forankret i en borgerlig biografi, 
fins det for så vidt definisjonsmessig dekning for hos Dinner
stein. Det er en åpenbar kontrast mellom den kristendoms
forståelsen hun med tilslutning siterer etter Simon de Beau
voir, og hennes egen religionsdefinisjon. I forbifarten, et sted 
der saken dreier seg om noe annet, omtaler Dinnerstein "the 
original ecstatic union with the world" som "the early state of 
grace that later stands as religion's prototype of divine pre
sence and universal all-pervasive love" (Dinnerstein 1987, s. 
144). Og siden den opprinnelige enheten med verden i hennes 
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terminologi uten tvil er enheten med mora, har hun her fang
et inn den betydningen mødrene har hatt for utforminga av 
det subjektive trusaspektet ved moderne protestantisk kris
tendom, og som fins rikelig tradert i skjønnlitteraturen (Nymo
en 1985, 1989 og 1992). Dinnersteins forståelse av hva som 
utgjør det antropologiske fundamentet for religionen, er for 
øvrig nær beslektet med trusdefinisjonen Julia Kristeva gir i ei 
lita bok hun har kalt In the Beginning Was Love: Psychoana
lysis and Faith. Der blir tru definert som "primary identifi
cation with a loving and protective agency" (Kristeva 1987, s. 
24 ). 

I slektshistoria som blir fortalt i fu/oratoriet, er tru en 
subjektiv mulighet for både første og andre generasjon, om 
enn på ulike premisser. Så lenge ordet og personen var syno
nyme størrelser, var tru en språklig objektiverbar person
relasjon som lot seg velge, eller velge bort. En personlig Gud, 
objektivert i Ordet, var fØlgelig et mulig objektvalg. Dette 
framgår av Arons bibellesing. Forkynnelse av Skriftordet var, 
som vist ved Sidners reaksjon på den liturgiske skriftlesinga i 
Wellington-kirka, et mulig middel til formidling av tru. Per
sonlige trusvalg garanterte for religionens plausibilitet. I 
fortellinga om Aron ble plausibiliteten for mannens vedkom
mende ivaretatt ved konas valg, i fortellinga om Sidner ved 
mannens egne valg. 

I Victors tilfelle kan det personlige trusvalget synes å ha 
blitt irrelevant. Der er religionen blitt usynlig fordi den ikke 
lenger er objektiverbar utenom subjektet sjøl og utenom den 
meiningsskapende prosessen bruk av ord, musikk og bilde er. 
Dermed har den tapt sin objektive manifestasjon. Målet på re
ligionens gyldighet er blitt den subjektive meiningsproduksjo
nen. Fra ei side sett representerer dette ei radikal innsnev
ring av religionens sosiale truverdighet. Truverdigheten 
hviler i ekstrem grad på individet. Fra ei anna side sett betyr 
den samme endringa ei like radikal utviding av 
truverdigheten. I hver av de uttrykksformene som er i bruk 
når Bachs juleoratorium blir framført - språket og musikken, 
bildet og kroppsbevegelsen - ligger muligheten for en manifes
tasjon av det hellige. Det hellige blir derfor like flyktig som en 
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Bach-konsert. "År du ... religios?" blir Victor spurt. Og svaret 
er karakteristisk nok: "Jag vet inte." (s. 10 f.) Farens og 
bestefarens tid var tida for det personlige standpunktet. Når 
Victor skal vise hvem han er, bruker han den forestillinga han 
skaper, dvs. konserten, og den skrifta som han produserer, 
dvs. romanen. I disse media skaper han seg sjøl. Og begge me
dia er feminint representert, i kraft av bestemoras bruk av 
språket og musikken, og i kraft av den meining hennes egen 
bruk etterlot til nye brukere. 

I et feminint materiale, symbolisert ved "urmora" i hans 
eiga livshistorie, blir altså Victor skaper av en maskulin identi
tet som er hans egen. Den skapende funksjonen Luthers 
skriftforståelse tilskriver et hellig skaperord utgått fra en gud
dommelig skaper, er erstattet med et immanent subjekt som 
på samme tid er skapende og skapt. Den talende og det talte, 
skaperen og det skapte er blitt ett, en mulighet Luther ekspli
sitt reserverte seg mot.29 Dette fører til ei styrking av det 
mannlige subjektets myndighet i språket, og dermed i religio
nen. Autoriteten i det guddommelige skaperordet blir overført 
på den skapende mannen, siden også Skaperen var maskulint 
symbolisert. Mer radikalt enn før blir femininiteten skilt ut fra 
skaperakta. Siden skillet mellom Skaperen og den skapende 
mannen viskes ut, får femininiteten en karakter av skapelsens 
objekt som maskuliniteten ikke har. 

Mens bestefaren var avhengig av Solveig for å bli intro
dusert i språket og i Skrifta, er Victor blitt like suveren i for
holdet til kvinner som i forholdet til skrifta. Tilgangen til det 
indre moderskapet (jfr. Solveig) er fri. Det er også tilgangen til 
moderskapets meiningsskapende funksjon i kunsten og religio
nen (jfr. Beatrice og Maria). Victors identitet er ikke avhengig 
av noen kvinnes formidling. Den formidlende instansen finner 
han i kunsten, i religionen, slik disse er filtrert gjennom hans 
eiga forhistorie. Han lever i et ettermoderne symbolsk uni
vers, der en førmoderne kontinuitet fra far til sønn er aktuali
sert på nytt. J. S. Bachs univers knytter forbindelsen. Men 

29 I si tolking av Johannes-prologen understreker Luther at den 
talende og det talte ikke kan være ett (Lønning og Taraldsen (red.) 
1979, b. 2, s. 259). 
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først må Victor bli introdusert i dette universet. Moderskapet 
garanterer den gjenvunne tradisjonsforbindelsen fra far til 
sønn. Det gjør den ved å være det usynlige nærværet i kuns
ten, i religionen og i den personlige historia. 

Det symbolske moderskapet Victor forholder seg til, er lite 
differensiert. I tradisjonell psykoanalytisk terminologi må det, 
med referanse til individets biografi, beskrives som et før
språklig moderskap. Det relaterer seg primært til kroppen, 
metaforisk talt til barnets kropp i forholdet til morskroppen. I 
levende live var Solveig - qua morskropp - derimot tilgjengelig 
bare gjennom mannens sosiale jeg, i freudiansk terminologi 
hans Ødipale jeg. Derfor kunne det, i pakt med Dinnersteins 
forståelse av kjønnsrelasjonen, på samme tid foreligge et en
hetlig og et differensiert forhold mellom moderskap og erotikk. 

Den levende Solveig representerte med andre ord et 
språklig konstituert moderskap, dvs. et moderskap med for
ankring i det Julia Kristeva kaller den symbolske dimensjonen 
språket, som er identisk med den sosiale orden (Moi (red.) 
1989, s. 25). Det udifferensierte, førspråklige moderskapet 
var for Aron tilgjengelig bare ved sitt nærvær i det 
differensierte, språklige. Solveig var terskelen som sperret 
adgangen til den udifferensierte, kaotiske førspråkligheten og 
holdt han fast i den sosiale orden. Fra denne posisjon av 
terskel eller dørvokter kanaliserte hun energien fra det før
språklige rommet inn i det sosiale rommet - i luthersk 
kristendom forstått som det verdslige regimentet. 

Arons og den unge Sidners Solveig kan leses som ei sosial 
og historisk konkretisering av det Kristeva kaller den tetiske 
fasen: "The thetic phase marks a thresold between two hetero
geneous realms: the semiotic and the symbolic" (Kristeva 
1984, s. 48). Ifølge Kristeva er "positing the subject" en "spe
cifically the tie function", altså en funksjon som faller sammen 
med den jeg hevder Solveig har i forhold til de mannlige 
aktørene i Juloratoriet. (n. v., s. 57 f.). I Arons og den unge 
Sidners liv virker denne moderskapets tetiske funksjon først 
og fremst organiserende på den borgerlige biografien, og i den 
sosiale orden er funksjonen knyttet til familieinstitusjonen. 
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I den videre slektshistoria i romanen får det sosialt orga
niserende aspektet ved moderskapet redusert betydning for 
den mannlige subjektdannelsen. Kanaliseringa av energi fra et 
"førspråklig" rom utafor den sosiale orden får Økt betydning. 
Det er i denne sammenhengen ordet taper sitt primat som 
medium for identitetsdannelse. Ordets primat var forbundet 
med en enhetlig, stabil identitet situert i en empirisk verden. 
Denne identiteten blir uttrykt ved personbegrepet eller jeg
begrepet og ved personens eller jegets borgerlige biografi. Når 
ordets relative betydning avtar, til fordel for andre medier for 
identitetsdannelse, blir grensene rundt både jeget og den sosi
ale orden svekket. Dessuten får det borgerlige livets normer 
og institusjonelle ordninger ikke lenger den betydning for sub
jektdannelsen som det tidligere hadde. Både ordet og den sosi
ale organisasjonen taper terreng til andre medier for dannelse 
og kommunikasjon av meining. Meiningsdannelsen blir knyt
tet nærmere til kunstens og litteraturens medier og konven
sjoner. 

I Victors liv er identiteten omformet til en fiksjon, dvs. 
den eksisterer i kraft av kunstens og litteraturens forestil
linger og normer. Gjennom kunsten og litteraturen er den 
forbundet med religionen. Individuell identitet er ei subjektiv 
skaperakt med grunnlag i den kulturelle tradisjonens tallrike 
fiksjoner. Victors identitet kan dekkende beskrives med Ro
land Barthes' begrep "le fictif de l'identite". Om den fiksjons
baserte identiteten sier Roland Barthes i Le plaisir du texte: 
"Cette fiction n'est plus l'illusion d'une unite; elle est au con
traire le theatre de societe oil naus faisons comparaitre notre 
pluriel: notre plaisir est individuel - mais non personnel." 
(Barthes 1973, s. 98) 

Siden ordet og personen har vært to av bærebjelkene i 
protestantisk kultur, må de identitetsforandringene som blir 
reflektert i Victors diskurs, måtte bety en dreining vekk fra 
moderne protestantisk kultur. I tillegg innebærer den ei end
ring vekk fra tradisjonell protestantisk kirkekristendom, med 
dens sentrering omkring Ordet og den personlige trua. Dette 
resulterer i en svekkelse av kirkelige og borgerlige ordninger 
som tjener til å fremme og bevare Ordets og den sosiale perso-
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nens stilling i kultur og samfunn. Den tradisjonen Victor fører 
videre, antar karakteren av en postkirkelig kultur, med rot
feste i kristne tradisjoner. Den bærer i seg kimen til ei rekke -
til dels paradoksale - endringer i religionens kulturelle form og 
i dens forhold til det øvrige samfunnet. Sosialt resulterer den 
bl. a. i at livet utafor kirka blir resakralisert. Religiøst bærer 
den bud om en nymaskulin renessanse. Det siste er tilsynela
tende et stort paradoks. For erfaringssida ved religionen antar 
mer og mer karakteren av en relasjon til et udifferensiert 
symbolsk mors- og kjærlighetsobjekt. Og dette udifferensierte 
feminine objektet har ikke samme nærheten til ei maskulint 
symbolisert Ordets kirke som den sosialt differensierte femi
niniteten hadde to generasjoner før Victor. 

Styringa, autoriteten, er like fullt maskulinisert. Der 
Arons identitet var avhengig av Solveigs styrende initiativ, er 
Victor suveren. I han får maskuliniteten utfolde seg i høgst 
tradisjonelle former: Han er seg sitt eget jeg bevisst, han har 
et yrke som innebærer ledelse av andre, og han er en offentlig 
person. Ingen kvinner blir oppgitt å ha noen betydning for 
hans sosiale identitet. Etter at det feminine er blitt integrert i 
mannsidentiteten, og følgelig blir styrt av mannen uten mulig
het for korrektiver fra kvinners side, kan det altså hevdes at 
maskuliniteten er gått styrket ut av den kulturelle endrings
prosessen ]u/oratoriet reflekterer. Kvinnenes stilling, derimot, 
er blitt svekket - sosialt som religiøst. 

Det kvinnelige modernitetsprosjektet Fanny er den mest 
markerte, og til dels karikerte eksponenten for i romanen, er 
blitt fortrengt av et ettermoderne, mannlig identitetsprosjekt. 

11. Moderskap og forskingsmetodikk 

I artikkelen "Stabat Mater" hevder Julia Kristeva at psyko
analysen har forsømt å utforske moderskapet. Med adresse 
til Freud skriver hun (Moi (red.) 1989, s. 178): "One might 
be lead to think that moderhood was a solution to neurosis 
and, by its very name, ruled out psychoanalysis as a possi-
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ble other solution." Eller, legger hun straks til, "might psy
choanalysis, at this point make way for religion"? 

At moderskap og religion har vært nær forbundet - også 
i den vestlige, kristne kulturen - tør være et historisk fak
tum. Når denne relasjonen har vært lite utforsket, kan det 
ha flere årsaker. En årsak kan være at psykoanalytisk litte
ratur har tendert mot den samme fokuseringa av mannlig 
kontinuitet som tradisjonelt har kjennetegnet kirke og teo
logi. En annen grunn kan være at psykoanalytisk forsking 
har fungert som del av et moderne, individsentrert frigjø
ringsprosjekt med front mot religiøse tradisjoner, og at det
te frigjøringsprosjektet har gitt lite rom for utforsking av 
relasjoner målet var å oppløse. Problemet er at dersom mo
derskapet har vært så infiltert i mannsidentiteten som Din
nersteins kjønnsteori postulerer, og samtidig har gitt sosial 
plausibilitet til en privatisert protestantisk religiøsitet, slik 
det er argumentert for i det foregående, må sekulære 
mannlige frigjØringsprosjekter ha forutsatt noe av det sam
me som de har villet bekjempe. Da må også moderskapets 
betydning for den mannlige kjønnsidentiteten ha vært ei 
særlig stor utfordring for feminismen. Og kvinners status 
som mødre må ha vært mer avgjørende for den religiøse 
status de har hatt, enn deres egne trusstandpunkter og 
verdinormer har vært. Dette gjelder også der den religiøse 
normen har forutsatt personlig stillingtagen.3 O 

Analysen i det foregående har vært et forsøk på å bruke 
teorier utviklet i psykoanalysen til å vise hvordan moder
skapet har fungert som et tredje kjønn, eventuelt et ikke
kjønn, idet det har formidlet relasjonen mellom biologisk 
kjønn, sosial struktur og symbolsk univers, in casu kristen 
tradisjon, og hvordan dette har fått ulike konsekvenser for 
menns og kvinners kjønnsidentitet. Videre har analysen 

30 Ekstreme formuleringer av denne relasjonen mellom religion og 
kvinnelig kjønnsidentitet fins bl.a. i den populære religiøse dannel
sesromanen, fortrinnsvis hos mannlige forfattere. "En mor på kne 
bærer frelse for hele sin slekt", lar f. eks. Carl Sundby den kvinne
lige normfiguren i romanen Bare en mor (Ansgar 1942) tenke mens 
hun sitter barnevakt for barna til sin "verdslige" sønn. 
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vært et forsøk på å forene psykoanalytiske og samfunns
vitenskapelige teorier i en historisk orientert tekstanalyse, 
den hensikt å belyse hvordan endringer i kulturelt kjønn 
blir litterært reflektert. Teori og praktisk analysearbeid er 
reint summarisk presentert. De mange berørte problem
stillingene tatt i betraktning, har arbeidet en foreløpig, u
fullstendig karakter. Håpet er at analysestrategien viser 
hvordan skissa til en kjønns- og sjangerteori kan tenkes vi
dere utviklet. 

Forhåpentligvis har de foregående sidene også antydet en 
mulig farbar veg inn i en historisk rettet analyse av kulturell 
kjønnsidentitet, - jeg understreker at det dreier seg om per
spektiver bakover i tida. For å gå opp alternative veger fram
over mot ny historie, det krever andre problemstillinger og 
metoder. 
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