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DEN ETISKE VENDINGEN I 

LITTERA TURFORSKNINGEN 

PERSPEKTIVER OG PROBLEMER 

HELJE Kru:NGLEBOTN SØDAL 

I begynnelsen av 1980-årene oppstod det en betydelig interesse for 

etiske spørsmål i litterære forskningsmiljøer. Særlig i USA har det 

foregått vesentlig nyskapende litteraturteoretisk arbeid med en tydelig 

etikkfokusering. Dette henger trolig sammen med en økt interesse for 

etikk i samfunnet generelt. Samtidig er det nærliggende å tolke 

nyorienteringen som en reaksjon på den lingvistiske vendingen i 

litteraturforskningen, som Fredinand Saussures arbeider la grunnen for 

i begynnelsen av dette århundret. Man kan derfor snakke om den 

etiske vendingen i litteraturforskningen. Den representerer en kritikk 

av og et alternativ til litteraturteoretiske retninger som i hovedsak 

konsentrerer seg om teksters formale aspekter. En av de mest sentrale 

representantene for den etiske vendingen er den amerikanske 

moralfllosofen og litteraturforskeren Martha C. Nussbaum. Hun 

beklager at nyere litteraturteori ofte har neglisjert spørsmål om moral, 

personlighet og sosialt liv og spår at litteraturvitenskapen vil få en 

fattigere fremtid uten dem. Selv gir hun et alternativ: 

"I imagine instead ajuture in which our talk about literature 
will retum, increasingly, to a concem with the practical- to 
the ethical and social questions that give literature its high 
importance in our lives . ... In short, ajuture in which literary 
theory (while notforgetting its many other pursuits) wiH also 
join with ethical theory in pursuit of the question, "How 
should one live? ". 1 

Strukturalisten og narratologen Gerard Genettes kjente utsagn 

"Literature had long enough been regarded as a message without a 

code for it to become necessary to regard it for a time as a code 

without message"2 kan stå som en spissformulering over den 

1 Nussbaum 1990:168. 
2 Genette 1982:7. 
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lingvistiske vendingen. Den etiske vendingen er rettet mn mot 

"message", men også mot "code", fordi innhold og form uløselig 

hører sammen og følgelig ikke kan settes opp mot hverandre, og fordi 

ingen av dem er verdinøytrale. Derfor blir bildet av den etiske 

vendingen fortegnet dersom det ikke understrekes at man innenfor 

retningen også er interessert i spørsmål om teksters struktur og form. 

Den etiske vendingen kan med fordel betraktes som en videreføring 

av en tradisjon med røtter langt tilbake. Fra antikken kan Platon og 

Aristoteles stå som eksempler. Tidligere i vårt århundre har særlig den 

franske, romersk-katolske ftlosofen Jacques Maritain og den danske 

teologen og filosofen I<.:nud E Løgstrup gitt internasjonalt viktige 
bidrag.3 I nasjonal sammenheng har for eksempel Daniel Haakonsen 

fokusert på etiske spørsmål, blant annet gjennom studien med den 
karakteristiske tittelen Arnulf Øverland og den etiske realisme.4 I det hele 

kan man hevde at moralske kriterier har stått relativt sterkt i norsk 
litteraturktitikk.5 Den etiske vendingen har til en visse fellestrekk med 
ideologikritikken fra 1970-tallet. Innen begge retninger analyseres 

litteraturen ut fra et verdimessig ståsted, men den etiske vendingen er 

ikke knyttet til en bestemt politisk ideologi. 6 Den er heller ikke 
forankret i en spesiell fllosofisk eller religiøs tradisjon. 7 Den enkelte 
forsker skriver ut fra sitt personlige ståsted. 

Selv om interessen for etiske spørsmål er påtagelig i litteratur

vitenskapen i dag, er det neppe grunnlag for å snakke om noen 
kollektiv etisk "vekkelse" blant litteraturforskerne. I Norge har 

retningen hittil hatt en beskjeden plass. Det finnes riktignok noen 
norske arbeider som orienterer seg mot den, men dette er for det 

3 Maritain 1961, Løgstrup 1956, 1961. 
4 Haakonsen 1966. 
5 Per Thomas Andersen drøfter spørsmålet om å bruke moralske eller politiske 
kriterier i litteraturkritikk i artikkelen "Kritikk og laiterier". Andersen 1987:18-19. 
6 Booth regner etisk laitikk som en form for ideologisk laitikk, Booth 1988:7. Hans 
bruk av ideologibegrepet (i betydningen helhetsforståelse) må ikke forveksles med 
bruken i den marxistiske tradisjonen hvor ideolog ble sett på som "falsk bevissthet", 
og hvor ideologilaitikk ble stilt i et klassekampperspektiv. 
7 Den etiske vendingen er likevel klart preget av en vestlig tankegang med forankring i 
gresk filosofi og jødisk -laisten verdensoppfatning. 
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meste korte artikler eller presentasjoner av anglo-amerikanske 

teoretikere. 8 

Litteraturetikk og etisk kritikk 

Ethical Criticism er den engelskspråklige termen for 
litteraturforskning som vinkles inn mot etiske spørsmål. I de norske 

arbeidene om emnet brukes enten termen litteraturetikk eller e#sk 

kritikk. På norsk kan ordet kritikk ofte oppfattes i retning av 
bokanmeldelse, men i denne sammenhengen brukes (etisk) kritikk om 

en litteraturvitenskapelig tilnærming til tekster. Så langt jeg kjenner til, 
er det ikke gjort noe forsøk på å skille mellom begrepene litteraturetikk 

og etisk kritikk. Jeg ser dem ikke som synonymer og vil plassere 
begrepet litteraturetikk i etikken og begrepet etisk kritikk i 

litteraturvitenskapen. 

Sentrale etikere bruker betegnelsen "områdeetikk" i sine arbeider. 

Litteraturetikken vil ut fra dette kunne plasseres som et underpunkt i 

området kulturetikk9 og omhandle et vidt spekter av etiske spørsmål 

knyttet til litteratur. De spesifikt yrkesetiske spørsmålene som 

forfatterens etiske ansvar og hva slags forskningsetikk som er 

forsvarlig, kan alternativt sortere under området yrkesetikk. 
Litteraturetikk dreier seg etter min oppfatning følgelig om 
etikkvitenskap anvendt på et spesielt felt av kulturen. Dette er ikke et 
nytt fenomen i etikken. Det eventuelt nye er at spørsmålene vies noe 

større interesse enn i enkelte tidligere epoker. 

Etikkforskeren og litteraturviteren Tom Eide10 bruker termen 
litteraturetikk. Han hevder at litteraturetikken arbeider med etiske 
spørsmål knyttet til tre felter. 11 For det første tar litteraturetikken opp 
etiske spørsmål knyttet til en teksts tilblivelse. Dette kan gå på forhold 
som angår forfatter og til forlegger. Er det for eksempel etisk 

8 Blanch 1991 (men dette er en artikkel som er oversatt fra engelsk), Eide 1996, 
Kittang1996, Lunde 1976. 
9 Etikeren Ivar Asheim foretar en slik inndeling selv om han ikke bruker termen 
litteraturetikk. Asheim 1994:128-131. 
10 Eide var i 1996 koordinator for et tverrfaglig prosjekt om etikk i regi av De 
nasjonale forskningsetiske komiteer. 
11 Eide 1996:34-35, 54. 
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forsvarlig for en forfatter å skildre umoral, eller er det etisk forsvarlig 

av et forlag å refusere en bok som en konsulent bare har brukt noen få 

timer på å vurdere? For det andre drøfter litteraturetikken etiske 
spørsmål ved teksten selv. Eksempelvis kan man spørre hvilke etiske 

utfordringer Noras oppbrudd i Et dukkei?Jem av Henrik Ibsen 
representerer, man kan analysere menneskesyn og verdier i Sigrid 

Undsets Jenny, og man kan drøfte om tragedien som form har etiske 
implikasjoner. For det tredje arbeider litterarturetikken med etiske 

spørsmål knyttet til tekstens mottagelse. For eksempel kan man drøfte 

hvilke lesemåter som er etisk forsvarlige og hvordan kritikere og 
forskere bør behandle tekster. Mye av det som faller inn under det 

første og siste punktet kan klassifiseres som yrkesetiske 

problemstillinger og hører dermed primært hjemme i etikken. Slike 

spørsmålene burde være vesentlige for alle som arbeider med litteratur. 

På den andre siden er det ikke disse spørsmålene som er de mest 

sentrale for den etiske vendingen, men derimot det andre punktet, 

etiske spørsmål knyttet til selve teksten. Litteraturforskningen arbeider 

hovedsakelig med tekster, og studier som har teksten som etisk objekt, 

er mest karakteristiske for den etiske vendingen. 

I det følgende bruker jeg termen etisk kritikk. Etisk kritikk har 

utgangspunkt i litteraturvitenskapen og anvender etikken som 

hjelpevitenskap. Den dreier seg i første rekke om å analysere etiske 

aspekter ved teksten selv. Etisk kritikk kan benytte seg av enkelte 
metoder fra etikken i tillegg til litteraturviteskapelige metoder, og 
fortolkeren kan fmne en verdimessig forankring for sin lesning i et 
etisk system. Det er møtet mellom en verdibevisst leser og en tekst 

som alltid eksplisitt eller implisitt formidler verdier, som er 

forutsetningen for den etiske kritikken. Den etiske kritikken er ikke 
bundet til noen spesiell litteraturteoretisk metode.12 

Etisk kritikk har to hovedfelt. Det første og mest sentrale i de fleste 
teoretiske arbeidene er som nevnt arbeid med etiske aspekter knyttet 
til teksten. Her vies både tekstens form og innhold interesse. Det 

andre feltet er knyttet til leseren og lesningen. I flere studier er 

12 Foredragsheftet "Literature and Ethics" fra symposiet "Slgønnlitteratur og etikk" 
( 1992) gir varierte eksempler på en etiske tilnærming fra ulike litteraturteoretiske 
posisjoner. Tysdahll992. 
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grensene mellom de to feltene flytende. Litteraturforskeren Wayne C 

Booths sentrale studie The Company Wee Keep- an Ethics ifFiction13 ligger 

i skjæringspunktet mellom disse feltene, selv om tyngdepunktet hos 

ham ligger på teksten. På den andre siden skriver dekonstruksjonisten 

Joseph Hillis Miller om lesningens etikk, The Ethics if &adini4, og 

vektlegger dermed det andre feltet. 

Perspektiver for litteraturfo:rskningen 

Flere av de norske artiklene om etisk kritikk er problemfokuserte. 

Jeg ser positivt på den etiske kritikken og mener at de perspektivene 

den etiske vendingen åpner, er viktigere enn de problemene den kan 

skape. Derfor velger jeg å legge noe mindre vekt på problemer enn på 
perspektiver i denne artikkelen. 

Helt generelt kan man si at det viktigste perspektivet den etiske 
kritikken åpner for, er en tilnærming til litteratur som legger vekt på 
etiske spørsmål. Det etiske kan komme inn i analysearbeidet på flere 

måter. Eksempelvis kan man analysere etiske aspekter ved tematikken 
til en tekst, man kan analysere hvilke verdier og hvilket menneskesyn 
de fiktive personene i teksten repesenterer, eller man kan analysere 

hvordan tekstens språklige uttrykk og sjanger har etiske implikasjoner. 

Den etiske kritikken tar hensyn til at lesere i utgangspunktet ikke er 
verdinøytrale, men mennesker som mener noe om etiske spørsmål. 
Den åpner for at leseren legitimt kan bringe med seg sine verdier og 

normer inn i møtet med teksten som på sin side ikke er en verdinøytral 
fremstilling. Etisk kritikk kan gjennom dette skape en spesiell nærhet 
mellom teksten og leseren. Leseren må som etisk individ analysere og 

forholde seg til tekstens verdiformidling. Teksten angår leseren selv og 
utfordrer ham; ikke nødvendigvis til enighet, men til refleksjon. 

Spørsmålet om en videre forbindelse mellom etisk refleksjon og 
moralsk adferd hører mer hjemme i andre sammenhenger enn i den 

etiske kritikken. 

Det er ingen homogen gruppe som står bak den etiske vendingen i 

litteraturforskningen. En rekke teoretikere med bakgrunn fra ulike 

13 Booth 1988. 
14 Miller 1987. 



Helje Kringle botn S øda! 7 

forskningstradisjoner er representert. Etisk kritikk kan derfor ikke 
presentere en enhetlig teori. Den etiske vendingen har isteden resultert 
i ulike teorier og metoder. Fellesnevneren er arbeidet for å tilføre 

litteraturforskningen, og vanlig lesning for den saks skyld, en vinkling 
inn mot det etiske. Den enkelte teoretikeren åpner perspektiver på 

ulike felt. De perspektivene jeg legger mest vekt på, er de som kommer 
frem gjennom studiene til Nussbaum og Booth. Deres arbeider er 
omfattende og nyskapende. Den amerikanske litteraturhistorikeren og 
suksess forfatteren John Gardner har skrevet en markant bok om etisk 
kritikk, On Moral Fiction15, men den har få nye innfallsvinkler. Gardner 

vil isteden "argue for an old-fashioned view of what art is"16 og 
studien har langt på vei et tilbakeskuende perspektiv. Gardner har 

mange og sterke synspunkter og bør berømmes for sitt mot til å ta 

stilling og gå imot dominerende oppfatninger i de fleste litterære 

miljøer, men flere av synspunktene hans er svakt underbygd, og han 

tilfører lite ny teori. Derfor vier jeg ikke Gardners arbeid stor plass i 
artikkelen. Selv om jeg regner Nussbaums og Booths perspektiver for 

å være de mest sentrale, velger jeg å begynne med 

resepsjonsteoretikeren Leona Toker og dekonstruksjonisten Joseph 
Hillis Miller. Deres perspektiver skiller seg klart ut i forhold til 

Nussbaum og Booth, som ofte har sammenfallende synspunkter. 

Toker og Hillis Miller viser noe av bredden i den etiske kritikken. 

Leona Toker ~etisk orientert resepsjonsteoretiker 

Amerikaneren Leona Toker er elev av den tyske 

repsjonsteoretikeren Wolfgang Iser. Toker har klare ansatser til 

nytenkning i studien Eloquent Reticence. Withholding Information in Fictional 
Narrative17 hvor hennes hovedanliggende er å arbeid mot en etisk 

orientert narratologisk analysemetode. Som resepsjonsteoretiker er 

Toker opptatt av tekstens "tomme felt" som leseren må fylle igjen, og 

det er i første rekke her det etiske kommer inn for Toker. De fleste 

som skriver om etisk kritikk, er opptatt av det etiske i selve teksten. 
Toker ser ikke bort fra dette, men legger tyngdepunktet et annet sted. 

15 Gardner 1978. 
16 Ibid:5. 
17 Toker 1993. 
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Det spesifikt etiske i litteraturanalysen knyttes til det teksten ikke 

eksplisitt sier, altså til arbeidet med tekstens tomme felt. Dette 

innebærer to ting. For det første stilles leseren overfor en etisk 

utfordring fordi han står i en medskaperprosess i forhold til en tekst 

som har tomme felt. Dette stiller krav om etisk bevissthet hos leseren. 

For det andre må leseren være bevisst de etiske aspektene som finnes i 

teksten. Medskaperprosessen kan ikke bli vellykket uten at både 

leserens og tekstens verdier er avklart. Leseren kan ikke fylle tekstens 

tomme felt på grunnlag av sine verdier alene, men må gjøre det i 

samspill med de verdiene som eksplisitt eller implisitt ligger i teksten. I 
forlengelsen av dette ligger det nok en tanke om at åpne tekster er de 

mest utfordrende etisk sett. 

Tokers synspunkter er interessante. En innvending mot studien 
hennes er likevel at den ikke viser tydelig hvordan teorien fungerer i 
praksis. Toker innrømmer åpent at hun nøyer seg med å peke på en 

mulig tilnærmingsmåte. Derfor vil en videreføring av Tokers teori som 

synliggjør mer konkret hva perspektivet om leseren som den etisk 

ansvarlige medskaper innebærer, være spennende. 

Joseph Hillis Miller~ dekonstruksjonisme og 
lesningens etikk 

Amerikaneren Joseph Hillis Miller står i en dekonstruksjonistisk 
tradisjon. Han fokuserer ikke først og fremst på etiske aspekter i 

teksten, men på at selve lesehandlingen har et etisk aspekt. Hillis Miller 

er likevel i noen grad opptatt av spørsmålet om det er en analogi 
mellom de etiske valgsituasjonene som f:tnnes i teksten og de som 

leseren opplever i eget liv. Dette svarer han et noe nølende ja til. Hillis 

Millers viktigste postulat er likevel at teksten møter leseren med et etisk 

imperativ. På dette punktet er studien hans inspirert av Immanuel 

Kants tenkning om at det finnes en allmengyldig og nødvendig 

morallov som er forut for enhver erfaring og som kommer til uttrykk i 

"det kategoriske imperativ".18 For Hillis Miller er lesning og 

18 I Grundlegung zur Methaphysik der Sitten (1785) formulerer Kant dette slik: 
"Hande le nur durch derjeniger Maxime, durch die du zugleich wollen kanst, daf3 sie 
ein allgemeines Gesetz werde." Kant 1933:44. 
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litteraturkritikk nettopp "a response to a categorical imperative"19 som 

sier at leseren må underkaste seg tekstens lov. Videre hevder Hillis 

Miller at teksten i sin tur er underlagt en høyere eller bakenforliggende 

lov som Hillis Miller kaller "the Law" eller "the Absolute". I siste 
instans er den bakenforliggende loven leseren er etisk forpliktet på: " 

The endpoint of my exploration of the ethics of reading ... is the 

strange and difficult notion that reading is subject not to the text as its 
law, but to the law to which the text is subject."20 Men teksten er den 

eneste tilgjengelige representasjon av Loven, og den må søkes 

gjennom teksten. 

Hillis Miller har et uklart syn på hva Loven egentlig er: "I am unable, 
flnally, to know whether in this experience I am subject to a linguistic 

necessity or an ontological one."21 Ontologien er en gren av 

metafysikken. Derfor åpner hans teori i sin ytterste konsekvens for et 
metafysisk perspektiv i litteraturforskningen. Samtidig holder Hillis 
Miller fast på en tekstimmanent forskning. Dermed kommer han i en 

vanskelig posisjon, og han vedgår at Loven til tider tvinger leseren til å 

"trosse" og "svikte" teksten for å gripe det som er viktigere enn 
teksten, Loven bak teksten. Personlig er jeg skeptisk til denne 

metafysiske perspektivutvidelsen som Hillis Millers teori antyder. 

Dessuten er det påfallende at Loven utelukkende ser ut til å forplikte 

leseren på en dekonstruksjonistisk lesemåte. Likevel kan Hillis Millers 
bidrag være tankevekkende fordi det danner et alternativ, eventuelt et 
supplement, til den mer vanlige tendensen innen etisk kritikk der 

tekstens etiske aspekter settes i sentrum. På den andre siden, når Hillis 
Miller nokså ensidig fokuserer på lesningens etikk, står han i fare for å 

undervurdere det etiske potensialet som ligger i teksten. 

Synspunkter hos den kjente amerikanske litteraturhistorikeren og 
hermeneutikeren Eric D Hirsch Jr kan stå både som en kontrast og en 

parallell til Hillis Millers teorier. Hirsch og Hillis Miller står på hver sin 

fløy når det gjelder syn på teksttolkning. I Va!idity in Interpretatio~2 gir 

Hirsch et solid forsvar for tanken om at en teksts mening ("meaning") 

19 Miller 1987:120. 
20 Ibid: 120. 
21 Ibid: 127. 
22 Hirsch 1967. 
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ikke forandrer seg, og at det er mulig å slå objektivt fast hva denne 
meningen er. En teksts viktighet ("significance"), derimot, er ikke gitt 

en gang for alle, men vil variere. Hirsch hevder også at leseren må nå 

frem til tekstens mening gjennom å finne forfatterintensjonen: "a text 
cannot be interpreted from a perspective different from the original 

author's. Meaning is understood from the perspective that lends 

existence to meaning. Any other procedure is not interpretation but 
authorship."23 Ut fra et dekonstruksjonistisk ståsted forkaster Hillis 
Miller både synspunktet om at tekster har en stabil og objektivt 

identifiserbar mening og vektleggingen av forfatterintensjonen. Like 
fullt er det en parallellitet mellom deres teorier. Begge forholder seg 
pliktetisk til en instans utenfor teksten. For Hillis Miller er den etiske 

forpliktelsen knyttet til den noe diffuse størrelsen Loven. Hirsch' teori 
impliserer at fortolkere er etiske forpliktet i forhold til forfatterens 

intensjon. 

Martha C Nussbaum - litteraturen og 
livsspørsmålene 

Som moral-fJ.losof er Nussbaum i første rekke opptatt av 

litteraturens betydning for etikken. Hun mener at etikken både 
stimuleres av og er avhengig av litteraturen. Nussbaum ønsker derfor å 

knytte sterkere bånd mellom litteratur og etikk, men understreker at 

litteraturstudier ikke kan erstatte etikkstudier. Nussbaums arbeider 

viser også at det spesifikt litteraturfaglige ikke blir fortrengt som følge 

av den etiske vinklingen hun har i sine litterære analyser. 

Nussbaum åpner for betydelige nye perspektiver i 

litteraturvitenskapen. Hun gir litteraturstudier en svært høy status fordi 

hun mener at skjønnlitteraturen kan hjelpe mennesker med ett av de 

viktigste livsspørsmålene: "Hvordan bør jeg leve?" Satt på spissen kan 
man si at Nussbaum gjør litteraturforskning og lesning til en livsviktig 

oppgave. Seriøs lesning betyr å lese "as if for life".24 Hun mener at 

teorier som ikke ivaretar dette momentet, har noe sterilt og livsfJernt 
ved seg, men at de likevel har erobret store deler av 

23 Hirsch 1976:49. 
24 Nussbaum 1988:22. 
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litteraturvitenskapen. Et av Nussbaums anliggender er å revitalisere 
litteraturstudiet gjennom å gjøre det livsnært. Hun hevder at 

skjønnlitteraturen kan gi leseren en rik og verdifull forståelse av livet 
og etiske spørsmål fordi den har en unik evne til å fange inn 
komplekse situasjoner og valgmuligheter. Etikken greier ofte ikke å få 

frem mangfoldet og nyansene på en så god måte som 
skjønnlitteraturen. Nussbaum hevder også at det er en analogi mellom 
fiktive personers handlingsvalg og leserens valg. Dette synspunktet 

deler hun for øvrig med Toker, Hillis Miller og Booth. 

For Nussbaum er det viktigste ved en tekst knyttet til det den sier 

om menneskelivet. Dette finner man ikke svar på bare gjennom å 

undersøke tekstens klart formulerte utsagn. Det må også søkes 

gjennom studiet av tekstens form. Nussbaum ser en organisk 

sammenheng mellom form og innhold i teksten, og dette forutsetter 

en konsentrasjon om begge. Nussbaums analyser av greske tragedier 

illustrerer særlig godt dette forholdet mellom form, innhold og etikk. 25 

Nussbaum bygger sin persepsjonsteori og analysemetode på en 
tolkning av Aristoteles' etikk kombinert med en situasjonsetisk 

tenkemåte. Nussabums metode er sentrert om fire hovedpunkter.26 

Det første punktet kaller hun "Noncommensurability of the Valuable 

Things". Mange skjønnlitterære verk viser fiktive personer i møte med 

etiske dilemmaer der det er en konflikt mellom verdier som ikke er 

sammenlignbare. Nussbaum er opptatt av å analysere hvordan de 
fiktive personene forholder seg i slike situasjoner. Gjennom studiet av 
hvordan dette utspiller seg i teksten, kan leseren få dypere innsikt i 
kompleksiteten i etiske spørsmål og bevisstgjøres på nødvendigheten 
av situasjonsanalyser i etiske avgjørelser. Nussbaums andre punkt, 
"The Priority of Perceptions", dreier seg om det hun omtaler som 

"etisk persepsjon", det vil si evne til å skjelne mellom nyansene i en 

situasjon og få tak i det avgjørende og unike ved den. Mennesker 

trenger øvelse i etisk persepsjon, og dette kan skjønnlitteraturen hjelpe 
med fordi den anskueliggjør så mange etiske dilemmaer. Nussbaum 
trekker følelsene inn som et tredje punkt, "Ethical Value of 
Emotions". Hun ser det som etisk uforsvarlig å frikoble etiske 

25 Nussbaum 1986. 
26 De fire punktene er beslcrevet i Nussbaum 1988:35-44. 
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resonnementer fra følelsene. På den ene siden innrømmer hun at 

følelser kan lede vill, og at enhver følelse verken kan eller bør 

etterleves. På den andre siden mener hun at følelsene ofte kan være 

mer pålitelige veivisere i etiske spørsmål enn rent intellektuelle 

vurderinger. Igjen er dette forhold som litteraturen belyser. Det siste 

punktet kaller Nussbaum for "Ethical Relevance of Uncontrolled 

Happenings". Livet stiller mennesker overfor uforutsette hendelser. 

Dette krever handlinger som mennesket ikke kan planlegge fullt ut på 

forhånd. Et menneskes moralske kvalitet kan ofte avleses av den 

måten vedkommende takler det uforutsette og det ukontrollerbare på. 

Også på dette punktet er litteraturen rik på eksempler. 

Som en illustrasjon på de fire punktene, vil jeg anvende dem på en 

"mini-analyse" av Henrik Ibsens skuespill Brand. Hovedpersonen i 
stykket, presten Brand, kommer i vanskelige, etiske dilemmaer. Han 

tvinges til å velge, men forstår ikke at det finnes verdier som er 

inkommensurable. Isteden måler han ethvert handlingsalternativ i 
forhold til om det hjelper ham til å realisere sitt eget kalL Samlivet med 

sønnen Alf og ektefellen Agnes har stor verdi for Brand. Likevel veier 
han dette opp mot den verdien han mener plikten og kallet står for. 
Derfor kan han under stor smerte, men likevel med god samvittighet, 
la dem begge dø - selv om han kunne ha forhindret det. Brand feiler 

altså ut fra Nussbaums første punkt. Han kommer også til kort i 
forhold til det neste. Han er ikke i stand til å se nyansene i etiske 

valgsituasjoner, men forlanger konsekvent "intet eller alt" både av 

andre og seg selv, uansett kontekst. Brand viser absolutt følelser i 
skuespillet, men likevel er det klart at han avviser dem som 
normgivende instans. Isteden vurderer han "rasjonelt" alle handlinger 

ut fra om de fremmer kallet og plikten. Dermed handler han på tvers 

av Nussbaums tredje punkt som nettopp poengterer at følelser kan gi 
verdifull etisk veiledning. Til sist viser Brand ved flere avgjørende 
anledninger i skuespillet liten evne til å forholde seg konstruktivt til 
uforutsette hendelser. Fordi han målt med Nussbaums målestokk 
mangler evnen til etisk persepsjon, klarer han ikke å handle etisk 

forsvarlig når han møter situasjoner han ikke har tenkt over på 
forhånd. Dersom man bare skulle anvende Nussbaums metode i 
forhold til Brand, vil det være nærliggende å konkludere med at 
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skuespillet har stor etisk relevans fordi det kan lære mennesker mye 

om hvordan man ikke bør leve. 

En litterær analyse som bygger på Nussbaums punkter, vil kunne gi 
leseren det Nussbaum kaller praktisk læring, det vil si en dypere 
forståelse både av teksten og av eget liv. Det er dette hun kaller Love's 

Know!edge, som for øvrig er tittelen på hennes essaysamling. Nussbaums 

metode henger nært sammen med hennes verdigrunnlag, men hun gjør 
ikke forsøk på å tvinge sine verdier over på andre. Likevel er 

Nussbaums metode så sterkt knyttet til situasjonsetisk tenkning at det 
kan oppleves vanskelig å bruke den alene dersom man mener at 

situasjonsetikken har begrenset verdi. Forskere som har et 
verdigrunnlag preget av teleologisk tenkning, vil trolig trenge et 

supplement til Nussbaum. Det samme gjelder de som ønsker en 

sterkere betoning av pliktetikk. 

Etter min vurdering gir Nussbaum en verdifull perspektivutvidelse 

for litteraturvitenskapen av to årsaker. For det første fordi hun legger 
til rette for en litteraturforskning som fokuserer på det praktiske, på 
verdier, menneskesyn og virkelighetsbilde. For det andre fordi hun har 

en teori som søker å ivareta både både form og innhold i en tekst og 

fornuft og følelser hos leseren. Spørsmålet om leserens eller forskerens 

følelser er etter mitt skjønn undervurdert i litteraturteorien generelt. 

Wayne C Booth- bøkene som venner 

Litteraturprofessoren Wayne C Booth er opptatt av retorikk27, og 

han viderefører det retoriske perspektivet i sin bok om etisk kritikk, 

The Company We Keep. An Ethics of Fiction.28 Booth har et dobbelt mål 

for denne studien. Han vil både vise at etisk kritikk er intellektuelt 

forsvarlig, og han vil gi den etiske kritikken en ny orientering. Tidligere 

var etisk kritikk ofte advarende og sensurerende. Videre foretok mange 

av dens representanter lettvinte generaliseringer over hva som var 
moralsk og umoralsk litteratur. Deler av litteraturkritikken i 

mellomkrigstiden i Norge kan tjene som eksempel på den typen etisk 
kritikk Booth tar avstand fra. Fredrik Ramms beryktede artikkel fra 
1931 med tittelen "En skitten strøm flyter ut over landet" er i så måte 

27 Booths mest kjente verk er The Retoric of Fiction, 1961. 
28 Booth 1988. 
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karakteristisk. 29 Her stemples blant annet bøker av Sigurd Hoel og Rolf 

Stenersen som "litterært svineri". Ramm vurderer bøkene deres som 

lidderlige, perverse og dypt umoralske. Booth er opptatt av å gi den 

etiske kritikken andre vinklinger. Sort-hvitt kategoriseringene trer 
tilbake hos ham, og han understreker det tvetydige i mange tekster. I 

det hele er Booth opptatt av hvorfor lesere flest ser ut til å praktisere 
en eller annen form for etisk kritikk på samme tid som etisk kritikk er 
et lite teoretisk utforsket felt. En viktig oppgave for Booth er derfor å 

bidra med teori. 

I likhet med Nussbaum ønsker Booth å ta tekstens form på alvor. 
For Booth er analyse av det retoriske nærliggende, og han fokuserer på 

etiske implikasjoner i selve det språklige uttrykket. Den måten en tekst 

sier noe på, styrer leserens forståelse av hva teksten sier, inkludert hva 
den sier om etiske spørsmål. Gjennom en omfattende metaforkritikk 
viser Booth hvordan metaforer kan farge leserens oppfatning av det 

etiske i en tekst. 

Booth ser litteraturen i et dannelsesperspektiv. Han deler den 

klassiske oppfatningen om at mennesker dannes og utvikles når det 

leser. Litteraturforskningen bør følgelig være med på å avdekke 

hvordan litteraturen kan påvirke leseren. V ennemetaforen, et av 

kjernepunktene i Booths arbeid, uttrykker mye om dette. Booth ser på 
bøker som potensielle venner. Fordi mennesker formes av sine 

venner, blir The Compa;ry We Keep i dobbel forstand viktig. Det er det 

ikke likegyldig hvilke venner man omgås, og leseren har et ansvar for å 

vurdere kvaliteten i det vennskapet en bok tilbyr. V ennemetaforen hos 
Booth er sterkt knyttet til Aristoteles' tanker om vennskap fra Den 
nikomakiske etikk. 

Et viktig prinsipp i Booths metode er "koduksjon". Booth har 
konstruert dette begrepet for å signalisere at han verken finner en ren 

induktiv eller deduktiv metode egnet for den etiske kritikken. Derimot 

kan koduksjon gjøre leseren i stand til å vurdere den etiske verdien 

bøkene tilbyr. Koduksjon er en sammenlignende vurdering bygd på 

egne (gjentatte) lesninger og andres tolkninger. Koduksjon og isolasjon 
utelukker hverandre, for koduksjon forutsetter dialog og refleksjon i et 

29 Artikkelen er gjengitt i Longum 1966. 
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fellesskap. Tolkning innebærer et moment av samhandlig og 
sammenligning. Dette forhindrer vilkårlige og bastante vurderinger. 

Booth mener at man bør vurdere litteratur på samme måte som man i 

dagliglivet vurderer vennskap. Man flnner ut hvem som er gode 

venner gjennom samvær og erfaringer bygget opp over tid. 

Booths vennemetafor og teorien han bygger rundt den, åpner et 

viktig pedagogisk perspektiv for litteraturvitenskapen. Vanligvis regnes 
det som vanskelig både å tilegne seg og formidle litteraturteori på 
grunn av det høye abstraksjonsnivået. Booth gjør litteraturteori 

tilgjengelig på flere nivåer. De fleste har tanker om hva en venn er for 
noe, og hva som er viktige forutsetninger for gode vennskap. 

Skolebarn, så vel som litteraturstudenter og -forskere, kan anvende 
Booths tekstteori, men selvsagt med varierende dybde. Det 

pedagogiske perspektivet den etiske kritikken kan bidra med, har vært 

lite påaktet. I arbeidet med litteraturformidling tror jeg imidlertid dette 
perspektivet er svært viktig. 

Før jeg forlater Booth, vil jeg understreke at hans etiske kritikk er 

normativt orientert. Dette vil man se som en omfattende 
perspektivutvidelse hvis man har holdt litteraturvitenskapen for å være 
en deskriptiv vitenskap. Etisk kritikk generelt har gjerne normative 

tendenser, og dette kommer jeg tilbake til i forbindelse med problemer 

forbundet med den etiske kritikken. Det er likevel stor forskjell på 
hvor mye det normative kommer inn hos den enkelte teoretikeren. 

Hvis man sammenligner Booth med Nussbaum, er det normative 

sterkere hos Booth enn hos henne. Sammenligner man på den andre 

siden Booth med Gardner, er Gardner adskillig mer normativ enn 

Booth. 

Problemer den etiske kritikken står overfor 

Den etiske vendingen er ikke en vending bort fra problemer. Tvert 

imot står den etiske kritikken overfor mange og vanskelige 

utfordringer. Jeg har valgt å belyse noen problemer som etter min 
vurdering er viktige. Andre ville ut fra sitt ståsted kunne peke på andre 

problemer. 



16 Den etiske vendingen i litteraturforskningen 

Komplisert forhold til tradisjonen 

Tidligere tiders etiske kritikk representerer et problem for dagens 

teoretikere. Deler av arven fra fortiden er belastende. En del forskere 
reserverer seg i utgangspunktet mot den etiske kritikken fordi de anser 
tidligere tiders etiske kritikk som uetisk. Det er utvilsom utført mye 
etisk kritikk som verken etikkfaglig eller litteraturfaglig holder måL Fra 
en side sett er det derfor forståelig at etisk kritikk kan bli vurdert som 

intellektuelt mindreverdig - hvis man konsentrerer seg om å trekke 

frem negative eksempler. Dagens etiske kritikk er likevel noe annet 

enn moralistisk synsing der målet er å drive sensur. Booth gjør en solid 

innsats for å imøtegå anklagene som rettes mot den etiske kritikken. 
Han distanserer seg fra deler av fortidens synspunkter og praksis 

samtidig som han bygger videre på det verdifulle i tradisjonen. 

Likevel må det innrømmes at den etiske kritikken har en vanskelig 

balansegang mellom det normative og det relativistiske. Tidligere 
betonte mange det normative sterkt. Utsagn som: "Du bør ikke lese D 

H Lawrence, Henry Miller eller Agnar Mykle, for bøkene deres skader 
deg", har ikke vært uvanlige. Dagens etiske kritikk har muligens større 

problemer i forhold til å avgrense seg mot relativismen. Mange frykter 

moraliststemplet og fristes til å unnlate å trekke grenser. Det er lett å 

møte utsagn av typen: "Du kan lese hva som helst. Alle bøker er OK 

på sin måte." For meg blir en etisk kritikk som ikke makter noen 

grenseoppgang blass og uspennende. Den tar heller ikke det etiske på 

alvor. Samtidig mener jeg at grensene må trekkes med stor varsomhet 

og delvis etter andre kriterier enn det man tidligere har gjort. Et 

forhold som gjør spørsmålet om grenser ekstra komplisert, er at man 

ikke kan forutsette enighet om verdigrunnlag. 

Problemer knyttet til det tverrfaglige 

Den etiske kritikken kan møte problemer i forhold til det 
tverrfaglige. I alt tverrfaglig arbeid stilles det store krav til faglig innsikt 

i flere fagområder. Faren for at man ikke behersker mer enn ett av 

fagområdene tilstrekkelig, er absolutt til stede. Booth har visse 

problemer i forhold til det etikkfaglige. Han formulerer ikke 
verdigrunnlaget sitt presist nok, og i etikken er spørsmålet om 
verdigrunnlag fundamentalt. Når Booth gjentatte ganger viser til 
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pluralisme som sitt verdigrunnlag, er dette sett fra en etisk synsvinkel 
et tvilsomt fundament. Analysene til Booth viser da også at han står 

for en temmelig modifisert pluralisme. I sin omtale av The Company We 
Keep kritiserer Nussbaum Booth på dette punktet.30 Likevel er Booth 

verken den eneste eller den groveste "synderen". Flere arbeidene 

innen den etiske kritikken røper manglende syn for, eventuelt 

manglende innsikt i, etikkens grunnlagsproblemer. Nussbaums studier 

er hederlige unntak. Problemer knyttet til tverrfaglig kompetanse er 

likevel ikke mer påtrengende for den etiske kritikken enn det er for 

flere andre litterære forskningstradisjoner. Mange av de samme 

innvendingene kan for eksempel reises mot den psykoanalytiske 

forskningstradisjonen. 

Det er knyttet nok et problem til den etiske kritikken fordi den 

forutsetter arbeid innen to vitenskapsområder som delvis er av ulik art. 

Dersom man regner litteraturvitenskapen som en deskriptiv vitenskap, 

slik for eksempel mange strukturalister gjorde, blir det få fellesområder 

for de to impliserte vitenskapene. Tilknytningspunktet vil da 
hovedsakelig være litteraturens og etikkens beskrivelse av momenter 

som mennesesyn, verdier og moralsk/umoralsk adferd. Dersom man 
ikke utelukkende regner litteraturvitenskapen som en deskriptiv 
vitenskap, men ut fra fllosofen Wilhelm Diltheys kjente inndeling 
trekker skillet mellom forklarende og forstående/hermeneutisk 

vitenskap, vil både etikken og litteraturvitenskapen høre hjemme i den 

sistnevnte kategorien. De hermeneutiske vitenskapene har en 

fellesnevner i det at de søker mening. Den moderne hermeneutikkens 

grunnlegger, Hans-Georg Gadamer, hevder at skillet mellom en 

kognitiv og en normativ tolkning er kunstig.31 Et synspunkt som dette 
åpner for større grad av "interessefellesskap" mellom etikken og 
litteraturvitenskapen. 

Uansett vurdering av dette, vil det være vanskeligheter forbundet 

med det tverrfaglige arbeidet. Sett fra etikkens synsvinkel ligger faren i 
at litteraturen gis normativ status. En etiker vil si at litteraturen alene 
ikke kan gi tilstrekkelig svar på hvordan mennesket bør leve. 
Skuespillet Peer Gynt kan nok lære mennesker en hel del om hva de bør 

30 Nussbaum 1988:241 ff. 
31 Gadamer 1989:310. 
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og ikke bør gjøre, men Peer Gynt, eller Ibsens samlede produksjon for 
den delen, holder isolert sett ikke som etisk fundament. Sett fra 
litteraturvitenskapens synsvinkel ligger faren i at man kun ut fra etiske 

kriterier vurderer hva som er god litteratur. Dersom dette gjøres i 
vurderingen av for eksempel Hamsuns forfatterskap, kan bøkene hans 

lett blitt stemplet som umoralske. 

Det kan gi hjelp til å se grensene mellom fagfeltene å påpeke hva 

som er etikkens felt. Etikken arbeider med normative 

problemstillinger, den definerer et verdigrunnlag og angir og 

begrunner ut fra dette hva som er rett og galt. Videre drøfter etikken 

spørsmål knyttet til menneskets moralske erkjennelsesevne, samt 

deterministiske spørsmålsstillinger. Store deler av etikken er normativt 

orientert, men den har også et deskriptivt aspekt i og med at den 

kartlegger og beskriver hva mennesker faktisk gjør. 

Litteraturvitenskapen kan på sin side ikke gjøre alt dette. Hvis man 

holder fast på at litteraturvitenskapen i hovedsak er deskriptiv, vil det 

være nærliggende å legge vekt på at litteraturvitenskapen i første rekke 

kan analysere hvordan det normative utspilles i verket. Strengt tatt vil 

litteraturforskerens rolle derfor ikke være å vurdere om verkets norm 

er rett eller gal, god eller ond. Dersom han gjør det, går han over i en 

annen rolle. Han uttaler seg da som etisk bevisst individ som utfordres 
av en tekst. Denne utfordringen kan litteraturforskeren ta opp. De 
som arbeider med etisk kritikk vil hevde at han faktisk bør gjøre det. 
Han må bare vite selv - og synliggjøre for andre - når han beskriver og 
når han vurderer. Dersom litteraturvitenskapen regnes som 
hermeneutisk vitenskap, vil de mer normative vurderingene uansett ha 

en legitim plass. Likevel må det presiseres at det vil være problematisk 
hvis beskrivelse og vurdering ikke skilles fra hverandre. Faren for å 

blande kortene kan være stor, og flere studier innen den etiske 

kritikken er for utydelige i forhold til dette. Imidlertid er ikke 
problemet forbeholdt den etiske kritikken. Forskere innen denne 
retningen er i det minste klare i forhold til tanken om verdinøytral 

litteraturforskning, som blir avvist. Jeg tror problemet er vel så stort i 
såkalt nøytrale forskningsarbeider. 

Før jeg forlater dette problemet, vil jeg legge til at bildet er mer 
komplisert enn det foregående gir uttrykk for. Litteraturvitenskapen 
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har en lang normativ tradisjon i forhold til det rent estetiske. Denne 

har jeg så langt holdt utenfor drøftingen. Det er like fullt regnet som 

en av litteraturforskningens viktige oppgaver å vurdere hva som er 
stygt og hva som er vakkert, og estetikken har derfor klart normative 
elementer. Avstanden fra estetikkens normative vurderinger om skjønt 

og uskjønet til etikkens vurdering av godt og ondt, rett eller galt, er 

derfor ikke stor. Den eksistensialistisk inspirerte filosofen og teologen 

Knud E Løgstrup er opptatt av forholdet mellom estetikk og etikk. 
Han hevder at det et galt å sette estetikk og etikk opp mot hverandre. 

En poetisk livsforståelse ligger gjemt i en etisk livsforståelse fordi den 

etiske fordringen ikke kan unnværer opplevelse, noe som kunsten 
bidrar med å gi. Kunsten er på sin side preget av en etisk fordring som 
kommer innenfra, fra kunstens eget vesen. 32 

Monopolisering av uDen etiske lesning~:> 

Det kan oppstå et problem hvis den etiske kritikken blir defmert og 
praktisert på en måte som indikerer at retningen har et slags monopol 

på etisk forsvarlig omgang med tekster. Etiske spørsmål blir da plassert 

for snevert, i en spesiell forskningstradisjon, istedenfor at det etiske 
regnes som en integrert del av alt litteraturarbeid. Atle I<:ittang retter 
søkelyset mot dette problemet og har blant annet på grunn av det en 

noe reservert holdning til den etiske kritikken.33 Det er vanskelig å 

være uenig i at høy etisk bevissthet generelt er det fundamentale. Dette 

forhindre likevel ikke at det kan være stimulerende og skjerpende med 

en systematisk refleksjon om etiske spørsmål anvendt på snevrere felt, 

i dette tilfellet littteraturstudier. Det kan da bli tydeligere hvilke etiske 

problemer og utfordringer som i særlig grad angår dette feltet. På den 

andre siden innebærer dette verken at den etiske kritikken ekslusivt 

kan forbeholde seg statusen som "Den etiske retningen" i 
litteraturforskningen, eller at den kan være et moralsk alibi for den 
øvrige litteraturforskningen. Prinsipielt bør det regnes som etisk 
høyverdig å drive litteraturforskning ut fra andre teoretiske ståsted enn 
det den etiske kritikken representerer. Det bør også anses som etisk 

32 Løgstrup 1956:217-231, 1961:7-17. 
33 Kittang 1996. 
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høyverdig å konsentrere forskningsarbeidet om litteraturens mer 

spesifikt etiske momenter slik den etiske kritikken gjør. 

Lite enhetlig retning 

Den etiske kritikken kan virke uoversiktelig og lite helhetlig. Mange 

av teoretikerne har fremsatt sin teori med tilhørende metode, og den 
etiske kritikken kan synes å falle fra hverandre i enkeltbidrag. Hvis det 

etikkfaglige i tillegg er svakt fundert, kan det til og med virke som om 
selve "limet" i den etiske kritikken, vinklingen mot etiske aspekter, er i 
svakeste laget. Fra en side sett ville en større samstemmighet om 

metode være en fordel som antagelig ville gi retningen mer 
gjennomslagskraft. Samtidig har jeg vanskelig for å se for meg noen 

konsensus. Det mest realistiske er trolig en fortsatt metodepluralisme. 

I denne sammenhengen er det nærliggende å trekke en parallell til 

feministisk kritikk som anvender en rekke metoder. 
Metodepluralismen virker ofte stimulerende innenfor feministisk 

litteraturkritikk. Det samme vil kan hende vise seg å være tilfellet for 

etisk kritikk. 

Disse problemene er ikke noen komplett liste, men skulle være 
tilstrekkelig som illustrasjon på at den etiske kritikken har sine 

vanskelige felt. Imidlertid er ingen metode eller litteraturteoretisk 
retning problemfri. Min vurdering er at det ofte vil være vel så store 
problemer forbundet ved teorier som ikke på en gjennomtenkt måte 
trekker inn etiske momenter i en litterær analyse. Det fins normative 

vurderinger i mange såkalt objektive litteraturstudier. Oeg ser i denne 

forbindelse bort fra de estetiske vurderingene.) Mange forskere feller 

tilsynelatende uten betenkning verdidommer både i forhold til fiktive 

personer i et verk og i forhold til temaet et verk tar opp. Dette gjøres i 
noen tilfeller helt åpenlyst, i andre tilfeller lettere kamuflert. Problemet 

ligger ikke i det normative isolert sett, men det oppstår når det 

normative veves inn i studier som utgir seg for å være verdinøytrale. 

Jeg tror at de fleste lesere helt intuitivt møter en tekst med 

verdivurderinger. Denne impulsen til å ta stilling, bedømme og vurdere 

kan man velge å undertrykke i vitenskapens navn. Den etiske kritikken 
velger isteden å utnytte den positivt. Dessuten kan den etiske kritikken 
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hjelpe forskere av med et redelighetsproblem fordi den tvinger frem 

refleksjon rundt og presisering av eget verdigrunnlag. 

Sammenfatning 

Det har skjedd en markert vending mot etiske spørsmål i mange 

litterære miljøer det siste tiåret. Når etiske spørsmål trekkes inn i 

sentrum for den litterære debatt og teoridannelse, åpnes det for flere 
nye perspektiver i litteraturvitenskapen. Det er likevel ikke enighet om 

hvordan det etiske konkret bør komme til uttrykk 1 

litteraturforskningen. Synet på dette avhenger dels av hvilke 
forskningstradisjon forskeren står i, og dels av vedkommendes eget 

verdigrunnlag. Den etiske kritikken har, som andre retninger, sine 
problematiske sider. Booth ignorerer ikke vanskelighetene, men har 
sett et vesentlig poeng når han skriver følgende: "If the powerful 
stories we tell each other really matter to us - and even the most 
skeptical theorists imply by their practice that stories do matter - then a 
criticism that takes their "mattering" seriously cannot be ignored".34 

For Booth er etisk kritikk derfor både den vanskeligste formen og den 
viktigste av alle former for litterær kritikk. Personlig gir jeg ham rett i 

det. 

34 Booth 1988:4. 



22 Den etiske vendingen i litteraturforskningen 

Litteraturliste 
Andersen, Per Thomas (1987): "Kritikk og kriterier". Vinduet nr 3. Oslo. 
Asheim, Ivar (1994): "Kultur" i Thorbjørnsen, Svein Olav (red): Utfordringer og 

ansvar. Områdeetikk. Olso. 
Blanch, Antonio (1991 ): "Kor relevant er ein etisk kritikk?". NLA. Oslo. 
Eide, Tom (1996): "Litteratur og etikk. Et riss av et problemfelt i 

litteraturforskningen". NEM/NENT /NESH skriftserie nr 5. Oslo. 
Booth, Wayne C (1988): The Company We Keep. An Ethics ofFiction. University of 

California Press. 
Gadamer, Hans-Georg (1989): Truth andMethod. 2 utg. London. 
Gardner, John (1978): On Moral Fiction. New Y ork. 
Genette, Gerard (1982): Figures ofLiterary Discourse. Oxford. 
Hirsch, Eric D Jr (1967): Validity in Interpretation. 7 utg. Yale University Press. 
Hirsch, Eric D Jr (1976): The Aims oflnterpretation. Chicago/London. 
Haakonsen, Daniel (1966): Arnulf Øverland og den etiske realisme 1905-1940. 

Oslo. 
Kant, Immanuel (1933): Grundlegung zur Methaphysik der Sitten. 6 opplag. Leipzig. 
Kittang, Atle (1996):"Etiske spørsmål i litteraturforskninga". 

NEM/NENT /NESH skriftserie nr 5. Oslo. 
Longum, Leif (1966): Frontlinjer. Olso. 
Lunde, Jo hann es (197 6): " 'Litteraturetikk' - et nytt begrep i 

litteraturforskningen?" NLA. Oslo. 
Løgstrup, Knud E (1956): Den etiske fordring. 2 utg, 1991. København. 
Løgstrup, Knud E (1961): Kunst og etik. 2 utg, 1995. København. 
Maritain, Jacques (1961 ): Kunstnerens ansvar. Oslo. 
Miller, Joseph Hillis (1987): The Ethics ofReading. New York. 
Nussbaum, Martha C (1986): The Fragility of Goodness. Luck and Etbics in 

Greek Tragedy and Pbilosophy. Cambridge. 
Nussbaum, Martha C (1988): Love's Knowledge. Essays on Pbilosophy and 

Literature. Oxford/New Y ork. 
Toker, Leona (1993): Eloquent Reticence. Withholding Information i Fictional 

Narrative. University Press of Kentucky. 
Tysdahl, Bjørn (red) (1992): Literature and Ethics. Oslo. 

Artikkelen er en bearbeidet versjon av en prøveforelesning over 

oppgitt emne i nordisk hovedfag, holdt ved UiO høsten 1997 



PSYKOANALYTISK TEORI- MULIG~ 

HETER OG BEGRENSNINGER I 

LITTERATUR VITENSKAPEN. 

THORSTEIN NORHEIM 

Det er vel ingen som vil være uenige i at det i dette århundret er få 

idestrømninger som har hatt større betydning for både litteraturen og 

litteraturvitenskapen enn psykoanalysen. Samtidig er det vel også få 
virksomheter utenfor den kliniske observasjonen som har betydd mer 

for psykoanalysen enn nettopp litteraturen. Det kan derfor sies å 

eksistere et gjensidig påvirkning .iforhold mellom dem, som faktisk gjør det 

vanskelig å holde dem især. Dette gjensidige påvirkningsforholdet 

indikerer samtidig en nærhet som oppstår idet begge beskjeftiger seg 
med det ubevzsste. Det ubevisste, som så å si er inkarnert i den litterære 

teksten, blir for psykoanalysen et objekt for en systematisk - om enn 
ikke vitenskapelig - undersøkelse. Dette impliserer at psykoanalytisk 

teori blir relevant for litteraturvitenskapen. Nærheten mellom 

psykoanalyse og litteratur er likevel komplisert. Hos Freud er det 
nemlig mulig å flnne to grunnoppfatninger av litteraturens plass og 

funksjon i menneskelivet, og dette kan samtidig understreke det 

gjensidige påvirkningsforholdet mellom psykoanalyse og litteratur. På 
den ene siden ser han litteraturen i analogi med drømmen, som en 

kompensatorisk handling, eller som et resultat av såkalte 
symptomproduserende mekanismer i sjelelivet. På den andre siden 
oppfatter han litteraturen i analogi med psykoanalysen selv, dvs som 

en bærer av sentrale innsikter i menneskets psykiske konstitusjon. 
Disse to grunnoppfatningene inneholder ulike svar på spørsmålet om 

hvilken status det skal eksistere i forholdet mellom psykoanalyse og 
litteratur. I den første oppfatningen er det psykoana!Jsen som får den 

dominerende status, ettersom den tilbyr litteraturen et 

fortolkningsredskap til å "helbrede" teksten med. Samtidig vet vi at 

litteraturens primære oppgave for Freud er å forsyne psykoanalysen 

med belegg og bekreftelser for psykoanalysens egne teorier. Når det 

gjelder den andre grunnoppfatningen, blir dermed forholdet mer 
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balansert og utjevnet. Her blir nemlig litteraturen det språk som 

psykoanalysen bruker for å navngi seg selv, og litteraturen blir derfor 

den iboende referanserammen som psykoanalysen navngir sine funn 
med. Dette mer jevnbyrdige forholdet understrekes av at mange av de 
litterære verk som Freud tolker, viser klare likhetstrekk med strukturen 

i den psykoanalytiske terapien. Både analysen av Hoffmanns fortelling 

Der Sandmann og av Jensens Gradiva er bygget opp som en gradvis 
oppløsning av den fundamentale spenningen mellom illusjon og 
sannhet som en innsiktsskapende prosess, i analogi med den prosessen 

som den psykoanalytiske terapien sikter mot å være. 

Disse to grunnoppfatningene av litteratur, og av forholdet mellom 

psykoanalyse og litteratur, eksisterer side om side i psykoanalytisk 

teori. Dette blir faktisk et uttrykk for det problematiske ved 

psykoanalytisk teori generelt: den er en teori om rfynamiske forhold. 

Som tankekonstruksjon var den gjennom Freuds liv i stadig bevegelse, 
med nye begreper og skiftende poengteringer. 

Min påstand er at den tradisjonelle litteraturforskningen, som i særlig 

grad har betont litteraturens innho!dsside, har antatt den første 

grunnoppfatningen Freud har av litteratur, og dermed av forholdet 

mellom psykoanalyse og litteratur. Det er først i en nyere form for 

litteraturforskning, der også litteraturens uttrykksside betones, at den 

andre av Freuds grunnoppfatning av litteratur, og av forholdet mellom 
psykoanalyse og litteratur, er blitt aksentuert. Vi har altså å gjøre med 

en utvikling i litteraturvitenskapen selv, der endringene forårsakes av 

ulike tilnærminger og lesninger av Freuds skrifter. 

I artikkelen "Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci'' spør 

Freud seg selv om ikke artikkelen egentlig er en psykoanalytisk roman. 
Det kan derfor være vanskelig i nyere psykoanalytisk litteraturteori 

(som f eks hos Peter Brooks) å skille mellom begrepene "psyko
analytisk teori" og "psykoanalytisk litteraturteori". Denne distinksjonen 
er imidlertid ivaretatt i selve tittelen på denne artikkelen, og min 

oppgave blir derfor å ta utgangspunkt i det tradijjone!!e forholdet 

mellom psykoanalyse og litteratur. V ed å legge hovedvekten på dette 

forhold skal denne artikkelen primært dreie seg om den tradisjonelle 
psykoanalytiske teoriens forhold til litteraturvitenskapen, og en 
vurdering av dette forholdets muligheter og begrensninger. Men siden 
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forholdet mellom psykoanalyse og litteratur har endret seg med hensyn 

til status, er forholdet likevel mer preget av begrensninger enn av 

muligheter. Det hersker nemlig bred enighet om at den tradisjonelle 
formen for psykoanalytisk teori ikke har lykkes i å utvikle en konsistent 
form for psykoanalytisk litteraturteori. Siden den psykoanalytiske 
teorien om litteratur har endret karakter, åpner imidlertid dette for nye 

muligheter, og jeg skal derfor- om enn sekundært- også gjøre rede for 
forutsetningene for, og resultatene av, denne endringen. 

Som en avgrensning av arbeidet, skal jeg først forsøke å utlede de 

hovedområder fra litteraturvitenskapen som psykoanalytisk teori kan 

sies å belyse. 

På tvers av skoler og retninger kan det være legitimt å utlede fire 

hovedområder eller hovedproblemer i litteraturvitenskapen. Ett viktig 

litteraturteoretisk område kan sies å være forholdet mellom tekst og 

tolkning, et annet mellom poetikk og retorikk, et tredje mellom 

historie og samfunn og et fjerde mellom subjekt og skrift. Det skulle 

være innlysende at den psykoanalytiske teoriens styrke først og fremst 

gjelder den delen av litteraturvitenskapen som dreier seg om forholdet 

mellom subjekt og skrift. Samtidig er det like innlysende at den har lite 

å gjøre med området for historie og samfunn, som kanskje i første 

rekke er forbeholdt litteratursosiologiske, marxistiske og 

nyhistoristiske retninger. Ettersom endringene i forholdet mellom 

psykoanalysen og litteraturen har fått betydning under området som 

omhandler tekst og tolkning, skal jeg mot slutten av denne artikkelen 

komme inn på denne delen. Rammene for artikkelen vil altså bestå av 
sammenhengen mellom subjekt og skrift, tekst og tolkning. 

Psykoanalytisk teori i tradisjonell forstand vil i særlig grad forholde seg 

til området mellom subjekt og skrift, eller mer spesifisert, mellom 
forfatter og tekst. Det er dette området som skal betones, og det er 

dette området som utgjør utgangspunktet for det følgende. 

"Der Dichter und das Phantasieren" 

Jeg vil nærme meg forholdet mellom subjekt og skrift, mellom 
forfatter og tekst, ved å ta utgangspunkt i Sigmund Freuds artikkel 
"Der Dichtet und das Phantasieren" (1908). Det er nemlig i denne 
artikkelen at Freud skisserer en psykoanalytisk teori om diktningens 
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ontologi. Denne artikkelen stiller etter min mening to viktige spørsmål 

som jeg vil legge til grunn for å belyse dette hovedproblemet i 

litteraturvitenskapen, nemlig på den ene siden forholdet mellom den 

litterære teksten og det ubevisste, og på den andre siden psykoanafysens forhold 
til kreativitetsproblemet. Det er min påstand at det ut fra denne artikkelen 

er mulig å etablere en modell som setter de teoretiske rammene for all 

senere psykoanalytisk litteraturkritikk, og at den endring som oppstår i 
forholdet mellom psykoanalyse og litteratur, er relatert til denne. 

Teksten og det ubevisste 

Som allerede tittelen på artikkelen indikerer, etablerer Freud her en 

analogi mellom dikt eller diktning og fantasivirksomhet. Denne 
analogien kommer i stand som følge av Freuds undersøkelse av 

diktningens opprinnelse, når han ønsker å belyse kilden for den 

poetiske skaperkunst. Freud bestemmer diktningen som en 
kompenserende fantasivirksomhet, sammenlignbar med drøm, 
dagdrøm og barns lek, der ulike former for ubevisste drifter Geg
driften og seksualdriften) får utløp. Diktningen er på denne måten - i 
likhet med (dag)drømmen - et resultat av en ønskeoppjjllelse, der to 

grunnleggende driftsimpulser manifesterer seg som følge av et 

komplisert sjelelig arbeid. Disse to formene for driftsimpulser 

manifesterer seg imidlertid ikke direkte i teksten, men får utløp takket 

være kunstmidlenes dempende eller omformende virkninger. Det er kun når 
driftsimpulsene er dempet og omformet, at de kan fungere som 
identifikasjonsobjekter for leseren. Til dette transformasjonsarbeidet 
har dikterbevisstheten to grunnstrategier til disposisjon: De 

uakseptable ønskefantasiene transformeres til akseptable fantasier, 

samtidig som de organiseres i en estetisk form som i seg selv er 
lystvekkende. Dette innebærer at den estetiske lysten som dikteren gir 
oss, har karakter av en dypere "førlyst" som leseren kan identifisere 
seg med ved å tilegne seg den estetiske formen. Denne "førlysten" 

formår å frigjøre sjelelige spenninger i leseren, og forårsaker derved 
den egentlige nytelsen ved et kunstverk, som ifølge Freud er å nyte 

våre egne fantasier uten noen form for bebreidelse eller skam. 

Ettersom den litterære teksten består av ubevisste drifter i 

transformert form, indikerer dette en sammenheng mellom teksten og 



Psykoanalytisk teori 27 

det ubevisste. Dette åpner for at psykoanalytisk teori kan forsyne 

litteraturvitenskapen med forståelsesmodeller. Oppgaven for den 

psykoanalytiske fortolkeren blir dermed å løse opp den bundne teksten 

ved å gripe fatt i de tekstelementene som ikke umiddelbart lar seg 
forstå, for deretter gradvis å lese teksten tilbake til de fantasmene som 
rommer de egentlige lystimpulsene. 

De muligheter psykoanalytisk teori tilbyr litteraturvitenskapen 

angående sammenhengen mellom teksten og det ubevisste, viser seg i 
de ulike løsningsforslagene som etableres på grunnlag av følgende to 
problem: Hvordan kan man gå frem for å hente ubevisste forestillinger 
ut av en tekst, dvs gi ord til det usagte "under" det som teksten sier? 

Og hvem tilhører egentlig disse forestillingene, dikteren, teksten selv 

eller leseren? For å antyde et svar på disse spørsmålene, skal jeg 
presentere ulike psykoanalytiske tilnærmingsmåter, slik de faktisk har 

etablert seg i litteraturvitenskapen. 

Det fmnes ulike svar på spørsmålet om tekstens forhold til det 
ubevisste. I artikkelen "Mellom psykoanalyse og dikting: Eit bidrag til 
formidling" regner Atle Kittang med tre former for 

tilnærmingsmuligheter til dette spørsmålet. Disse tre 
tilnærmingsmåtene er varianter av mer allmenne litteraturteoretiske 

spørsmål. P{Jkobiograften, p{} ka kritikken og pljkoana!Jtisk resep!fonsestetikk 
reflekterer nemlig bevegelsen mellom henholdsvis en genetisk, en 
tekstanalytisk og en resepsjonsestetisk tilnærming til den litterære 

kommunikasjonsprosessen i dette århundrets litteraturvitenskap. La 

meg nå vurdere disse tre ulike tilnærmingsmulighetenes innfallsvinkler 

til spørsmålet, med henblikk på en drøftelse av deres respektive 

muligheter og begrensninger. 

Psyko biografien 

Den første av disse tilnærmingsmåtene er altså den genetiske 

p{Jkobiograften. Her kan Freuds egne (og eneste) psykobiografi illustrere 

denne retningen, nemlig "Eine Kindheits-erinnerung des Leonardo da 

Vin ei'' (191 0). Dette er en detaljert konstruksjon av Leonard os 
emosjonelle liv fra hans tidligste år, der Freud redegjør for konflikten 

mellom Leonardos kunstneriske og vitenskapelige impulser ved å 

analysere hans psykoseksuelle historie. I denne studien gjør Freud rede 
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for mange av psykoanalysens viktigste begreper som bl a kreativitet, 

sublimering og narcissisme. Men siden disse begrepene kan ligge til grunn 
for å diskutere om kunstskapelsen kan tolkes som en særegen 

menneskelig aktivitet, til forskjell fra den fantasivirksomheten vi alle 

søker tilflukt til i drømmene, skal jeg diskutere dette i forbindelse med 

det andre hovedproblemet jeg utledet fra "Der Dichter und das 

Phantasieren": nemlig spørsmålet om psykoanalysens forhold til 
kreativitetsproblemet. Her skal jeg nøye meg med å nevne at 

sublimering og narcissisme er begreper som psykoanalysen legger til 
grunn for kunstnerisk skapelse, og som således er nødvendig 
prosessen som omfatter ubevissthetens transformasjon til kunst. 

Med Freuds egen drømmeanalyse som modell tolkes en av 

Leonardos barndoms-fantasier, som blir et morsbilde som peker 
tilbake på det faktum at moren dominerte de fem første årene av 
Leonardos barndomsliv. En slik morskjærlighet finner Freud uttrykk 

for i enkelte av Leonardos malerier. Når Freud tolker enkelte av disse 

maleriene, er det først og fremst ut fra den betingelsen at kunstneren 

ble fascinert av motivene. Fascinasjonen kan bare oppstå i den grad 

motivene er i stand til å vekke fortrengte, ubevisste minner i Leonardo. 

Tatt i betraktning at hans motiver ofte er kvinner, vekker dette de 

fortrengte minnene om moren. Slik blir kunsten et transformert 

uttrykk for kunstnerens egne ønsker, traumer og konflikter. Denne 

genetiske kunstforståelse blir imidlertid - som all biografisk forståelse -

problematisk, idet den innebærer en analogi mellom kunstneren og 

nevrotikeren, som er grunnlaget for reduksjonen av kunstens 

innholdsmønster til infantile trauma. Denne reduksjonen kan dessuten 

bare komme i stand som følge av en metodologisk fiksjon, ettersom de 
infantile trauma som legges til grunn, foregir å ha sin opprinnelse i et 
kunstnersinn som vi vanligvis ikke har tilgang til. Med mindre 

kunstneren som person selv er under analyse, er hans ubevissthet 
prinsipielt utilgjengelig. Ettersom det biografiske materialet i tillegg 
ofte er spinkelt på det området som nettopp gjelder de ttaumatiserte 
barndomsopplevelsene, noe Freud selv eksplisitt gir uttrykk for i 
Leonardos tilfelle, oppstår det i tillegg gjetninger og spekulasjoner som 
lett bidrar til å undergrave fortolkningen. 
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Psykokritikken 

Om psykobiografiens begrensninger er så store at de fleste i dag vil 
mene at den er en uaktuell tilnærming i arbeidet med litteratur, kan 

imidlertid forholdet mellom litteraturen og det ubevisste anta andre 

retninger enn den psykobiografiske. En av disse retningene er 
p.rykokritikken. I likhet med psykobiografien opererer denne med 

dikterens ubevissthet, men uten å forankre hypotesen 

psykobiografiske spekulasjoner. Ettersom denne tilnærmingsmåten 

nøyer seg med tekstene selv, forankres i stedet denne ubevisstheten i 
livsstiler eller personlige myter i tekstens struktur, slik at ubevisstheten 

nedfeller seg i selve teksten. Tilnærmingsmåten konsentrerer seg først 

og fremst om personene og personkonstellasjonene som opptrer i 

tekstene, og også her gir Freud selv visse modeller. 

Vi skal imidlertid være oppmerksomme på at når Freud på denne 
måten kommer til å behandle de fiktive personene som om de var 

virkelige, levende vesner, innebærer dette implisitt et annet syn på 

litteraturen enn den som blir lagt til grunn i psykobiografiske 
tilnærmingsmåter. I psykobiografien betraktes litteratur eller kunst i 
analogi med drømmen, som en kompensatorisk handling eller som et 

resultat av såkalte symptomproduserende mekanismer i sjelelivet. 
Implisitt i det aktuelle synet er litteratur analog med psykoanalysen 

selv, og således bærer av sentrale innsikter i menneskets psykiske 

konstitusjon. Dersom litteratur betraktes på denne siste måten, blir 

den litterære teksten tolket som en sinnrik allegori over sentrale 
punkter i den psykoanalytiske teorien selv. Ulikheten i disse to 

synspunktene på litteratur og på psykoanalysens forhold til litteratur, 
tilsvarer den ulikheten jeg gjorde rede for innledningsvis. Siden dette 
andre synet ikke manifesterer seg eksplisitt i psykokritikken, skal jeg ta 

for meg forutsetningene og konsekvensene av det senere (under 

overskriften Tekst og tolkning). 

Det er derfor det tradisjonelle litteratursynet som må sies å ligge til 
grunn for Freuds artikkel "Das Unheimliche" (1919), der formålet er å 

lage en psykoanalytisk teori om det uhyggelige. Siden Hoffmanns 
fortelling "Der Sandmann" har en uhyggelig effekt, kommer denne 

litterære teksten til å utgjøre utgangspunktet for Freuds teori. Det 
uhyggelige ved denne fortellingen har ifølge Freud å gjøre med 
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sandmannens tilbøyelighet til å blinde små barn ved å rive ut øynene 
deres, og dette nedfeller seg i den fiktive personen Nathaniel som 

angst. Denne angsten er ifølge Freud en substitusjon for 

kastrasjonsangst. Siden det uhyggelige er en type uhyggelighet som 

kjennetegnes ved at noe velkjent og familiært vender tilbake, blir det 

uhyggelige i Nathaniels tilfelle et resultat av at angsten for å miste 

øynene i realiteten er en tilbakevending av den fortrengte angsten for 
kastrasjonskomplekset. Slik kommer Freuds artikkel til å illustrere 

psykokritikkens tilnærmingsmåte, hvor altså de fiktive personene utgjør 

utgangspunktet for psykoanalyse. 

I "Die Traumdeutung" (1900) tolker likeledes Freud Shakespeares 

Hamlet-skikkelse i lys av Ødipus-komplekset. Når Hamlet nøler med å 

ta livet av sin onkel, er det fordi at han ubevisst identifiserer seg med 

Claudius' handlinger: drepe sin bror (i Hamlets tilfelle far) og ekte sin 

svigerinne (i Hamlets tilfelle mor). Et tredje eksempel på en slik 

psykokritisk fremgangsmåte finner vi i "Einige Charaktertypen aus der 

psychoanalytischen Arbeit" (1916), der Freud analyserer Rebekka 

West-skikkelsen i Ibsens Rosmersholm. Rebekka illustrerer her et 

allmennpsykologisk karaktertrekk: at mennesket ofte viker tilbake fra å 
høste de fulle fruktene av sin fremgang. Rebekka er således bundet av 

en samvittighetskonflikt som har sine røtter i et allment ødipalt 
fantasme: ønsket om å rydde Moren (Beate) av veien og ekte Faren 
(Rosmer). Ødipus-komplekset kan sies å være den klassiske 

psykoanalysens varemerke. Dersom vi legger denne til grunn, synes 
mange av verdenslitteraturens persontegninger å falle på plass rent 

dybdepsykologisk. Men dette fortolkningsparadigmet hviler på den 
forutsetning at vi aksepterer den klassiske psykoanalysens drifts- og 

konfliktbegrep som tilstrekkelig analyseredskap. Ser vi på utvidelsen av 

psykoanalysen etter Freud, blir det klart at ikke all psykologisk 

betydningsfull adferd restløst kan reduseres til underliggende drifts
konflikter. Det finnes nemlig behov, følelseskvaliteter og objekt
relasjoner som faller utenfor den ødipale modus, og som må forstås på 
andre grunnlag. Som et supplement til den ødipale fasen, har det 

oppstått teorier om den preødipale fasen, der vi befinner oss i den aller 
tidligste fase i menneskets liv: i cjyadens psykologi. Siden grunnlaget for 

både kontakt og identitet, dvs selve personlighetens fødsel, 
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konstitueres i denne fasen, kan slike teorier supplere - eller erstatte -
den klassiske forestillingen om Ødipus-komplekset. Om en slik 
teoretisk utvidelse innebærer nye muligheter, unngår heller ikke denne 
det problemet som den klassiske teorien blir til del. Begge 
tilnærmingene kommer nemlig i dette perspektivet til å bekrefte det 
som allerede var kjent på forhånd. Mens problemet med den klassiske 
teorien er at analysen alltid vil støte på varianter av psykoseksuell 
flksering og ødipal konflikt, oppnår den teoretiske utvidelsen ikke 
annet enn at slike varianter henlegges til et tildligere stadium. Begge 
analysene kan derfor komme til å fortone seg som en likegyldig rebus, 
der løsningen er kjent på forhånd. Og i en slik form kan man vanskelig 
hevde at den psykoanalytiske fortolkningen bidrar til en forståelse av 
særtrekkene ved dikterkunsten. 

Når slike tilnærmingsmåter blir problematiske, har det å gjøre med 
den forutsetningen Freud legger til grunn: At flktive personer innehar 
en ubevissthet og et ubevisst liv, som kan behandles i analogi med 
levende menneskers. Ikke desto mindre er det kanskje nettopp det vi 
hele tiden er overlatt til å gjøre, idet litteraturen selv nærmest forutsetter 
at vi er villige til å lese mentale operasjoner inn i flktive personer. Selv 
om Freud til en viss grad unngår å relatere forestillingen om det 
ubevisste i teksten til en individualisert dikter- eller leserpsykologi, blir 
denne tilnærmingsmåten likevel problematisk. Dette har sammenheng 
med at de flktive personene er en tekstlig størrelse, og siden det er 
problematisk å operere med forestillingen om "tekstens ubevissthet", 
møter denne tilnærmingsmåten sin begrensning når fortolkeren er på 
jakt etter det usagte, det som teksten ikke sier. 

Psykoanalytisk resepsjonsestetikk 

Med forestillingen om det ubevisste som en individuell struktur, 
kunstnerisk transformert til et verk som fortolkeren skal føre tilbake til 
det usagte som det springer ut av, blir den psykoanalytiske 
fortolkningen lett en fortolkning av de ubevisste mekanismene som 
ligger til grunn for tekstlesningen. Det oppstår en fare for at fortolkeren 
ikke flnner noen annen dybdepsykologisk sannhet i teksten, enn den 
han selv legger inn i den. Fortolkningen kan derigjennom komme til å 
bestå av en redegjørelse for tekstens virkninger på fortolkerens egen 
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ubevissthet, idet det ubevisste ikke er en underliggende narrartiv 

struktur som fortolkeren avdekker, men snarere det som foregår i 
fortolkerens eget engasjement. Den litterære ubevissthet er således det 

som foregår i fortolkerens overføringsforhold til teksten. I en slik 

p.rykoanafytisk resep.yonsestetikk, som utgjør den tredje tilnærmingsmåten, 

blir det derfor interessant å undersøke hvordan leserens ubevissthet 

betinger opplevelsen av litterære tekster. At Freud flere steder er 

opptatt av slike resepsjons-psykologiske problemstillinger, fremgår 

særlig av "Der Dichter und das Phantasieren", men også av "Das 

Unheimliche". Formålet med den første artikkelen er som tidligere 

nevnt å oppspore de kilder som de kreative dikterne tar av, og som 

evner å gjøre et så stort inntrykk på oss og vekke våre følelser. Når 

diktningen er en kompenserende fantasivirksomhet der ubevisste 

drifter får utløp og blir akseptable som identifikasjonsobjekter for 

leseren, kan dette bare skje når disse dypereliggende driftsimpulsene er 
dempet eller omformet. I dette arbeidet har som nevnt 
dikterbevisstheten to grunnstrategier til disposisjon: de uakseptable 

ønskefantasiene transformeres til akseptable fantasier, samtidig som de 
organiseres i en estetisk form som i seg selv er lystvekkende. Dette 
legitimerer den egentlige, dypereliggende lysten som vi ubevisst 
opplever i møtet med de fortrengte fantasiene. Når Freud i artikkelen 
"Das Unheimliche" skal redegjøre for det uhyggelige i kunsten, kan 

han likeledes bare gjøre dette ut fra effekten av det uhyggelige, og 
siktemålet er å finne eksempler på uhyggelighet som alle mennesker 

kan akseptere uten reservasjon. Det resepsjonsestetiske og 
allmennmenneskelige formålet viser seg ikke minst i artikkelens 

estetiske ærend: den foregir å være en psykoanalytisk studie om 
estetikk, forstått som en teori om følelseskvaliteter. 

Når en slik resepsjonsestetisk tilnærmingsmåte blir problematisk, har 
det å gjøre med at opplevelsen av litterær form og mening gjøres til en 
funksjon av individuelle ego-strategier, der fortolkeren bare har sine 
egne erfaringer og intuisjoner å falle tilbake på. På denne bakgrunn blir 

teksten som konkret symbolstruktur et sekundært element, og den 

kreative handlingen den springer ut av, står dermed i fare for å miste 

sin interesse. En slik tilnærmingsmåte medfører dessuten at den 

klassiske psykoanalysens modell for estetisk kommunikasjon (som går 
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fra underbevissthet til underbevissthet), står i fare for å bli erstattet 
med adferdpsykologiens stimulus/responsmodell. Men dermed truer 
en vesentlig side ved det psykoanalytiske synet på diktekunsten med å 
gå tapt, nemlig forestillingen om teksten som vei til innsikt. 

De tre hovedretningene innebærer ulike svar, og dermed muligheter, 
på spørsmålet om tekstens forhold til det ubevisste. Om ingen av disse 
retningene kan gi en tilfredsstillende modell med hensyn til å hente 
ubevisste forestillinger ut av en tekst, skyldes kanskje ikke dette så mye 
psykoanalysens begrensning, som at innvendingene mot disse 
retningene skyldes en utvikling i litteraturvitenskapen selv. Som nevnt 
er disse hovedretningene varianter av mer allmenne litteraturteoretiske 
problem, der de altså representerer hver sin pol i den litterære 
kommunikasjonsprosessen. Det er derfor vanskelig å avgjøre i hvor 
stor grad kritikken av disse hovedretningene rammer psykoanalytisk 
litteraturteori spesielt. Likevel skulle det være klart at disse retningene
om enn på forskjellige måter - viser noen av de problemer og 
begrensninger som er forbundet med en psykoanalytisk teori om 
litteratur. Problemet viser seg i særlig grad med innvendingen om at 
ingen av de nevnte hovedretningene er i stand til å begrunne 
forskjellen mellom fantasivirksomhet generelt, og kunstens skapende 
virksomhet, på en tilfredsstillende måte. Det er således vanskelig å 
avgjøre om de konflikter og strukturer som den klassiske 
psykoanalysen utleder fra de litterære tekstene, er spesifikke for 
litteraturen eller om det er allmenne fantasmer som også lar seg tolke 
ut fra andre former for fantasiytringer, som f eks dagdrømmer. 

Problemet blir dermed å avgjøre om kunstskapelsen kan tolkes som 
en særegen menneskelig aktivitet til forskjell fra den 
fantasivirksomheten vi alle bedriver i søvne og våken tilstand. Med et 
slikt problem er vi tilbake til det andre problemområdet jeg utledet fra 
"Der Dichter und das Phantasieren", nemlig psykoanalysens forhold til 

kreativitetsproblemet. 

Psykoanalysen og kreativitetsproblemet 

Et dominerende litteratursyn både i "Der Dichter und das 
Phantasieren", og ellers hos Freud, er som nevnt at litteraturen ses i 
analogi med drømmen, som en kompensatorisk handling eller som et 
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resultat av såkalte symptomproduserende mekanismer i sjelelivet. 

Undersøker vi Freuds litteratursyn i denne artikkelen grundigere, 

finner vi at han skiller mellom på den ene siden de gamle epos- og 

tragediedikterne som overtar et ferdig stoff, og på den andre siden de 
dikterne som fritt synes å skape sitt stoff. Det er de siste dikterne 
Freud vil undersøke, men han erkjenner dermed at han forbigår 

diktere som kritikken setter høyest, for i stedet å se på de mindre krevende 
dikterne, som til gjengjeld har det største og ivrigste publikum. Når 
Freud på denne måten befatter seg med populær- eller triviallitteratur, 

har det å gjøre med at denne formen for litteratur skal illustrere Freuds 
teorier om fantasien. Denne type litteratur tjener derfor to sentrale 

punkter i Freuds teori. For det første fungerer helten i slike fortellinger 
som et identiflkasjonsobjekt for det narcissistiske fantasmet. For det 

andre lar teorien om litteraturen som ønskeoppfyllelse seg lett tilpasse 
slike triviallitterære sjablonger. Spørsmålet er imidlertid om dette lar 

seg utvide til de dikterne som overtar et ferdig stoff, de store epos- og 
tragediedikterne. Om Freud selv formoder dette, er det i alle fall liten 
tvil om at det ut fra den klassiske psykoanalytiske teorien, er 

problematisk å skille, ikke bare mellom høy og lav litteratur, men også 
mellom litteratur og andre former for fantasivirksomhet. 

Dette innebærer at vi må undersøke hvordan den psykoanalytiske 

teorien evner å orientere seg dersom den skal tilby et mer 

tilfredsstillende perspektiv på kunstskapelse generelt, og på litterær 

skapelse spesielt. Jeg har tidligere antydet hvordan Freud i artikkelen 

om Leonardo da Vinci drøfter sublimerings- og narcissismebegrepet 

som et utgangspunkt for et slikt perspektiv på kunstskapelse. Begge 

disse begrepene er avgjørende i diskusjonen om kunstskapelsen kan 

tolkes som en særegen menneskelig aktivitet til forskjell fra den 
fantasivirksomheten vi alle søker tilflukt til i drømme. I artikkelen om 

Leonardo, er det Freuds poeng at sublimeringen og narcissismen er 

det som skal til for at Leonardo kan skape i kunst. Siden sublimeringen 

i Leonardos mentale liv foregikk over to stadier, der den ene resulterte 

i naturvitenskapelige arbeider, og den andre i kunstnerisk aktivitet, 
synes det likevel å være en inkonsistens i Freuds argumentasjon, 

ettersom det i så fall er problematisk å skille mellom kunst og 

vitenskap. En annen begrensning med Freuds sublimeringsbegrep i 
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den nevnte artikkelen, er at den resulterer i en rigid oppfatning av 

kunstens ontologi. Freud bestemmer nemlig sublimeringsevnen som 

en evne til å erstatte umiddelbare erotiske siktemål med andre ikke

seksuelle siktemål, der dette ikke-seksuelle vurderes h~ere enn det 

opprinnelige. For Freud er altså kunst både moralsk høyverdig og 

avseksualisert, noe jeg antar at de fleste vil være enige om er en for rigid 

og snever kunstoppfatning. I forlengelsen av dette blir kunsten en 

triumf over livet, ettersom den ulykkelige fornektelsen av det erotiske 

liv, ifølge Freud, blir forvandlet til seier i kunsten. Dette innebærer at 

kunsten i freudiansk forstand vanskelig kommer til å uttrykke det 

negative, siden kunsten blir en kompensasjon for noe som gikk galt. 

Selv om sublimering og nardssisme er nøkkelbegreper i psykoanalytisk 

teori, er det likevel vanskelig å fmne entydige definisjoner, og 

begrepene forblir uklare. Det er derfor umulig å etablere en endelig 

definisjon av disse begrepene. Denne uklarheten er som nevnt et 

problem som rammer psykoanalytisk teori generelt. 

Ifølge Leo Bersani er ikke sublimeringens mekanisme utførlig 

beskrevet hos Freud. I sin artikkel "Erotic Assumptions: Narcissism 
and Sublimation in Freud", er Bersani inne på at Freud bevisst stiller seg 

ambivalent til dette begrepet. Bersani regner med at det er gode 
grunner for at Freud ødela et eget manuskript om sublimering, fordi 
han da ville unngå å ta stilling til et grunnleggende problem. Dette 

problemet illustrerer Bersani ved å skissere de to løsningsmulighetene 
en slik artikkel måtte velge mellom. På den ene siden går det frem hos 

Freud at kunstverk produseres av de samme psykiske mekanismer som 

nevrotiske symptomer og drømmer. En artikkel om 

sublimeringsprosessen ville derfor gjøre kunsten avhengig av 

psykoanalysen; fortolkningen ville vært en øvelse i psykoanalytisk 
narratologi. Oppdagelsen hos Freud av en prosess nærmest helt adskilt 

fra fortrengning med symptom- eller reaksjonsdannelser, ville på den 
andre siden nødvendigvis gitt en artikkel som kom til å defmere 
grensene fot den psykoanalytiske kompetansen. Siden man kan trekke 

den tilsvarende selvmotsigelsen ut fra Freuds faktiske befatninger med 

sublimeringsbegrepet, blir dette et av psykoanalysens mest uklare 
begrep; ikke minst fordi sublimering i Freuds forstand både utgjør et 

stadium og en struktur. I studien om Leonardo leser imidlertid Freud, i 
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forlengelsen av sublimeringen, affekter ut av Leonardos skrift. En 

tilsvarende lesning - om enn med andre utgangspunkt - gjør forøvrig 
både Sarah Kofman og Julia Kristeva. I en artikkel om Freuds "Das 

Unheimliche" gjør Kofman det uhyggelige til en skriftteori, mens 
Kristeva hevder i sin teori om melankolien (i Solezl Noir. Depression et 
mi!ancolie), at melankolikeren har et språk tappet for affekt. 

Når det kommer til spørsmålet om hvorvidt psykoanalysen evner å 

tilby et mer tilfredsstillende perspektiv på kunstskapelse, skal jeg i 
stedet ta for meg Atle I<:ittangs artikkel "Mellom psykoanalyse og 
dikting: Eit bidrag til formidling". I<:ittang regner her med to motsatte 

posisjoner som på hver sin måte utdyper psykoanalysens innsikt i den 

kreative prosessen: på den ene siden den såkalte ego-prykologien; på den 

andre siden Klein-skolen. 

Begge disse retningene fører oss på vei bort fra den klassiske 

oppfatningen av diktekunsten som dempet eller omformet 

kommunikasjon av infantile trauma eller imaginær tilfredsstillelse av 

fortrengte driftsimpulser. Retningene har dessuten det til felles at de 

ved å løse verket fra de forståelsesmodellene som drømmetydningen 

beror på, kommer til å markere en form for avstand til de tradisjonelle 
psykoanalytiske tilnærmingene til tekstens ubevissthet. 

Ego-psykologien 

Ego-psykologien konsentrerer seg om forholdet mellom primær og 
sekundær bearbeidelse av det fantasmatiske materialet, og kommer 

dermed til legge særlig vekt på spenningen og samspillet mellom 

kunstproduksjonens indre og ytre grunnlag. Retningen er basert på 
den freudianske oppfatningen av diktningen som dempet og 

omformet kommunikasjon av en fantasmatisk kjerne, og verkets form 

og mening er også her strategier som tas i bruk for å skape grunnlag 
for en nytelse av de opprinnelige "forbudte" fantasmene. Til forskjell 
fra den tradisjonelle psykoanalysen, blir imidlertid den kreative 

prosessen her oppfattet ut fra forestillingen om et ego: 

Transformasjonene fra fantasmer til bevisst tekst er funksjoner av 
egoets forsvarsmekanismer, en kontrollert bearbeidelse i egoets 

tjeneste, en formidling eller tilpasning av lyst- og angstimpulsene til 
kravet fra de ytre realitetene, og dermed en gradvis oppbygging av 
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identitet. En videreføring av slike teorier, innebærer at den litterære 

produksjonens tilpasning til sosiale, kulturelle og litterære 
konvensjoner understrekes, samtidig som de klassiske 

sammenligningene mellom drømmearbeidet og det litterære arbidet 
tones ned. På denne måten kan psykoanalytiske impulser integreres i 

en mer "allmenn" teori om litteraturen. Men dette har som konsekvens 

at selve psykoanalysens grunnlag - det spesielle perspektivet på 
menneskelig adferd som en funksjon av det ubevisste - blir borte. Det 

er her den andre hovedretningen innenfor psykoanalysens 
kreativitetsteori, Klein-skolen, kommer inn som en motvekt. 

:Klein-skolen 

Klein-skolen er inspirert av Melanie Kleins teorier om spebarnets 

fantasiliv. Disse teoriene innebærer en utforskning av strukturene og 

dynamikken i den primære dannelsen av fantasmer, siden kreativiteten 

har sin opprinnelse nettopp her. I motsetningen til ego-psykologien er 

altså I<Jein-skolen opptatt av de primære impulsene bak skapende 

virksomhet. Teorien baserer seg på at det i spebarnets tredje 

levemåned skjer en grunnleggende endring i dets opplevelse av 

omverdenen. Delobjektene (moren og andre mennesker) forvandles nå 

til hele objekt, idet de blir oppfattet som hele og fullstendige personer. 
Integrasjonen av slike hele objekter kommer i sin tur til å danne 

kjernen i det som etter hvert skal bli et integrert subjekt. For spebarnet 

er imidlertid en slik objektrelasjon en kilde til ambivalens: Mens 

delobjektene enten var gode eller vonde, erfares nå objektene - f eks 

moren- som både god og vond samtidig. Et slikt ambivalent mors bilde 

blir deretter gjenstand for barnets aggressive fantasiimpulser, som i sin 
tur vekker tap- og skyldfølelser. Barnet er nå i en depressiv posisjon, 
der det imidlertid oppstår et ønske om gjenskapelse, gjenopprettelse 
eller reparasjon. Det er dette som utgjør det ubevisste grunnlaget for 

all senere skapende virksomhet. 

Spenningen mellom tap, skyld og ønsket om gjenskapelse blir 
utdypet ved hjelp av Freuds teorier om sørgearbeidet. For Klein
skolen er dette også drivkraften bak all symbolisering. Ettersom alle 

kunstverk er symbolstrukturer, betyr det at kunst må oppfattes som en 

slags symbolsk besvergelse av en reell eller fantasmatisk mangel. Det 
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kreative arbeidet innebærer således en dobbel drivkraft i det ubevisste: 

på den ene siden den destruktive impulsen som munner ut i tapet, 

fraværet; på den andre siden den gjenopprettende impulsen som søker 

mot en ny helhet. Kunsten forutsetter m a o et tap, et sørgearbeid, 

som teksten transformerer til positiv fiksjon. 

Innflytelsen fra Melanie Klein er åpenbar i Julia Kristevas teorier om 

litterær kreativitet. Poenget i hennes studie Soleil Noir. Depression et 
melancolie (1987) er å vise at kunsten (litteraturen) forutsetter et tap, og 

at den gjør det mulig å overkomme tapet. Ifølge Kristeva er 

depresjonen en effekt av en sorgtilstand (som hos Freud), en sorg over 
et tap. Dette tapet skjer før barnet er i stand til å skape objekter, og 

tapet gjelder derfor ikke slike objekter, men det Kristeva kaller Tingen 
(la chose), dvs den kaotiske virkeligheten som ennå ikke er strukturert; 

den imaginære morssubstansen som ligger hinsides alle forsøk på 
symbolisering og fremstilling. Det primære problemet for den 

depressive er likevel ikke det faktiske tapet av denne Tingen. Tapet er 
nemlig prisen vi alle betaler for vår inngangsbillett til den symbolske 
orden, dvs språket, og dermed for vår eksistens som selvstendige 

individer og talende subjekter. Problemet er i stedet at den depressive 

ikke har fått sørget over tapet av Tingen. Et slikt sorgarbeid kan 

imidlertid bare gjennomføres dersom barnet kan identifisere seg med 
og idealisere faren i den personlige forhistorien. Dersom dette ikke 
skjer, kan den depressive likevel innta sin plass i den symbolske orden, 
og har således full adgang til symbolisering, språk og kreative 
uttrykksformer. Poenget er at den depressives affekter fremdeles 
henger fast ved den den tapte Tingen, noe som innebærer et fravær av 

disse affektene. Den depressive melankolien er ifølge I<::risteva en slags 

erstatning for de tapte affektene, og blir således en forsvarsreaksjon. Bl 

a ved å vise til Nervals dikt "El Desdichado" kan I<::risteva vise 

hvordan den depressives språk er tømt for affekter, og det er hennes 

poeng at dyp depresjon til og med kan føre tilpsykose og tap av språk. 
Samtidig representerer språket i Kristevas teori en fortrengning av 

tapet av Tingen. V ed å snakke beviser vi at vi ikke er adskilt fra 

Tingen. Melankolikeren derimot nekter å godta tapet av Tingen i det 
hele tatt ved å fornekte fortrengningen. Den melankolskes språk kan 

således ikke bli en meningsfylt representasjon av Tingen, men tomme, 
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affektløse tegn uten mening. Den kreative skriften kan imidlertid 
fungere som en instans av den falliske faren i den personlige 
forhistorien, slik at skriften kan forårsake en overføringssituasjon som 
er sterk nok til at melankolikeren kan få gjennomført det sorgarbeid 
som hittil har vært blokkert. Skriften forutsetter altså idealiseringen av, 
og dermed også kjærligheten til, denne falliske faren. Fallos 
representerer mangelen, men denne mangelen åpner for vår tilgang til 
språkets rike. Den kreative skriften er i stand til å idealisere språkets 
representasjon av en tapt virkelighet, noe som ifølge Kristeva 
innebærer at det kunstneriske språk bærer vitnesbyrd om en 
forelskelse. Fantasien kretser imidlertid stadig rundt tapet av den 
arkaiske Tingen, og er dermed melankolsk fordi den ikke vil la den 
tapte Tingen være tapt. Poenget blir derfor å få i stand et dialektisk 
forhold mellom skriftens idealisering og fantasiens sørgmodige 
reparasjonsforsøk. 

Det problematiske med Kristevas teori er - som tidligere hos Freud -
synet på kunsten som en kopensasjon, som en form for terapi. Siden 
melankolien eller depresjonen må overkommes for at kunst kan 
skapes, får nemlig kunsten en kompensatorisk og terapeutisk status 
hos Kristeva. 

For Kittang er Klein-skolens teorier produktive først og fremst fordi 
den speiler synspunkter som kunstnere selv har tematisert i teoretiske 
og litterære tekster, både før og etter Freud. Schillers teori om 
spenningen mellom en naiv og sentimental holdning til diktekunsten 
bygger nettopp på en slik forestilling om en tapt helhet som den 
sentimentale kunstneren søker å gjenopprette. Prousts prosjekt om å 
samle fortiden i en kunstnerlig form, er likeledes en dikterisk 
gjenskapelse av et uopprettelig tap. Teorien er dessuten i stand til å 
gjøre rede for et tradisjonelt estetisk problem: forholdet mellom det 
vakre og det stygge i kunsten. Et uttrykk for teoriens begrensning er 
likevel den spekulative og vanskelige etterprøvbare forankringen av 
kreativiteten i spebarnets fantasiliv, foruten bruken av Freuds 
spekulasjoner rundt forholdet mellom livsdriften og dødsdriften. 
Problematisk er også synet på kunsten som en kompensasjon, som en 
form for terapi. Siden tapet må overkommes for at kunst kan skapes, 
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kan tapserfaringer som sorg, depresjon og melankoli vanskelig komme 
til uttrykk i kunst. 

Jeg skal nå - på bakgrunn av det som er sagt om forholdet mellom 

subjekt og skrift, forfatter og tekst, - forsøke å oppsummere de 

begrensningene og mulighetene som kjennetegner psykoanalytisk 

litteraturteori. 

Problemene oppstår for den litteraturvitenskapelige kritikken når 
psykoanalysens terapeutiske situasjon legges til grunn for 
fortolkningen. Denne situasjonen stiller både fortolkningsteknikkene, 

synet på fantasivirksomheten, og oppfatningen av samspillet mellom 

bevisste og ubevisste impulser, i et uklart og problematisk lys. 
Riktignok kan forståelses-modellen, slik den utkrystalliserer seg i både 
drømmetydningen og teorien om fantasi-virksomheten som 
kompensatorisk ønskeoppfyllelse, gi sentrale innsikter om den 
psykologiske funksjonen i populær- og triviallitteratur. Supplert med 

ego-psykologiske teroier kan den også gi bedre innsikt i 

resepsjonsprosessen. Men siden litteraturens relasjoner til det ubevisste 

ikke lar seg utlede på en tilfredsstillende måte på modellens egne 
premisser, svekkes dens grunnlag som en litterær fortolkningsteori. 
Samtidig viser den seg problematisk som estetisk teori, idet skillet 
mellom kunst og annen fantasiproduksjon forblir uklart. 

Ikke desto mindre er det klart at psykoanalysen har gitt oss 
vesentlige nye innsikter i menneskets væremåte. Dette har den gjort bl 

a ved å gi oss innblikk i det kompliserte nett av drivkrefter og motiver 

som styrer våre kommunikative handlinger som tale, tekst og adferd. 
Slik har psykoanalysen problematisert forestillingen om mennesket 

som symbolskapende vesen på en måte som det er vanskelig å komme 

utenom. Den tilbyr oss bl a en forståelse av grunnstrukturene i den 

prosessen som utvikler mennesket fra den tidligste fasen i symbiosen 

med moren, til språklige og sosialt handlende subjekter og konstituerte 

individer. 

Om denne artikkelen primært har dreiet seg om den tradisjonelle 

psykoanalysens bidrag til fortolkningen av litterære tekster, antydet jeg 

innledningsvis en utvikling i psykoanalytisk litteraturteori, og jeg skal 



Psykoanalytisk teori 41 

derfor helt til slutt gjøre rede for andre måter å forestille seg 

psykoanalytisk kritikk på. 

Det er et faktum at de formelle strukturene i mange av de litterære 

tekstene som Freud fortolker, viser klare likhetstrekk med strukturen i 
den psykoanalytiske terapien. Både "Der Wahn und die Traume in 

Jensens Gradiva" (1907) og "Das Unheimliche" (1919) er bygget opp 

som en gradvis oppløsning av den fundamentale spenningen mellom 
illusjon og sannhet, som en innsiktsskapende prosess, i analogi med 
den prosessen den psykoanalytiske terapien sikter mot å være. Det 
gjenstår å se om denne strukturelle likheten kan bidra til en annen form 
for psykoanalytisk kritikk. I så fall beveger vi oss bort fra det 
litteraturvitenskapelige området som omfatter subjekt og skrift, og 
begir oss over på området som omhandler tekst og tolkning. 

Tekst og tolkning 

Er det mulig å fortolke tekster på samme måte som den 

psykoanalytiske terapeuten analyserer sin pasient? For å besvare dette 
spørsmålet må vi gjøre rede for hvordan psykoanalysen analyserer 
litteratur. I "Der Wahn und die Traume in Jensens Gradiva", som er 
den mest omfattende av Freuds litterære analyser, er Freud ute etter å 
beskrive den psykoanalytiske fortolkningsprosessen. Han etablerer i 
denne forbindelse en analogi mellom psykoanalytikeren og en 
arkeolog, ettersom begge søker å avdekke deler av fortiden: begge er 
nemlig på jakt etter den underliggende tråden og de skjulte mønstrene. 
Siden Freud bruker en litterær tekst - nemlig Jens ens fortelling Gradiva 

- til å illustrere psykoanalysens fortolkningspraksis, kommer han 
samtidig til å opptre som en leser av den. På dette grunnlag kan man 
trekke en parallell mellom psykoanalytikeren og litteraturfortolkeren. 
Denne praksis går imidlertid bort fra grunnoppfatningen av litteratur 

som en analogi med drømmen, som en kompensatorisk handling, eller 
som et resultat av såkalte symptomproduserende mekanismer i 

sjelelivet. Dermed blir forestillingen om psykoanalysens priviligerte 
status i forhold til litteraturen, også problematisk, siden den, som vi 
har sett, fører til en reduksjon av teksten. Dette styrkeforhold mellom 
psykoanalyse og litteratur er ifølge Lis Møller, i boka The Freudian 

Reading, basert på et overflate/ dybde-paradigme, nemlig ideen om 
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psykoanalysen som en dybdehermeneutikk som overser tekstens 

overflate til fordel for dens latente innhold. Dette paradigmet 

kjennetegner all tradisjonell psykoanalytisk teori. 

Mot dette har Jacques Lacan hevdet at det ubevisste (dvs det 

fortrengte) ikke er skjult, men i stedet eksponert i selve språket, som 
følge av en retorisk forskyvning. Dette innebærer at det ubevisste, 

psykoanalysens studieobjekt, finnes i litteraturens språk. Og dermed 
går skillet mellom psykoanalyse og litteratur, mellom psykoanalytisk 
teori og litteraturteori, i oppløsning. Dette har åpnet for 

litteraturvitenskapelige nylesninger av Freuds tekster, og siden 

psykoanalysen synes å være basert på narrative strukturer, kan Peter 

Brooks hevde at psykoanalysen implisitt er en narratologi. 

Takket være Lacans nylesning av den freudianske ubevisstheten, kan 

Shoshana Felman, i artikkelen "To Open the Question", erstatte det 

tradisjonelle herre/ slave-forholdet mellom psykoanalyse og litteratur, 

og i stedet etablere en dialogisk kontakt mellom dem. En slik 

nyetablering av forholdet åpner for nye muligheter for psykoanalytisk 

litteraturteori, idet det bl a blir mulig å koble psykoanalytiske og 

dekonstruksjonistiske teorier. En slik konstellasjon kan gå i ulike 

retninger. Mens Julia K.risteva representerer en form for 

p!Jko!ingvistikk, etablerer Harold Bloom en sammenheng mellom 

psykologiske forsvarsmekanismer og retoriske troper som grunnlag for 

de revisjonistiske ratio'ene i sitt kart over feillesninger. I den lange 

artikkelen "Turing the Screw of Interpretation" kombinerer Shoshana 

Felman selv en psykoanalytisk og dekonstruksjonistisk lesning av en 

Henry James-fortelling, bl a ved å polemisere mot klassiske 
psykoanalytiske lesninger. Denne fortellingen er ifølge Felman uhyggelig 
i freudiansk forstand, og ved at at alle lesninger av den spiller en 
fortolkende rolle som allerede er inkludert i teksten, kommer 
uenigheten blant leserne til å gjenta den uhyggeligheten som finnes i 
teksten. Felmans kritikk går bl a ut på å vise at klassiske 
psykoanalytiske lesninger, er underlagt fantasmet om å helbrede 

teksten og forklare det som teksten ikke selv vet. Dette fordi en slik 

fortolkning gjør vold mot teksten og mot det som gjør litteratur til 

litteratur. Det blir derfor om å gjøre å frigjøre fortolkningen fra det 
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terapeutiske språk. Dette gjør hun ved å unnlate å forklare hva teksten 
betyr, men i stedet å vise hvordan den betyr. 

Vi kan altså konkludere med at den tradisjonelle modellen av det 
litterære verket, betraktet som en kunstferdig utarbeidet forlokkelse til 

illusorisk lysttilfredsstillelse, i realiteten er en fornektelse av det indre 
forholdet mellom psykoanalyse og litteratur. Det er bare ved å la 
litteraturen og psykoanalysen navngi hverandre at det kan oppstå nye 
muligheter i forholdet mellom psykoanalyse og litteratur, mellom 
psykoanalytisk teori og litteraturteori, nå som to sider av samme sak. 
Bare ved å la de temaer, strukturer og mekanismer som psykoanalysen 
har gitt begreper til, skape resonans og hente dybde i litteraturen, kan 
psykoanalysen og litteraturen møtes, slik også Atle Kittang antyder i 
artikkelen "Mellom psykoanalyse og dikting: Eit bidrag til formidling". 
Men om dette møtets muligheter og begrensninger, forteller en annen 

historie. 
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TEKSTTOLKING OG HISTORISK 

AVSTAND 

eit hermeneutisk problemfelt 

VIKTOR RODDVm: 

Teksttolldng og historisk avstand 

Problemet om tilhøvet mellom teksttolking og historisk avstand er 

eit urgamalt problem. Mennesket lever i historia, den menneskelege 

veremåten er historisk - for å tala i Heidegger sine termar. Og alle 

tekstar er historiske tekstar. Når ein tekst vert fiksert i skrift, vil han 

byrja å eksistera i tid. Difor vil teksttolkaren alltid ha ein historisk 

avstand (i større eller mindre grad) til teksten. A tolka han på den rette 

måten reiser problem av ulike slag, anten det dreier seg om heilage 

eller profane tekstar. 

I og med den historiske avstanden er ikkje teksten og lesaren "på 

samme stad". Avstanden representerer difor ei utfordring som må 

meistrast: A overvinna avstanden mellom teksten og lesaren. Vi kan 

seia at han kan vetta overvunnen på to ulike må tar: An ten (1) ved at 

tolkaren nærmar seg teksten, eller (2) ved at teksten nærmar seg 

tolkaren. Den fyrste måten inneber å halda teksten fyrst og fremst for 

eit historisk objekt. Tolkaren vil freista å forklara teksten i relasjon til 
intensjonane frå forfattaren; biografien hans; politiske, økonomiske, 

kulturelle og andre tilhøve på den tida teksten blei til osv. Den andre 

måten inneber at tolkaren freistar å aktualisera teksten for si eiga verd 

og si eiga tid. Kva teksten seier, den eigne erfaringa til tolkaren, står då 

i sentrum. 

Det er denne siste tilnærminga som vil vera perspektivet mitt i den 

fylgjande drøftinga av temaet. Som utgangspunkt vil eg ta tenkinga til 
den tyske fllosofen Hans-Georg Gadamer, som meir enn nokon annan 

har fornya hermeneutikken i hundreåret vårt. For han står aktualisering 

av tekstar (Anwendung) som ein sentral ide. 
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I denne artikkelen vil eg leggja hovudvekta på å framstella 
synsmåtane til Gadamer og drøfta dei kritisk. Før eg tek for meg nokre 
idear i tenkinga hans, vil eg gjera greie for korleis vi skal forstå ordet 
hermeneutikk og stutt greia ut om nokre moment i historia til 
hermeneutikken før Gadamer. 

Men aller fyrst vil eg presisera eit par moment: Eg kunne ha teke 

opp problemet om tilhøvet mellom teksttolking og historisk avstand i 
ei vid ramme. I den vidare handsaminga av temaet vil eg likevel 

avgrensa meg til området for litteraturvitskapen. Vidare: I den 

hermeneutiske tradisjonen har ein skilt mellom subtilitas intelligendi (å 
forstå), subtilitas interpretandi (å fortolka eller å formidla) og subtilitas 

applicandi (å bruka eller å nytta). Det kunne difor verka naturleg som 

svar på oppgåva å leggja vekta på fortolkinga - subtilitas interpretandi. 

I hermeneutikken til Gadamer er imidlertid forståing, fortolking 
(utlegging, interpretasjon) og bruk integrerande delar av ein og same 
prosess.1 All forståing er for han fortolking. Eg vil difor bruka 
drøftinga mi til å greia ut om forståingsprosessen meir allment, ikkje 

berre fortolking i ei trongare tyding. 

Hermeneutikk~begrepet og hermeneutikken til og 
med Heidegger 

Omgrepet "hermeneutikk" 

Ordet hermeneutikk blir til vanleg forklart etymologisk i samband 

med guden Hermes. Hermes gjer mellom anna ærend for gudane, 

særleg for Zevs sjølv, og fer att og fram mellom himmel og jord og ber 

fram påbod frå himmelkongen til menneske og gudar. 2 Hermes vert og 

rekna som guden for talekunsten. Denne etymologien reknar ein i dag 

for å vera usikker. Ordet hermeneutikk stammar frå det greske 

substantivet hermeneia og tyder i våre dagar fortolking, interpretasjon, 
utlegging. Det er viktig å ha for seg at dette er ein moderne bruk av 
ordet. I den greske antikken synest hermeneutikken meir å ha vore ei 
formidlingsverksemd enn ei tolkingsverksemd. 

1 Sjå t.d. Gadamer: Wahrheit und Methode, Tiibingen 1960, s. 29lf. 
2 Sjå Eirik Vandvik: Blant gudar på Olymp, Oslo 1963, s. 81f. 
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Hermeneutikken til og med Heidegger 

Fram til opplysningstida har hermeneutikk fyrst og fremst betydd 
hermeneutica profana og hermeneutica sacra - tolking av klassiske 

tekstar (særleg Homer) og religiøse tekstar (særleg Bibelen). Oppgjeret 
til Martin Luther med pavekyrkja kan vetta forstått som eit 
hermeneutisk oppgjer. Tidlegare hadde kyrkja stått som em 
formidlingsinstans mellom lesaren og Bibelen. Med Luthers prinsipp 
sola scripta (Skrifta åleine) fmst det ikkje lenger noko mellomledd. 

Den første som freista å formulera ei metodelære som skulle vera 
brukande for alle typar bøker, var den tyske humanisten Chladenius 
med eit verk utgjeve i 1742. Romantikken vert likevel til vanleg halde 
for det store vendepunktet i historia til hermeneutikken. Det er hos 
kritikarar som Friedrich Ast, brørne Schlegel, Novalis og Friedrich 
Schleiermacher at hermeneutikken vart formulert som ein 
samanhengande filosofi og ikkje berre som ei lære om tolking av skrift 
og tale. Romantikarane blei klar over den historiske avstanden som 
skilde lesaren frå avsendaren. Dei meinte at teksten måtte vurderast ut 
frå sin eigen horisont. Forståinga vart oppfatta som ein prosess som 
ikkje var avslutta. 

I generelle framstillingar av historia til hermeneutikken vert F. D. E. 
Schleiermacher (1768-1834) ofte omtala som grunnleggjaren. Han ville 
setta ein "allmenn hermeneutikk" i staden for hermeneutica profana og 
hermeneutica sacra og utarbeidde ein teori om kva som var vilkåra for 
å forstå alle språklege overleveringar. I perspektivet vårt er det særleg 
viktig at han er prega av eit sterkt historisk medvit og at det å forstå 
ein fortidig tekst blir sett på som ei "uendeleg oppgåve". For 
Schleiermacher er den hermeneutiske oppgåva - med ei namngjeten 
formulering- "å forstå teksten (die Rede) først likeså godt og dernest 
bedre enn forfatteren selv".3 Forståinga av tekstane vert sett på som ei 
gjenoppleving av det medvitet,4 det livet og den historiske epoken som 

3 Sitert etter Espen Schaanning: Kommunikative makt- strategier. Rapport fra et tårn, 
Oslo 1993, s. 55. 
4 Hos Schleiermacher er denne teorien om ei gjenoppleving knytt saman med ein 
metafysisk teori om at forfattaren og lesaren båe er uttrykk for eit og same 
overindividuelle liv (anden) som utviklar seg gjennom historia. 
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tekstane er eit uttrykk for. Det er mogleg for eit menneske å "springa 
over" til samanhengen i ei anna tid. 

Elles omtalar Schleiermacher Fr. Ast som den som først har 

formulert den hermeneutiske sirkelen som eit grunnleggjande prinsipp. 
I si enklaste form svarar den hermeneutiske sirkelen til eit forhold 

mellom ein meiningsheilskap og ein meiningsdel av ein tekst. 

Etter Schleiermacher forsvann mykje av interessa for 

hermeneutikken. Det skjedde i tilknyting til den positivistiske og 
historiske reaksjonen mot dei store filosofiske, idealistiske systema 

(Fichte, Hegel og Schelling). Tenkinga skulle vera naturvitskapeleg, og 
historia skulle vetta utforska på same måten som naturen 

(årsaksforklaringar). 

Wilhelm Dilthey (1833-1911) freista å utvikla hermeneutikken til ei 

metodelære. Han såg det som si oppgåve å gje eit kunnskapsteoretisk 
grunnlag for humanvitskapane (Geisteswissenschaften i språkbruken 

hans). Dilthey skil mellom dei vitskapelege haldningane erkliiren 

(forklara) og verstehen (forstå). Forklarande metodar kan verta nytta 

av naturvitskapen, forståande (hermeneutiske) metodar av 

åndsvitskapane. Dilthey uttrykte det med desse orda: "Die Natur 
erklaren wir, das Seelenleben verstehen wir".5 

For Dilthey er det ein historisk avstand mellom avsendaren og 

mottakaren av ein tekst. Det viktige i all forståing er å fortolka dei 

"menneskelege eksistensrestane" som fmst i dei skriftlege vitnesbyrda. 

Eit sentralt omgrep hos han i denne samanhengen er Einfuhlung 

(innleving). Litt forenkla går denne teorien ut på at erkjenning skjer 
gjennom innleving i ei opphavleg oppleving (Erlebnis) frå forfattaren 

si side. Eit meisterverk er for Dilthey eit uttrykk for sjelelivet (eg

identiteten) til forfattaren. A forstå kunstverket er å forstå identiteten 

til eg-et. I siste del av forfattarskapen sin koplar elles Dilthey 

hermeneutikken saman med Lebens-ftlosofien sin. 6 

5 Sitert etter Hans Skjervheim: Vitskapen om mennesket og den filosofiske refleksjon, 
Oslo 1964, s. 107. 
6 Otto Krogseth skriv at forståing innafor åndsvitskapane for Dilthey var "forståelse 
av objektiverte uttrykk for opprinnelig skapende Liv- det er "det samme" Liv i det 
forstående subjekt som forstår (forstående gjenskaper og gjenoppliver) Livet i objektet 
-slektskapet mellom subjekt og objekt garanterer forståelseskontakten. Innenfor 
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Som elev av Husserl ville Martin Heidegger (1889-1976) utarbeida 
ein såkalla "fundamentalontologi". I hovudverket sitt frå 1927, Sein und 

Zeit ("Veten og Tid" 7), hevdar Heidegger at "meininga til Veren" har 
vare "gløymd" i den vestlege filosofien. Det naturlege utgangspunktet 
for å forstå V eren, er å forstå den spesifikke veremåten til mennesket. 

Han freistar difor å finna fram til dei strukturane som ligg til grunn for 

og konstituerar det enkelte mennesket sin eksistens og kallar dei for 

eksistensialar. 

Eit av eksistensiala er at mennesket er ein "vera-i-verda" an-der

Welt-sein). Det inneber mellom anna at mennesket lever i historia. Det 

å vera historisk er ein struktur ved den menneskelege veremåten. 

Mennesket eksisterer historisk av di det i veremåten sin er bestemt ved 

tida. Den menneskelege eksistensen er og endeleg. Eksistensen til 
mennesket går mot ein ende, ein defmitiv slutt, zum Ende. 

At mennesket er ein "vera-i-verda", inneber og at mennesket står i 

forståingssituasjonar som det gjennom ein forståingsprosess kan 
utdjupa og korrigera. Historisiteten til mennesket Q2asein) utgjer 

grunnlaget for ei mogleg historisk forståing. Det er i denne 

samanhengen vi kan tala om den hermeneutiske ftlosofien til 

Gadamer. Ordet hermeneutikk får hos Heidegger (og sein are 
Gadamer) ei vidare tyding enn hos tidlegare hermeneutikarar idet han 
hevdar at ikkje berre kunnskapane våre om tekstar, men all 

kunnskapen vår vert utforma i ei tolking av det vi veit noko om. Sagt 
med andre ord: Den hermeneutiske sirkelen gjeld ikkje berre tekstar, 
men tilhøvet for mennesket til verda generelt. "Det dei vil etablere", 

seier Atle I<:ittang (om Heidegger og Gadamer), "er ( ... ) fundamentet 

for ein fllosofisk ontologi gjennom å gripe forståinga i sin 

Dilthey-skolen og den senere åndsvitenskapelige tradisjon blir dette selve den 
hermeneutiske grunnmodellen." (Otto Krogseth: Den tyske historismen, Oslo 1984, s. 
643. 
7 Eg føler meg her tvungen til å konstruera ein term som ikkje finst på nynorsk
"Veren" (parallelt til "V æren" på bokmål), av verbet å vera. Eg har vore inne på 
tanken om å nytta forma "det verande", men idet Heidegger skil mellom "Væren" og 
"det værende" (bokmålsformar)- er det ikkje mogleg å finna ord innan det nynorske 
ordforrådet som samsvarer med Heideggers meining. Den dagen ei omsetjing av Sein 
und Zeit til nynorsk vil bli publisert, vil mang ein iherdig motstandar av tyske, 
substantiviske konstruksjonar :fa seg tunge stunder! Eg lovar likevel ikkje å krevja 
noko copyright for orddaninga! 
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grunnstruktur som menneskets spesifikke veremåte ("die Seinsweise 

des Daseins")". 8 

Heidegger nyttar sjølv den hermeneutiske sirkelen i 
eksistensialanalysane sine. Utgangspunktet er ei "forutforståing" 

(Yorverstehen) av kva mennesket sin veremåte inneber. 9 Denne forut

forståinga vert så meir og meir bygd ut gjennom detaljanalysane. 

Teksttolking og historisk avstand i hermeneutikken 
til HansQGeorg Gadamer 

Hans-Georg Gadamer (fødd i år 1900 og framleis svært aktiv 1~ 

reknar seg som elev av Heidegger. Langt på veg er Hlosofien til 
Gadamer eit forsøk på å føra vidare innsikter han fann hos 

læremeisteren sin. Det gjeld ikkje minst i oppfatninga av mennesket 

som eit historisk vesen, forståinga som eit eksistensial i den 

menneskelege veremåten og oppfatninga av rolla til forutforståinga. 

I hovudverket sitt, Wahrheit und Methode ("Sanning og metode") frå 
1960, reiser Gadamer spørsmålet om tilhøvet mellom tekst og 

historisk eksistens. Han gjev både ei historisk og ei filosofisk

systematisk tilnærming til dette spørsmålet. Som eg alt har vore inne 
på, avgrensar han seg imidlertid ikkje til å utvikla ei allmenn lære om 
kva det vil seia å forstå ein tekst. I kunsten å tolka tekstar meiner han, 

lik Heidegger, å sjå ein modell for all erfaring av livet og verda. All 
erkjenning er for han hermeneutisk, fortolkande. Slik sett har han 
prøvd å gjeva ordet hermeneutikk universell meining. 

Tittelen på hovudverket til Gadamer kan gje inntrykk av at han fyrst 

og fremst er interessert i ein metode for teksttolking. Det er ikkje rett. 

Det han freistar, er å vekkja opp tilhøvet til sanningsinnhaldet i 
tekstane. 

Gadamer undersøkjer korleis forståing er mogleg og særleg korleis 
historiske tekstar skal forståast. Vi har tidlegare sett at Schleiermacher 

8 Atle Kittang: "Hermeneutikkens historie frå Dilthey til Habermas", i Hermeneutikk 
og litteratur, Bergen 1979, s. 46. 
9 På dette punktet er det samsvar mellom fenomenologien og hermeneutikken. 
10 I åra 1990-95 har Gadamer gjeve ut dei samla verka sine i l O band. Ikkje alle 
filosofar rekk å skriva føreord og etterord til sine samla verk! 
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hadde som vitskapeleg haldning at forskaren skulle forstå tekstane 

fyrst like godt, og deretter betre enn forfattarane sjølve; medan Dilthey 

m.a. understreka det å leva seg inn i (Einfiihlung) ei opphavleg 

oppleving frå forfattaren si side. Gadamer vel eit anna utgangspunkt. 11 

For han gjeld det ikkje å finna ein forfattarpersonlegdom eller eit 
"psykisk liv" bak tekstane; derimot om å forstå sjølve meininga i dei. 

Fyrst og fremst legg han vekt på ei aktualisering av tekstane - at dei 
taler inn i vår røynd av erfaring. Tekstane har ei røynd i seg sjølv og 

har stadig nye aktualiseringar for lesarane. 

Gadamer tek avstand frå trua på ein humanvitskapeleg metode hos 

Dilthey. Etter Gadamer vil ein slik metode ikkje kunna vinna sanning i 
tekstar frå fortida. Han hevdar at Dilthey overtek det naturvitskapelege 

skiljet mellom subjekt og objekt, dvs. mellom forskaren og teksten 
hans. Denne "cartesianismen" gjer at forskaren ikkje vil vera 

mottakeleg for det teksten vil seia han. Gadamer hevdar at det for 

Dilthey gjeld å vinna avstand til si eiga historie. Trua på det 
vitskapelege skiljet mellom subjekt og objekt gjer og at historikaren 
ikkje ser korleis han sjølv er avhengig av tradisjonen. Etter Gadamer er 

det berre gjennom våre eigne erfaringar (Anwendung) at vi kan forstå 

ein tekst frå fortida. 

Forståinga av ein tekst er for Gadamer eit ledd i ei verknadshistorie 
ælirkungsgeschichte), dvs. at vi som lesarar eller forskarar er 

avhengige av tradisjonen - førestillingar, tankevanar, fordommar osv. 

som vi allereie har. Dei fortidige førestillingane verkar i oss, anten vi er 

klar over det eller ikkje. Bit litterært verk har sin eigen røyndom, danna 

innafor ein fortolkingstradisjon - heilskapen av dei fordommane som 

gjev retning for resepsjonen i tradisjonen og tolkingar av verket. 

Gadamer gjev som døme ei juridisk lov. Ei lov som gjeld har så å seia 

sitt eige liv. Ho representerar ein røyndom som ikkje berre er knytta til 

intensjonane frå lovgjevarane, men og tolkingane og bruken ho har 
fått. På same måte er det med litterære tekstar - i løpet av historia stig 

stadig nye aspektar ved dei fram medan andre vert tildekte. 

11 Gadamer-eleven Manfred Frank har søkt å sameina synspunkta til Schleiermacher 
og Gadarner. 
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Vi er endelege vesen i ein tidbolk, ikkje guddommelege sjåarar som 

står utafor historia. Av den grunn vil vi alltid forstå teksten annleis enn 
forfattaren sjølv - vi kan ikkje springa over den historiske avstanden 

mellom oss sjølve og forfattaren. Det har difor inga meining å tala om 
at vi kan forstå han betre eller dårlegare enn skribenten. 

Det er i denne samanheng Gadamer tek til orde for å rehabilitera 
omgrepet fordom. Med det ordet tenkjer vi gjerne på forutfatta 
meiningar som ikkje stemmer med røynda, noko som fordreiar og 

forfalskar. Gadamer bruker ordet annleis. Han understrekar at vi ikkje 

kjem utanom for-domar (eg skriv omgrepet med bindestrek for 
tydelegare å få fram at ordet for han har ei nøytral tyding). For

domane er så å seia blikket vårt mot verda, det perspektivet vi forstår 

noko gjennom. Det tyske ordet han nyttar er Vorurteil. Etter Gadamer 
er all vår forståing grunna på for-domar. Han skil mellom "sanne" 
("legitime", "produktive") og "falske" ("illegitime") for-domar. Dei 
sanne for-domane er dei som lar ei ekte forståing koma i stand, dei 

falske gjer at vi mistyder. 

Prosessen i forståinga blir eit stadig oppgjer med eigne for-domar. 
Denne prosessen skildrar Gadamer (i tråd med den hermeneutiske 
tradisjonen) som ein hermeneutisk sirkel. Andre meiner at omgrepet 
hermeneutisk spiral er meir dekkjande. Søren Kjørup hevdar at den 

hermeneutiske dialektikken er eit betre uttrykk for å få fram spelet 

mellom føresetnader og konklusjonar. 12 V el, same kva for eit omgrep 

ein nyttar - det Gadamer vil ha fram er at den som t.d. les ei 

skjønnlitterær bok vil møte verket med eit sett av føresetnader. Han 

startar kan hende med tittelen og har visse forventningar til innhaldet. 
Gradvis vert forventningane endra ettersom han les, forut-forståinga 

vert korrigert, igjen og igjen. Delen vert forstått ut frå heilskapen og 

heilskapen ut frå delen. For-domane kan vera falske og dogmatiske -

da vert det inga forståing. Men dei kan og vera åpnande, produktive -

dei gjer ny erkjenning mogleg. 

Gadamer samanliknar forståingsprosessen med kunstopplevingar. 

Det som skjer i kunstopplevinga, er at subjektet som står overfor eit 

12 Søren Kjørup: Forskning og samfund. En grundbog i videnskabsteori, Kbh. 1985 s. 
75-76. 
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kunstverk, blir drege inn i eit spel mellom eigne føresetnader og 

meiningssttukturen til kunstverket. Situasjonen er dialogisk: Det er 

ikkje tilskodaren, tilhøyraren, lesaren osv. som nyt kunstverket; det er 

kunstverket som "speler" med mottakaren, han blir "dregen med" i det 
som vert framstilt. Kunstverket avdekkjer noko som tidlegare var 
skjult, sanninga stig fram for mottakaren. 

Forståinga er ikkje ei handling som fortolkaren som subjekt utøver, 
men eit uttrykk for ei overleveringshending. Fortolkaren er "utlevert" 

til tradisjonen - omlag slik den som spelar eit spel er "utlevert" til 

dynamikken i spelet. 

Forståing skjer i ein ubroten tradisjon som gjev oss for-domar. For å 
kunne forstå tekstar frå fortida, må vi difor godkjenna autoriteten til 

dei overleverte for-domane. A ønskja å fjerna for-domar, tradisjon og 
autoritet (slik mellom anna fllosofane i opplysningstida ville), tyder 
difor for Gadamer å fjerna moglegskapen for forståing. 

Den historiske avstanden mellom oss og tekstar frå tidlegare epoker 
er difor ikkje noko som må verta overvunne for at vi skal kunna forstå 
dei tidlegare epokane. I Wahrheit und Methode skriv Gadamer at det var 
den naive føresetnaden i historismen at ein skulle forflytta seg i 
tidsanden og tenka i hans omgrep og førestillingar og ikkje i sine eigne, 
for på den måten å nå fram til historisk objektivitet. Snarare gjeld det å 
erkjenna tidsavstanden som eit positivt og produktivt høve til 
r "· 13 10rstamg. 

Gadamer hevdar at den ontologiske nytolkninga til Heidegger av 
forståinga og det menneskelege tilværet sin måte å vera på, kunne 
tidsavstanden verta tenkt i hermeneutisk produktivitet. Tida blir ikkje 
lenger ein avgrunn som må overvinnast sidan ho skil og skaper 
avstand, tvert om er ho i sanning den berande grunnen for det som 
skjer, som samtida har røtene sine i. 14 

Kvar tid må forstå ein overlevert tekst på sin eigen måte. Han 
høyrer til i heilskapen til overleveringa som han tek del i. Den 
historiske avstanden mellom oss og ein fortidig tekst er fylt med 
tradisjon, vi står alltid i ei kontinuerleg "verknadshistorie". V ed å les a 

13 Gadamer: Wahrheitund Methode (op.cit) s. 281. 
14 Ibid. 
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ein tekst på den rette måten, kan vi difor utvida den eigne horisonten 

med horisonten til teksten og dei tidlegare fortolkingane. 

Tekstforståinga kan karakteriserast som horisontsamansmelting, eit 
møte mellom notid og fortid gjennom den mellomliggjande 

tradisjonen. 

Omgrepet "horisonten til det enkelte mennesket" hos Gadamer bør 

likevel ikkje forståast eine og åleine subjektivistisk. Snarare er han å 
forstå som horisonten til tradisjonen slik han stig fram sett med auga 
til den einskilde. Horisontsamansmeltinga vert det at horisonten til 

tradisjonen vert sameina med seg sjølv. Her er det tydeleg at Gadamer 
ikkje står langt frå læra til Hegel om verdsanden ( eit immanent 

fornuftsprinsipp i historia, vegen til anden for sjølverkjenning). 

Eit siste omgrep frå filosofien til Gadamer skal nemnast før eg 

summerer opp gjennomgangen av Gadamer sitt syn på tilhøvet 

mellom teksttolking og historisk avstand - hans omgrep om klassiske 

(eller eminente) verk. Med "klassiske" tekstar synest Gadamer fyrst og 

fremst å tenkja på sentrale verk frå filosofien (t.d. av Platon og 

Aristoteles), religiøse skrift frå jødisk, kristen og muslimsk tradisjon og 

"verdslitteratur". Slike tekstar synest for Gadamer å stå i ei særstilling. 

Det "klassiske" omtalar han som "den verknadshistoriske kategorien 

rett og slett" .15 Det kan verka som at det her er ei sjølvmotseiing i 
forfattarskapen hans - at Gadamer held enkelte verk som ahistoriske. 

Vi kan ikkje her ta opp dette spørsmålet i si fulle breidd. Lat meg nøya 

meg med å seia at Gadamer synest å meina at det er noko i dei 
klassiske verka som er uavhengig av alle tidsomstende. Klassikarane er 
aktuelle til kvar ein tid. Klassiske tekstar inneheld noko som for alltid 

er sant og gyldig - dei er uuttømmelege i den forstand at kommande 

generasjonar stadig vil kunna oppdaga nye sanningar i dei. 

Skal vi forsøka kort å samanfatta nokre av Gadamer sine synspunkt 
på tilhøvet mellom teksttolking og historisk avstand, er det naturleg å 
starta med påstanden hans om at alle tekstar er historisk betinga av 
den tida og den situasjonen dei er skrivne i. Ein lesar vil difor aldri 
forstå ein fortidig tekst på same måten som forfatteren (eller slik 

teksten blei oppfatta på tida han levde i). 

15 Gadamer: Wahrheit und Methode (op.cit.) s. 539. 
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Som vi har gjort greie for, meiner Gadamer at tidsavstanden mellom 

oss og tidlegare epoker ikkje er noko vi må overvinna. Snarare er 
tidsperioden ein positiv moglegskap for forståing. Tidsavstanden 

mellom teksten og oss er fylt av tradisjon og av ei kontinuerleg 

"verknadshistorie". Interpretasjonen av tekstane (Auslegung) og 

bruken av dei (Anwendung) er ein viktig del av denne verknadshistoria 

og, kan vi seia, gjev dei ei utdjupa meining - kva teksten har å seia i 
forhold til ulike spørsmål som blir stilt han i ulike tider. 

Først gjennom ein viss tidsavstand kan vi bli fri dei falske for

domane våre. Horisonten som teksten representerer, kjem i eit klårare 

ljos. For å kunna forstå ein tekst, må vi tenkja vår eigen historisitet 

med. Vi må difor ta utgangspunkt i for-domane våre. Vaken og kritisk 

deltaking i den levande tradisjonen er for Gadamer erkjenning. Det 

målet når ein ved å utvikla det verknadshistoriske medvitet sitt og 

justera dei sanne for-domane. 

Lesaren må stå i eit dialogisk tilhøve til teksten, stilla seg "spørjande" 

til teksten slik at han kan "spela" seg ut mot for-domane til lesaren. 

Det er verd å leggja merkje til at Gadamer i denne samanhengen viser 

til den sokratisk-platonske samtalekunsten og dialektikken.16 Han taler 
om Sokrates' docta ignorantia og om "Die maieutische Produktivitat 
d kr · h n· 1 " 17 es so atlsc en 1a ogs . 

Kritikk av synspunkta til Gadamer 

Etter denne relativt fyldige gjennomgangen av Gadamer si tenking, 

vil eg no gå over til nokre kritiske merknader til synspunkta hans. 
Nokre av kommentarane gjeld direkte spørsmålet eg har diskutert -
teksttolking og historisk avstand - medan andre er meir generelle 
merknader til hermeneutikken hans. 

Gadamer sitt synspunkt er blitt kritisert frå ulike hald. Ein kritikk ein 

kan retta, er at han ikkje klårgjer fleire av grunnomgrepa sine. 

16 Sjå særleg avsnittet "Das Vorbild der platonischen Dialek:tik", Wahrheit und 
Methode (op.cit.) s. 344-351. 
17 Op. cit. s. 344 og 350. 
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Som vi har sett, er "tradisjon" eit nøkkelomgrep i Gadamers tenking. 
Oppfatninga han har av tradisjonen er da og eit av dei punkta Jiirgen 
Habermas har kritisert hos Gadamer. Diskusjonen mellom dei to 

ftlosofane var ein av dei viktigaste kulturelle debattane i Vest-Tyskland 

i 70-åra. Habermas seier at Gadamer gjev tradisjonen det siste ordet. 

Men han hevdar at det er mogleg å kritisera tradisjonen. Det kan jo 

vera at tradisjonen tek feil. Difor er det naudsynt med ideologikritikk 
for å avsløra det falske medvetet som rår. Gadamar har svara at det i 

hans hermeneutikk ikkje ligg ein føresetnad om at tradisjonen må 

aksepterast ukritisk. Derimot må kritikken av han ta utgangspunkt i 

han (og i språket). Fornufta kan ikkje heva seg over røynda for å skaffa 

seg ein nøytral sjåstad. 

Paul Ricoeur har freista å sameina synsmåtane hos Gadamer og 

Habermas. Han ser sin eigen måte å tematisera hermeneutikken på 

som ein dialektikk mellom å forstå og å forklara. 18 Frå Ricoeur 

stammar uttrykket "mistanken til hermeneutikken". Dette er eit 

synspunkt om at tekstane driv eit spel med oss. Vi ser ikkje korleis, av 

di vi ikkje har den turvande avstanden. Ideologikritikk er difor 

naudsynt. Med omgrepet "mistanken til hermeneutikken" siktar 

Ricoeur meir spesielt til Marx, Nietzsche og Freud. Han meiner at dei 

hadde rett når dei hevda at menneska har eit falsk medvit om seg sjølv. 

Det gjeld difor å avsløra falskleiken. I si bok om Freud, Om tolking, 

freistar Ricoeur å utarbeida ein hermeneutikk som innlemmar 
problemet om sjølvbedraget. Han oppfattar psykoanalysen som ein 

filosofisk hermeneutikk. 

Som vi har sett, innfører Gadamer igjen den historiske dimensjonen 
i tolkingsteorien sin, om enn annleis enn i historismen. Det er den 
historiske karakteren av forståinga som er det viktige for han. Teorien 

om ei vilkårslaus, intuitiv innleving i meiningsuniverset til ein forfattar 

er difor ei av dei tolkingsteoretiske mistydingane han freistar å visa 
attende. Slik sett stiller han seg i opposisjon til intuisjonsfilosofar som 

Benedetto Croce og Henri Bergson. 

18 Denne dialektikken kan og sjåast på som ein dialektikk mellom det å ha og det å 
ildcje ha avstand, men plassen tillet ikkje å utvikla det momentet vidare. 
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Benedetto Croce hevdar i sin Estetikk som vitskapen om uttrykket at 
forskaren har ei oppgåve i samband med den estetiske "gjenskapinga", 

Det er mogleg for mennesket heilt å overvinna den historiske situa
sjonen det lever i og ved intuisjon erkjenna det opphavlege kunst
verket. Han gjev likevel ikkje noka systematisk, filosofisk framstilling 
av korleis medvitet kan overvinna denne historiske avstanden. 

Henri Bergson legg vekt på (ikkje minst i Introdukgon tz'l metafysikken 

og i essayet "Den ftlosofiske intuisjonen") dei historiske sidene ved 
kunstverka (og dei litterære verka). Men han understrekar at det berre 
er intuisjonen som kan gtipa "det absolutte" i dei. Forskaren må difor 
bringa lesaren til å gjenoppleva den same intuisjonen som lå til grunn 
for skapinga til kunstnaren. 

I norsk estetisk debatt kan v1 og finna tendensat til ei vesentleg 
intuitiv tilnærming til litteratur, ikkje minst innan den såkalla "estetisk
fllosofiske skolen", som har vore influert av m.a. Croce og Bergson. 

Peter Rokseth, som gjeme vert omtala som opphavsmannen til 
retninga, viste til at det er den intuitive evnen (i metafysisk forstand) 

hos diktaten som gjev verket and eller poesi. 19 

Heilt sidan antikken har mange fllosofar oppfatta den estetiske 

opplevinga som ei erkjenningsform retta mot ei meir eigentleg røynd 
enn den vi har i det sansemessige tilveret vårt. Tanken om det vene 

som ei avglans av ein transcendent røynd, har opphav hos Platon og et 
blitt formulert på nye måtar heilt fram til våre dagar. Det et i ein slik 

idehistorisk samanheng vi må sjå Croce, Bergson og fleire av dei 

estetisk-ftlosofiske forskarane. 20 

Det er ikkje vanskeleg å sjå dei klare skilnadene mellom den 
historiske tilnærminga til Gadamer og den intuitive måten til Croce, 
Bergson og Rokseth. Likevel kan vi fmna forbausande mange 
likhetspunkt, fyrst og fremst i oppfatninga av "klassiske" tekstar. 

Motsetnadene er dermed truleg ikkje så store som dei ved fyrste blikk 
kan verka som.21 

19 Sjå innleiinga til Rokseth: Den franske tragedie, Oslo 1928, m,a, s. 20-24. 
20 Refleksjonane til Bergson om estetiske problem kan likevel ikkje direkte 
samanliknast med platonsk estetikk. 
21 Interessant er det å sjå at filosofen Egil A. Wyller i studien Tidsproblemet hos Olaf 
Bull synest å freista å sameina ei hermeneutisk tilnærming med synsmåtar som ligg 



58 Viktor Roddvik 

Eit vesentleg ankepunkt som kan rettast mot Gadamer, er at han 

overser dei individuelle, personleg betinga for-domane eit menneske 
har i ei forståingssituasjon. Det standpunktet blir framført med styrke 

av den norske filosofen Anders Lindseth. 22 Han hevd ar at Gadamer 

vantar eit omgrep om personleg verknadshistorie, kva som har forma 

den einskilde gjennom oppvoksteren, våre særeigne for-domar og 

korleis dei vert dana. Lindseth seier at ein med eit slikt omgrep kan 

oppdaga typiske mønster i reaksjonsmåtar, slik t.d. psykoanalysen har 

gjort: "A erkjenne disse mønstrene kan være avgjørende for 

utviklingen av en type virkningshistorisk bevissthet som gjør oss istand 

til å se og modifisere de personlige for-dommer, de reaksjonsmåter 

som vi ellers ville være ubevisst styrt av, begrenset av og forledet av. "23 

Kritikken til Lindseth treff noe vesentleg. Vi veit jo alle at vi les 

tekstar ikkje berre ut frå fellesmenneskelege forståingsmodellar, men 
og ut frå personlege livshistorier. For berre å ta eit døme som har med 

kulturelle skilnader å gjera: Ein flyktning i Noreg som har opplevd 
politisk fengsling av eigne familiemedlemmer i heimlandet, vil kunna 
lesa skildringa til Victor Hugo av åra til Jean Valjean i tukthus (i 

romanen Dei elendige) i relasjon til overgrep mot eigne familiemedlemer 
- noko dei færraste nordmenn vil gjera. 

Tenkinga til Gadamer er upsykologisk, hevdar Lindseth. Han tek til 
orde for at den hermeneutiske filosofien må utvidast med ein 
psykologisk dimensjon - den personlege verknadshistoria. Det er 
vanskeleg å ikkje vera samd med han i det. Til dette kunne vi leggja til 
at kan hende bør og våre livssyn og verdiar vetta medreflekterte i ein 
forståingsprosess. Ein treng ikkje lesa mange liner i t.d. ulike 

litteraturhistorier før ein oppdagar i kor stor grad forfattarane sine 
eigne verdisynspunkt verkar inn på vurderingane deira. 

Det har vore diskutert i kor stor grad Gadamers hermeneutikk kan 

nyttast som ein metode for teksttolking i litteraturvitskapen. Gadamer 

drøftar hermeneutikken fyrst og fremst på eit ftlosofisk grunnlag. Det 

nær opp til den estetisk-filosofiske skolen. (Sjå etterordet til2. utg. av boka, Oslo 
1978, s. 180.) 
22 Anders Lindseth: "Forståelsens prosess: Et stadig oppgjør med våre for-dommer", 
Dyade nr. 4, Oslo 1981, s. 26-27. 
23 Lindseth: op. cit. s. 26. 
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har vare innvendt at han ikkje gjev praktiske reglar for arbeidet med 

litterære verk. Gadamer kan vera tvitydig på dette punkt. På den eine 

sida har han hevda at det ikkje har vore meininga hans å gje nokon ny 

metode i humanvitskapane, han har berre vilja skildra korleis 

forståinga går føre seg. På den andre sida har han i verka sine lagt vekt 

på å skildra kva lesaren av ein tekst skal gjera for at sanninga til teksten 

skal visa seg. Det er difor natutleg å tolka hermeneutikken til Gadamer 

dels som deskriptiv, dels som normativ. I ein viss forstand ligg det 

difor implisitt ein etikk i han. 

Slutning 

Skal vi nytta den eigne målestokken til Gadamer, vil ein trenga tid 

for å kunna vurdera verdien av hermeneutikken hans - i det minste 
nokre tiår (om ikkje eit hundreår) for å få han på avstand slik at vi ikkje 
ser ut frå avgrensingane i vår eiga tid. 

Gadamer understrekar vanskane med å forstå samtidige 
kulturytringar. På dette punktet samsvarar han med den svenske 

teologen Anders Nygren som peiker på at kvar tid har visse "sjalvklara 

forutsetningar". Det er mogleg å få tak i dei sjølvinnlysande 
føresetnadene i andre tider, men svært vanskeleg å få tak i dei som rår i 
si eiga tid. 24 

Eg er likevel overtydd om at hermeneutikken til Gadamer vil bli 

ståande som eit sentralt bidrag i forståingsteoriar frå hundreåret vårt. 

Kan hende vil den viktigaste verknaden av han (forutan på den 
lesarorienterte resepsjonsestetikken), visa seg å verta at han kan 
brukast som delteori i kombinasjon med andre tolkingsteoriar 

(filologisk metode, nykritikk, psykoanalytisk kritikk, strukturalisme, 

dekonstruksjon m.fl.). Verdet i teorien til Gadamer med omsyn til 
tekstforståing ligg fyrst og fremst i den måten han kastar ljos over den 

historiske karakteren til all forståing. Det som er viktig for lesaren, er å 

vera åpen og spørjande til teksten. Teksten vil då kunna spela seg ut 

mot for-domane tillesaren, han vil kunna føla seg "råka", teksten vil 

koma han ved. Lesaren vil då delta i ei sanningshending 

~ahrheitsgeschehen), han erfarer sanninga i det fortidige verket -

24 Anders Nygren: Filosofi og motivforskning, Stockholm 1987. 
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med språket som den sentrale aktøren. Dette synest for Gadamer å 
vera del av ein daningsprosess. 

Den djupaste motivasjonen vi har for å lesa litteratur er truleg at han 

er ein veg til å erkjenna sanningar - om oss sjølve, om tilhøvet mellom 
menneske og om vår eksistensielle situasjon i den verda vi lever i. Det 

gjeld forskaren, like mykje som den ikkje-akademiske lesaren. 

Filosofien til Gadamer kan lesast som eit lidenskapeleg forsvar for 
den klassiske kulturarven. Hermeneutikken er eit program for 
humanistisk forskning i form av ekte samtalar med klassiske tekstar. 

Han søkjer å visa korleis den humanistiske forskaren sjølv kan vera ein 

deltakar i samtalen som går gjennom generasjonane. Den eigentlege 

oppgåva til hermeneutikken er så å seia å "utlegge det levende ord og 
vekke det ordet som er stivnet til skrift til nytt liv", skriv Gadamer i 
Den europeiske arven. Bidrag.25 

Ut frå eit slikt perspektiv er det vi må vurdera fllosofien til 

Gadamer. For Gadamer ligg ikkje det djupaste verdet i teksttolkinga i 

det å kritisera dei fottidige tekstane. Det er fyrst og fremst dei som skal 

kritisera oss, for å gje oss erkjenning av oss sjølv og vår plass i verda. 

Slik munnar filosofien til Gadamer ut i ein sokratisk livsvisdom. 

Hermeneutikken hans er ikkje tenkt som ei metodelære - han er ein 

veg til sjølverkjenning. 
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DRAMAETS FORTÆRING A V "DEN 

STORE CENTRALE TANKE" 

Hedda Gabler som forarbeid og ferdig tekst 

HÅVARD SKAAR 

I de senere år har den litterære tekstens autonomi vært under press. 
Ikke bare fra det som omgir den (nyhistorisme) og det som kommer 
etter den (resepsjonsteori), men også fra det som kommer før den. 
Forarbeidene eller før-teksten (l' avant-texte), har kommet i fokus 

etter at den franske nygenetikken (la critique genetique) brøt ned den 
tradisjonelle fllologiens kvasi-ontologiske skille mellom tekst og 

forarbeid, og gjenforente teksten med all dens før-tekstlige 
potensialitet og variasjon. Denne revideringen av forarbeidenes status, 
som har vokst frem i Frankrike siden begynnelsen av 1970-tallet\ vil 

jeg i denne artikkelen prøve ut på Ibsens drama Hedda Gabler, som har 
betydelige mengder forarbeidsmateriale. 

Hedda Gab!ers forarbeider tilsvarer ca. 150 sider i Hundreårsutgaven av 
Henrik Ibsens verker. Det dreier seg om løse opptegnelser, plan-skisser, 
frittstående replikkutkast og dessuten et fullstendig utkast til hele 
stykket med tittelen Hedda.2 Dette omfattende tekstmaterialet har blitt 
både kommentert og fortolket i utstrakt grad, ikke minst innenfor den 
historisk-biografiske Ibsen-forskningen som startet allerede i forrige 
århundre.3 Motivene var den gang dels biografiske (å kunne beskrive 

1Tekstgenetikeme i Frankrike har etablert sitt eget forskningsenter, ITEM, med med et 
hoodretalls forskere tilknyttet. Tidsskriftet GENESIS har eksistert siden 1992. 
2Henrik Ibsens samlede verker- Hoodreårsutgave, bind XI, Gyldendal Norsk Forlag, 
Oslo, 1934, s. 261-556 (heretter forkortet HU XI). 
3Henrik Jæger var den første som presenterte en omfattende forfatterskapsstudie 
knyttet til Ibsen og hans verk, og han plasserer seg naturlig nok i en biografisk 
tradisjon. Hans oodersøkelse av Ibsens strykninger i teksten hadde ingen annen 
hensikt enn en opphøyelse av den endelige tekstens estetikk. A stryke betyr for Jæger 
utelukkende å skape "virkningsfuld knaphed". Henrik Jæger: Henrik lbsen,1828-
1888, Et litterært Iivsbillede,Gyldendalske Boghandels Forlag, København,1888. 
s.237. Den senere svært sentrale Ibsen-biografen Halvdan Koht forfekter den samme 
tekstforståelsen når han i innledriingen til Hedda Gabler i Hundreårsutgaven skriver at 
"Optegnelsene og utkastene viser hvorledes de dramatiske motsetninger ooder arbeidet 
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dikteren i arbeid, finne frem til hans kilder og modeller), dels 

fortolkningsmessige (dengang å etterspore dikterens intensjon). Også i 

nyere Ibsen-forskning blir forarbeidene ofte trukket inn i analyser og 

fortolkninger. I bunnen ligger det fremdeles ofte et ønske om å kunne 

identifisere dikterens intensjon, for gjennom denne å gripe 

kunstverkets essens. John Northam er en fortolker som, til tross for 

sin tilknytning til den nykritiske skole, uttrykker dette ønsket 

eksplisitt.4 De fleste fortolkere lar imidlertid forarbeidenes status forbli 

uavklart, men støtter seg implisitt på en forståelse av forholdet mellom 

forarbeider og endelig tekst som peker tilbake mot de gamle 
biografenes jakt på forfatterens intensjon med verket. Innenfor 

nygenetikken har imidlertid det tekstbegrepet som ble etablert i 
kjølvannet av 1960-tallets strukturalistiske og lingvistiske 

litteraturforskning, gitt nye premisser for forståelsen av forholdet 
mellom teksten og dens forarbeider. Forholdet mellom Hedda Gablers 
forarbeider og ferdige tekst behøver ikke oppfattes verken som uttrykk 
for Ibsens biografi eller dikteriske intensjon, men derimot som uttrykk 
for et intertekstuell forhold. Språkfllosofen Paul Ricoeur formulerer det 

slik: 

je dirai que la comprehension de l'histoire du texte dernere 
le texte naus restitue un texte final p lus riche que les textes 
mis en miettes par la critique. En d'autre termesje dirai que 
les avant-textes doivent devenir des intertextes afin 
d' encourager une comprehension par contraste. 5 

Litterære tekster står i en rekke intertekstuelle forbindelser som 

kontinuerlig krymper, utvider seg, og endrer sin betydning i forhold til 
hverandre. Også tekstens forarbeider utgjør et sett av slike bevegelige, 

intertekstuelle forbindelser. Dette dreier seg om en spesielt interessant 
type intertekstualitet, fordi forarbeidene ikke står i noe tilfeldig forhold 

fonnet sig for ham skarpere og skarpere; personene blev mer og mer levende 
individualisert, handlingen strammere, spenningen dyperegående". HU XI s.288. 
4"The principle which govems the comparison of printed play with draft material is 
this: that if a great writer takes pains to make adjustments to an earl y draft of a play 
before he is content to let it go as a frnished work of art, then the alteration will tend to 
be significant." Jolrn Northam: Ibsen' s dramatic method, Faber and Faber ltd., 
London, 1953. s.31. 
5Paul Ricoeur i La naissance du texte, ed. Louis Hay, Librairie Jose Corti, Paris, 1989. 
s.219. 
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til den endelige teksten, men er denne tekstens forutsetning og 

motsetning på samme tid. Før-tekstene både er, og ikke er, den 

endelige teksten. Når den endelige teksten kontrasteres med sine før

tekster kommer både valg og tap av tekstuelle muligheter til syne. 

Dette destabiliserer i en viss forstand den ferdige tekstens betydning 
fordi det setter fokus på det flytende og tvetydige, noe man også har 

vært opptatt av innenfor dekonstruksjonistisk litteraturanalyse. Men 

mens den dekonstruksjonistiske analysen destabiliserer teksten i et 

abstrakt, retorisk rom, definert av et språk som ikke lar seg fastholde, 
destabiliserer den nygenetiske analysen teksten i et konkret, tekstlig 
rom, definert av tekst og før-tekst. 

I forståelsen av dette konkrete, tekstlige rommet bryter altså den 

franske nygenetikken med den tradisjonelle ftlologien på vesentlige 

punkter. Generelt har det skjedd en dreining både fra verket til teksten, 

og fra teksten til skriften. Når den romantiske forståelsen av verket som 
uttrykk for forfatterjegets geni er nedbrutt, følger det at forarbeid og 

ferdig tekst kan gis samme ontologiske status. Manuskriptet eller før
teksten betraktes ikke lenger som en variant av den den endelige 
teksten, men som en annen tekst. Dette har naturligvis konsekvenser 

for fortolkning av forholdet mellom tekstene (uten at den estetiske 

eller kvalitative bedømmelsen av tekstene nødvendigvis berøres av 

dette). For nygenetikerne innbefatter ikke skriftbegrepet tekstene i seg 
selv (slik det for eksempel gjør for Roland Barthes), men den forskjell 

(difference) som blir synlig når forarbeider og ferdig tekst 

kontrasteres.6 I forbindelse med dette skilles det noen ganger mellom 

tekstgenetikere og skriftgenetikere. Tekstgenetikerne ønsker å foreta 

en fortolkning av den ferdige teksten på bakgrunn av sammenstillingen 
av forarbeider og ferdig tekst, mens skriftgentikerne ønsker å utforske 

selve tilblivelsesprosessen uten å foreta noen fortolkning av den 

ferdige teksten. 

Skriftgenetikernes skifte av fokus fra resultatet (den ferdige teksten) 

til prosessen (utviklingen fra forarbeid til ferdig tekst) er det som på 

den enkleste og tydeligste måten adskiller nygenetikken fra den 

tradisjonelle fllologien. Skillet er enkelt, men ikke uproblematisk 

6se Raymonde Debray Genette: Metamorphoses du recit - autour de Flaubert, Editions 
du seuil, Paris, 1988. s.l9. 
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ettersom en undersøkelse av den ferdige tekstens forhold til sine 

forarbeider alltid vil kaste lys over den ferdige tekstens betydning. I 
denne artikkelen vil forarbeidenes potensialitet derfor bli stilt i 
motsetning til den ferdige tekstens fikserte form. Hensikten med dette 

er verken å opphøye eller å oppløse den ferdige teksten, men å gi en 

fortolkning av den ut fra nye perspektiver. 

Det har blitt anført mot nygenetikken at den ikke har maktet å 
utvikle noen selvstendig litterær teori, men bare har forflyttet 
tekstteorien, i all sin variasjon, til et nytt analyseobjekt, nemlig 

forarbeidene eller før-teksten. Det må i forbindelse med dette 
erkjennes at å utvikle nygenetikken til en litterær teori med generell 

gyldighet vil være problematisk. Både fordi en analyse bare lar seg 
gjennomføre på et begrenset utvalg litteratur (der hvor forarbeider 
foreligger), og fordi analysens objekt vil være svært uensartet (noen 
ganger noen få, spredte opptegnelser, andre ganger en rekke 
fullstendige manuskriptutkast). 

Mitt premiss er at forestillingen om et fullstendig tekstgrunnlag, hva 

enten det gjelder tekst eller før-tekst, i seg selv er en illusjon. Ønsket 

om å kunne generalisere sine resultater til å gjelde for all tekst er ikke 

nødvendigvis det mest fruktbare utgangspunkt for tekstanalyse. At 

analysen vil ha overføringsverdi i en mer begrenset sammenheng 

(f.eks. Ibsens øvrige dramaer) bør være viktig nok i forbindelse med en 

tekst som Hedda Gabler. Forflytningen av litterær teori og metodikk fra 

tekst til førtekst er i denne sammenheng ikke problematisk i seg selv. 

Før-tekstene eksisterer som en materiell, tekstlig realitet, og har 

dessuten vært en del av Ibsen-forskningens objekt i mer enn 100 år. 

Spørsmålet er derfor ikke om vi skal forholde oss til disse tekstene, 

men hvordan vi skal forholde oss til dem. 

Kontrasteringen av Hedda Gablers forarbeider og ferdig tekst skal 

her begrenses til et bestemt tekstelement. Men kontrasteringen vil 

likevel vise både hvordan konflikter og valg i skriveprosessen utvikler 

seg, og hvordan de får betydning for den endelige tekstens utforming. 

Den ene tekstens innskrift i den andre vil i det følgende bli forstått 

som en metaforiseringsprosess. Metaforen forutsetter metonymisk 
forskyvning eller bevegelse idet ny mening blir skapt, og gjennom 
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kontrasteringen av tekstene blir det synlig hvordan tekstuelle elementer 
stadig forskyves inn i nye meningsbærende forbindelser. 

Betegnelsen "dæmonisk" er analysens utgangspunkt. I 
opptegnelsene til Hedda Gabler blir Hedda nemlig beskrevet slik: 

Det dæmoniske i Hedda er: Hun vil øve indflydelse på en 
anden- Er det sket, såjoragter hun ham- Manuskriptet?7 

I Hedda Gablers endelige tekst er betegnelsen "dæmonisk" imidlertid 

ikke brukt, verken om Hedda eller noen annen. Det er likevel 

utvilsomt fordi "dæmonen" i Hedda Gabler både finnes, ikke lar seg 

fordrive, og til alt overmål er plassert i en kvinne, at stykket har skremt 
og provosert sine lesere og tilskuere i den grad det har. Hvor er 

Heddas etikk? Hvor er samvittigheten som forteller henne at "sligt 

noget gør man ikke"? Og hva betyr egentlig hennes handlinger i lys av 
dette? Er de uttrykk for heltemodig tross eller unnfallende feighet? I 

fortolkningslitteraturen blir spørsmålet stilt om og om igjen, og 
forståelsen av Heddas selvmord ved stykkets avslutning er ofte 
analysens kjernepunkt. Noen mener at hun dør for sine idealers skyld, 
mens andre er mer opptatt av å fravriste henne både glorien og/ eller 
heltinnestatusen. En kontrastering av forarbeider og ferdig tekst vil 
imidlertid vise at den tragiske genrens idealitet inngår i en 
(inter)tekstuell dynamikk som gjør det vanskelig å betrakte Ibsens 
ferdige tekst som uttrykk for enten idealistisk tragediediktning8 eller 

desillusjonert modernisme. 9 

7Henrik Ibsens samlede verker- Hundreårsutgave, bind XI, Gyldendal Norsk Forlag, 
Oslo, 1934, s.506. 
8Det er Daniel Haakonsen som har lansert begrepet "the play-within the-play" i Ibsen
forskningen. Hans synspunkt går i korthet ut på at det bakenfor, eller på tross av, den 
borgelige salongen finner sted et større drama i Ibsens samtidsdramatikk. Dette 
dramaet mener han tilsvarer det klassiske (greske) skjebnedrama. Se Daniel 
Haakonsen: "'The play-within the-play' in Ibsen's realistic drama", i Contemporary 
Approaches to Ibsen ,vol.II, Universitetsforlaget, Oslo,l971, eller Daniel Haakonsen: 
Henrik Ibsens realisme, Achehoug, Oslo, 1957. Vigdis Y stad har i flere artikler 
argumentert for at Ibsen skrev tragedier. I artikkelen "Tragedy in Ibsen' s art" 
sarnholder hun en rekke av Ibsens skuespill med Søren Kierkegaards synspunkt på det 
tragiske. Vigdis Y stad: "Tragedy in Ibsen' s art", Contemporary Approaches to Ibsen, 
Universitetsforlaget, Oslo, 1988. s 69-80. 
John Northams fremhever også at Redda Gablers er en klassisk tragedie, gjennom 
~åpekningen av det han kaller "visual suggestions". Se note 7. 
Frode Helland og Eivind Tjønneland argumenterer for eksempel for dette ved å 
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For hvor blir det av "det dæmoniske i Hedda" som vi har sett at 
opptegnelsene postulerer? Etter mitt syn er det demoniske i Hedda 

basert på et motsetningsforhold som blant annet kommer til uttrykk 

gjennom den forbindelsen mellom Heddas handlinger og Ejlert 
Løvborgs manuskript som er antydet i opptegnelsen gjengitt ovenfor. 

Ejlert Løvborgs manuskript er et mangetydig tekstelement, og 

gjennom å kontrastere Redda Gablers ferdige tekst med sine 

forarbeider på dette punktet, vil jeg gi et konkret eksempel på hvordan 

en rekke problemer knyttet til det ideale eller det ideales mulighet, 

oppstår og utvikles igjennom skriveprosessen. 

Ejlert Løvborgs manuskript speiler skuespillet Redda Gablers 

utvikling på to nivåer: et fiktivt, dramatisk nivå, og et faktisk, tekstuelt 

nivå. Det løvborgske manuskriptet har først og fremst en fiktiv 

historie som dramatisk objekt innenfor et teaterstykke som i seg selv 

er, eller har vært, et manuskript. Denne fiktive historien innebærer at 

Ejlert Løvborg skriver manuskriptet, Hedda brenner det, mens Jørgen 
Tesman og Thea Elvsted til slutt prøver å rekonstruere det ved hjelp 
av de løse lappene Løvborg brukte da han dikterte det for Thea 
Elvsted. Det metaperspektivet som dette verket innenfor verket åpner 

opp for, er allerede kommentert av flere fortolkere. Det løvborgske 

manuskriptet har imidlertid også en faktisk tilblivelseshistorie som kan 

følges kronologisk fra Ibsens første opptegnelser høsten 1889 over 
utkastet Redda og frem til Redda Gablers ferdigsstillelse i september 
189010. Det løvborgske manuskriptets faktiske, tekstuelle 
tilblivelseshistorie og dets fiktive "oppløsnings-historie" innenfor 
Redda Gablers endelige tekst er den samme prosessen, men med 

motsatt retning. Mens det løvborgske manuskriptets faktiske, 

tekstuelle utvikling beveger seg fra opptegnelser og utkast for til slutt 

å bli en del av det ferdigstilte dramaet Redda Gabler, gjennomgår 

fokusere på "modernitet og ironi" i Ibsen senere skuespill. Hellands hovedpoeng er at 
den fragmenterte opplevelsen av erfaringen innenfor det moderne kommer til uttrykk i 
Hedda Gabler i form av en gjennomgripende ironi som nedbryter det koherente 
betydningsuniverset som er tragediens forutsetning. Tjønneland påpeker også ironien 
som uttrykk for moderniteten i Hedda Gabler, og han legger spesielt vekt på Heddas 
egen bruk av ironi. Denne fratar henne etter hans synspunkt enhver tragisk dimensjon. 
Se Frode Helland: "Redda Gabler- Modernitet og ironi" i Agora, nr.2/3 1993, og 
Eivind Tjønneland: Ibsen og moderniteten, Spartacus Forlag, Oso, 1993, s.45. 
10jfr. Halvdan Kohts redegjørelse under avsnittet "Håndskrifter" i HU XI, s.397-401. 
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manuskriptet innenfor dette dramaet en utvikling hvor det fra å være 

ferdigstilt i annen akt, blir brent i den tredje, og deretter redusert til 

sine opptegnelser i den fJerde og siste. 

Det løvborgske manuskriptets faktiske, tekstuelle utvikling gjennom 
skriveprossessen kan avleses både i tittel og innhold. I opptegnelsene 

har Eilert Løvborgs manuskript tre forskjellige titler. Det er omtalt 

som (et nytt bind av) "Samfundslæren", som "Fremtidskulturens 

filosofi" og som "Fremtidskulturens sædslære".11 I den endelige 
teksten er imidlertid manuskriptets tittel utradert. I stedet forklarer 

Ejlert LøvborgJørgen Tesman at manuskriptet er delt i to avsnitt. Det 
første handler om "fremtidens kulturmagter" og det andre om 
"fremtidens kulturgang".12 På samme måte forandres innholdet i 

Løvborgs manuskript i prosessen fra opptegnelser til endelig tekst fra 
det konkrete til det ubestemmelige og gåtefulle. I opptegnelsene kan vi 

lese at Holger (Ejlert Løvborg) må "realisere det lavt borgerlige" for å 
"vinde position for sin store, centrale tanke" .13 Den "store centrale 

tanke" står her som en opphøyd, ideal størrelse, i klar motsetning til 
den faktiske virkeligheten som omgir tenkeren. Den "store centrale 

tanke" blir videre sammenfattet i en konkret tese, som også beskrives 

som emnet for tenkerens manuskript: 

"E;jlert Løvborgs tanke er at der må skaffes tilveje et 
kammeratskabsjorhold meUem man (sic!)og kvinde, hvoraj 
det sande åndige menneske kanfremgå."14 

Men i skriveprosessen mister altså Ejlert Løvborgs manuskript både 

sin vitenskapelige identitet og sitt faktiske innhold, ved at både tittelen 

og tesen blir radert ut. I stedet blir manuskriptet redusert til den 

"gåden" som Jørgen Tesman og Thea Elvsted ved den endelige 
tekstens slutt ikke er i stand til å tyde.15 Men tesens "kammeratskabs"

begrep blir likevel ikke borte. På veien fra opptegnelser til endelig 

tekst blir begrepets plassering imidlertid forskjøvet fra det løvborgske 

11HU XI s.501 og s.504. 
12HU XI s.341. 
13HU XI s.497. 
14HU XI s.509. 
15I forarbeidene Blir "T. og Fru E.s" forsøk på å "tyde gåden" omtalt som "det 
burleske" og som "ironi over den menneskelige bestræblese efter udvikling og 
fremskridt". HU s.504 og 497. 
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manuskriptet og over i det dramaet som utspilles mellom Hedda Gablers 
personer. I den ferdige teksten er begrepet "kammeratskab" altså ikke 

lenger knyttet til Løvborgs visjonære manuskript, men til hans 

beskrivelse av sin egen fortidige kjærlighetsrelasjon til Hedda og av sin 
arbeidsrelasjon til Thea. 

Når det gjelder kjærlighetsrelasjonen til Hedda viser det seg 

imidlertid snart at Løvborg ikke har vært opptatt av kameratskapet i 
seg selv, men av "en dulgt grund under kammeratskabet". 16 Etter at de 
er kommet på tomannshånd i annen akt, spør han Hedda om det ikke 

var kjærlighet i forholdet mellom dem da han "tyed" til henne "i 
bekendelse" og hun liksom ville "tvætte" ham ren. 17 Vi ser at rollene 

innenfor kameratskapet ikke er et forhold mellom "to som deler 

samme rom"18, men mellom en mann som beveger seg mellom et rent 
og et skittent rom, og en kvinne som sitter fast i sitt jomfrubur. Denne 

grunnleggende ubalansen i forholdet er knyttet til begge parters høyst 
konvensjonelle forståelse av sine kjønnsroller. Da blir det vanskelig å 

sannsynligjøre mann/kvinne-relasjonen som grensesprengende emne 
for Ejlert Løvborgs manuskript. For mens han i opptegnelsene 
introduserer en fremtidig kameratskapsrelasjon mellom mann og 
kvinne som medisin mot tidens elendighet, peker hans faktiske 

forståelse av kameratskapet mellom Hedda og han selv både i utkastet 

Hedda og den endelige teksten altså ikke utover en tradisjonell, 
romantisk oppfatning av kjærligheten mellom mann og kvinne. 

Det samme er tilfelle når det gjelder kameratskapsforholdet mellom 

Løvborg og Thea. 

Etter at Thea Elvsted har dukket opp hos ekteparet Tesman i slutten 

av den endelige tekstens første akt, er Hedda svært nysgjerrig på 

relasjonen mellom Løvborg og Thea, og hun foreslår ganske riktig at 

det dreier seg om en kameratskapsrelasjon: 

Fru Elvsted. Ja! Når han skrev naget, så måtte vi altid være 
sammen om det. 

16HU XI s,349. 
17HU XI s.348 
18jfr. definisjonen av "kamerat" i Norsk etymologisk ordbok over det norske og det 
danske sprog, (1903-1906), Hjalmar Falk og Alf Torp, Bjørn Ringstrøms Antikvariat, 
Oslo, 1994. 
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Redda. Som to gode karmnerater altså. 
Fm Elvsted (1ivjUldt). Karmnerater! Ja, tenk, Redda, - så 
kalte han det også! ( .. /" 
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I utkastet Redda, på et punkt som kronologisk befinner seg mellom 
de refererte opptegnelsene og den ferdige teksten, bringes ikke 

kameratskapsbegrepet inn i denne passasjen i det hele tatt. I 
skriveprosessen blir begrepet altså først fJernet fra Løvborgs 
manuskript, og deretter innført i det dramaet som utspiller seg rundt 

det. Konsekvensen er at kameratskapsbegrepet heller ikke i forholdet 

mellom Løvborg og Thea innebærer noe brudd med det 
konvensjonelle. For heller ikke her er det snakk om å dele rom, men 

om den enes parts, nemlig Løvborgs, behov for å betro seg i den 

andres rom. I utkastet sier Thea at "han talte med mig. Talte om så 
uendelig mangt og meget. "2° Først i den endelige teksten blir det på 
dette punkt gjort klart at talen er knyttet til et arbeidsfelleskap. Men 
også i den endelige teksten har Thea, i likhet med Hedda, rollen som 
den passivt lyttende i forhold til Løvborg. Den kvalitative forskjellen 

består i at Thea skriver ned det hun hører, slik at det blir et manuskript 
av det. Det er på denne bakgrunn at Løvborg, etter at han har mistet 
sitt manuskript, uttaler at "Theas rene sjel var i den bok". Renhet betyr 

her at Thea har tatt diktat av Løvborgs tale fullstendig naivt og uten 

forbehold. Teksten viser at Løvborg ikke legger noe annet, eller noe 

mer, i dette kameratskapsforholdet. For etter at han i tredje akt har 

somlet bort sitt manuskript og ikke lenger vil arbeide, får Thea beskjed 

om at han ikke har "brug" for henne mer. 

Kameratskapsbegrepets innhold tømmes altså for all mulig 

kontroversiell potens på veien fra utkast til ferdig tekst. Dets funksjon 

blir tvertimot å bekrefte det bestående. På denne måten utelukker den 

endelige tekstens handling muligheten for å opprettholde opptegn

elsenes "centrale tanke" som en ideal størrelse innenfor den endelige 

tekstens drama. Muligheten for å postulere løsningen på tidens 

problemer gjennom genial innsikt brytes ned i skriveprosessen. 

Det løvborgske manuskriptet mister sitt innhold, det blir til en tom 

markør, men nettopp i kraft av dette kan det bli ladet med stadig ny 

19HU XI s.320. 
20HU XI s.319. 
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betydning i det spillet som pågår mellom den endelige tekstens 

dramatiske personer. I deres hender er manuskriptet et konkret og 

håndgripelig uttrykk for en drøm, en mulighet, et lite barn som blir 

elsket, fryktet, oversett, misforstått, begjært, fornektet, mistet, gjemt, 
brent og til slutt forsøkt rekonstruert. Manuskriptet viser ikke lenger 
frem hva relasjonen mellom mann og kvinne burde være, men hva den 

faktisk er. 

Når manuskriptet avslører de faktiske forhold på denne måten, 
undergraves det ideale. Men samtidig bekreftes det ideale nettopp 
igjennom dette. Manuskriptet blir et knutepunkt som bærer 
motsigelsen mellom det ideale og det ikke-ideale i seg. Når Hedda 

brenner det på slutten av tredje akt, forholder hun seg nemlig både til 

det som faktisk er, og det som kunne ha vætt under mer ideale 
omstendigheter. Det er dette som engasjerer hennes følelser og skaper 
dramatikk. Ejlert Løvborg svarer ikke til hennes ideale forestillinger, 

og det er heller ikke hans barn hun bærer på. Skuffelsen over dette 
fører henne ikke inn i passiv avmektighet eller følelseskulde. Derimot 

mobliserer opplevelsen av å være tilsidesatt og ute av fokus en 
voldsom lidenskap. Det er den som får henne til å brenne 
manuskriptet. Mens hun gjør dette hvisker hun fremfor seg at det er 
Theas og Ejlerts barn hun brenner. Lidenskapens flamme fremstår 

som ond og destruktiv, men samtidig næres den av lengselen etter noe 

annet - og idealt. Manuskriptet er uttrykk for håpet og visjonen om 

noe nytt og bedre, samtidig som det avslører de faktiske forholdenes 

hulhet i forhold til disse ideale forestillingene. 

I opptegnelsene til Redda Gabler er denne idealiteten, som påpekt 

ovenfor, faktisk nedfelt i det løvborgske manuskript. Men idealets 

konkrete uttrykk (" ... der må skaffes tilveje et kammeratskabsjorhold 

mellem man (sic!)og kvinde, hvoraf det sande åndige menneske kan 

fremgå.'') forskyves i skriveprosessen til den ferdige tekstens 

dramatiske handling. Der går det i oppløsning. Det betyr at det 

løvborgske manuskriptets oppløsning kommer til uttrykk på to nivåer. 

Det ene er synlig når den ferdige teksten leses sammen med sine 

forarbeider (manuskriptets tese og tittel som forsvinner i 
skriveprosessen), mens det andre er synlig ved lesningen av den 
endelige teksten alene (manuskriptet som blir til aske etter å ha falt i 
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Heddas hender). I kontrasteringen av disse to nivåene blir det, som 

ovenfor vist, tydelig at den ferdige teksten reflekterer skriveprosessen 

som den er et resultat av. 

Det løvborgske manuskriptet skaper en metaflksjonell effekt ved at 

det avbilder det faktiske manuskripet det er en del av. På samme måte 

avbilder det løvborgske manuskriptets opptegnelser det faktiske 

manuskriptets opptegnelser. I Hedda Gablers ferdige tekst ender Tesman 

og Thea med å stå tilbake med lappene, opptegnelsene, til det 

løvborgske manuskript. Hedda Gablers faktiske opptegnelser er 

informative i fortolkningen av disse flktive opptegnelser. De forteller 

oss at slutten peker tilbake på begynnelsen. Tesman og Thea vil løse 

det løvborgske manuskriptets "gåte", men står allerede med løsningen i 
hendene. For den "centrale tanke", tesen om et grensesprengende 

kameratskap mellom kvinne og mann, befinner seg jo nettopp i 
opptegnelsene. 

Det vil si at når Hedda Gablers ferdige tekst leses sammen med sine 

opptegnelser på dette punktet, oppdager vi at forholdet mellom 
opptegnelser og ferdig tekst utgjør en sirkulær struktur. De løse 
lappene leder til realiseringen av manuskriptet, men realiseringen av 
manuskriptet fører oss i siste hånd bare tilbake til de løse lappene. Der 

flnnes løsningen. Løsningen, det ideale, eksisterer med andre ord bare i 

egenskap av å ikke være realisert. Slik blir det løvborgske manuskriptet 
et uttrykk for, eller et bilde på, et uløselig motsetningsforhold mellom 
det ønskelige og det gitte, eller mellom det ideale og det ikke-ideale. 

De dramatiske personenes kamp om det løvborgske manuskriptet 
viser at den ferdige tekstens drama er basert på dette motsetnings
forholdet. Det løvborgske manuskriptets rolle i teksten vil derfor også 

være et interessant utgangspunkt for en mer omfattende analyse av 
Hedda Gablers tekstuelle og dramaturgiske utvikling. 



FORHOLDET MELLOM TEKST OG 

BILDE I TOVE jANSSON: VEM SKA 

TROSTA KNYTTET? {1960). 

Analyse på bakgrunn av synspunkter fra 
bildebokteori 

BENTE AILIN SVENDSEN 

Hva er en bildebok? 

Jeg vil understreke at når jeg omtaler bildeboka i generelle termer, 

tenker jeg først og fremst på den som i bilder og tekst, kunstnerlig og 

skjønnlitterært, vil fortelle en historie for barn. I den tidlige 

bildebokforskningen var det vanlig å avgrense bildeboka ut fra et 

primærforhold mellom tekst og bilde, der bildene gjerne ble oppfattet 

som sekundære. Hos Gregersen (1969 /7 4) heter det for eksempel at 

en bildebok for barn er så rikt illustrert at bildene gir en vesentlig 

støtte for leseopplevelsen. Også hos Sonja Hagemann er oppfatningen 
av teksten som det primære implisitt til stede ved at hun velger å se 

helt bort fra bildene i en litterær karakteristikk av mummitrollbøkene i 
1967. Dette har nok sammenheng med det faktum at bildeboka tross 
alt er et bokmedium, og at den derfor tradisjonelt har vært forbeholdt 
litteraturvitenskapen, der teksten vanligvis oppfattes som det mest 
sentrale. Kristin Hallberg (1982) ønsker å gi nettopp litteraturviteren 
en teori og et redskap for å håndtere bildeboka slik at man kan 
framholde bildebokas "egentlige tekst." Hun definerer bildeboka som: 
''[. .. ] en barnbok med en eller flera bilder på varje uppslag" (Hallberg 

19 82: 164). Innen bildebokforskningen brukes termen "oppslag" noe 

ulikt. Grafisk er det vanlig å regne et oppslag som de to sidene man 

har foran seg når man slår opp i en bok. Ett oppslag består altså av to 

bladsider. Med Hallbergs definisjon unngår man mange av de 

problemene som oppstår med avgrensninger som hviler på en 
rangering mellom tekst og bilde, som for eksempel hvordan bildene 
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måtte være en støtte for leseopplevelsen. Definisjonen er også 
operasjonell i forhold til det mangfoldige forskningsmaterialet som 
foreligger av bildebøker. Den er likevel ikke uproblematisk fordi den 

ikke omfatter bildebøker som rent allment kanskje kan regnes som 

bildebøker, men som ikke har illustrasjoner på hvert oppslag. 

Hva er bildebokas "egentlige tekst", og hvordan 
kan man si noe om forholdet mellom tekst og bilde, 
uten å gå ut fra et primærforhold mellom dem? 

Hallberg (1982) mener at bildebokas "egentlige tekst" virkeliggjøres 

gjennom interaksjonen mellom tekst og bilde. Hun kaller bildebokas 

"egentlige tekst" for ikonotekst. Hun spesifiserer begrepet nærmere ved 
å understreke at hele verket har en ikonotekst, likeledes som hvert 

oppslag og hver side har sin ikonotekst. Til grunn for dette begrepet 

ligger en teori om betydningsdannelse, nemlig semiotikken eller det 
allmenne studiet av tegnsystemet. Ikonotekstbegrepet har den 

fordelen, som Hallberg selv påpeker, at det ikke utgår fra en 

oppfatning av bildene som primære eller sekundære i forhold til 

teksten. Snarere sikter det på den helheten som oppstår ved lesing av 

tekst og bilde. Semiotikken som teori om betydningsdannelse åpner 

altså tekstbegrepet til også å innbefatte bilde. Bildene kan gi oss 

detaljer som ikke teksten sier noe om, men dersom teksten ikke 

spesifiserer eller forklarer, vil visse detaljer i bildehelheten kanskje være 

problematiske å tolke. Teksten informerer altså om hvordan man kan 

tolke bildenes fortellende innhold. På denne måten kan man si at 

teksten ofte fungerer som et ankerfeste og en kontekst for bildene. 
Det enkelte bildet inngår også i en rekke av andre bilder, slik at 

bildenes kontekst også består av bilder. 

Hallberg utstyrer altså litteraturviteren med en teori om 
betydningsdannelse i bildeboka, men semiotikken i seg selv er ikke en 

analysemodell. Ulla Rhedin (1992) baserer seg på en flerdimensjonal 
analysemodell av bildebøker. Den er basert på interaksjonen mellom 

tekst og bilde, selv om ikke Rhedin finner Hallbergs ikonotekstbegrep 

tilstrekkelig for sitt formål. Det interessante hos Rhedin er at hun 
vektlegger bildebokas narrasjon. Ifølge Rhedin er bildebokas narrasjon 
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fortellingen av en handling gjennom tekst og bilde slik den i sin helhet 

foreligger i boka. Videre forbeholder hun, i strukturalistisk ånd, termen 

"historie" for det råmaterialet eller det stoffet som ligger til grunn for 

"fortellingen". Dette stoffet virkeliggjøres så i ulike medier: som en 

illustrert tekst, som bildebøker, fllm, teater eller ballett for å nevne 

noen. De ulike historiene skifter form avhengig av medium, men 

Rhedin understreker at man kan flnne fellestrekk mellom de for

skjellige gestaltningene, på tross av de mange ulikhetene. En moderne 

bildebok består for eksempel sjelden av en rekke enkeltbilder med 

tekst, men av flere, som i sammenheng utgjør en narrasjon. Dette 
serielle trekket har bildeboka felles med blant annet tegneserier og fllm. 
Illustratøren er den som setter det hele i scene. Men han er ikke bare 
regissør, han er også scenograf. Han skaper stemninger gjennom bruk 
av lys og farger, bygger opp under tema, personers egenskaper eller gir 

en tidskoloritt i valg av kostyme og rekvisitter. Gjennom illustreringen 
kan bildene derfor fortelle det en tekst ville bruke mange ord på å 
formidle. Rhedin peker også på fllmtekniske trekk i bildene som for 

eksempel bruk av perspektiv (eller kamerateknikk). Det er blant annet 

disse fellestrekkene mellom andre medier og bildeboka som gjør den 
til et flerdimensjonalt medium. 

I analysen av forholdet mellom tekst og bilde i Vem ska triista krryttet? 

vil jeg ta utgangspunkt i en flerdimensjonal interaksjonsanalyse av 
ikonoteksten der bokas narrasjon oppstår i det dynamiske samspillet 
mellom tekst og bilde. En analyse av forholdet mellom tekst og bilde 

impliserer også en analyse av bokas narrasjon. Uten den blir 
bilde/ tekst-relasjonen relativt intetsigende. Jeg vil også se på hva 
bildekunstneren har valgt å illustrere i forhold til det som fortelles i 

teksten, og gjennom dette vise hvordan tekst og bilde i Vem ska triista 

krryttet? utgjør en kunstnerlig helhet der ingen av dem kan bære 

narrasjonen alene. 

Vem ska triista krryttet? handler om et ensomt lite knytt (norsk 
versjon: knøtt). Om natta hører han skremmende lyder av mårrans og 

hemulenes tunge steg. Tidlig neste morgen pakker han veska si og 

forlater huset. Knyttet går og går, men ikke noe hender, selv om han 

møter både fillifjonker og homser. Han er alt for sjenert til å hilse på 

dem og gjemmer seg heller bak en stein. Om kvelden setter han seg 
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fortvilet og sliten ned på veska si. Skoene hans er så veldig trange. I 
det fJerne hører han lokkende fløytemusikk. Det er en mumrik som 
spiller. En mumrik som aldri har hatt veske eller trange sko. Knyttet 
vandrer sliten videre til han kommer til en fest hos en hemul. Men 
ingen ser knyttet der han står mellom trærne. Deretter går han ut på 
stranden. Her fmner han en konkylie, tar endelig av seg skoene og 
tenker at det var fmt at han kom hit, men han kan likevel ikke hjelpe 
for at han føler seg litt trist selv om alt er bra. Men så flyter det i land 
en flaske med et brev. Den er fra et lite skrott (norsk versjon: nurk) 
som føler seg redd og ensom, og som ber om trøst fra en som er sterk 
og snill. Knyttet blir glad og modig og tar et lykkelig måneskinnsbad. 
Skoene og hatten lar han ligge igjen, bruker veska som båt og begir seg 
ut for å finne og trøste skrottet. Ute på havet møter han hemulen, 
fillifJonka og homsene igjen. Men denne gangen hilser de og vinker til 
han. Knyttet blir så glad at han gjerne vil være sammen med dem, men 
tanken på det lille skrottet bringer han videre. Deretter møter han 
homsene som fisker sammen med dronten. Knyttet lurer på om de ha 
sett et skrott dra forbi. Dronten forteller at mårran (norsk versjon: 
hufsa) er nok den eneste som kan fortelle hvor skrottet er. Knyttet 
drar videre gjennom en mørk og skummel skog der han er nær ved å gi 
opp, men stålsetter seg ved tanken på at det lille skrottet er enda 
reddere enn han selv. Og så endelig fmner han mårran og skrottet. 
Kampen mellom knyttet og mårran utspiller seg mens skruttet sitter 
forskremt på toppen av en klippe. Knyttet vinner heldigvis kampen, 
men mister motet når han står ansikt til ansikt med skrottet. Han 
bestemmer seg for heller å skrive et brev for å fortelle om alt han har 
opplevd, om ensomheten, hemulen, om konkylien, om havet og hvor 
redd han ble. Men han klarer det ikke, og leseren må skrive det. Når 
skruttet leser brevet blir buskens hvite roser plutselig røde, og hun vil 
inn i knyttets favn. Og sammen reiser de i fillifJonkas båt, glade fordi 
de aldri skal være ensomme mer. 

Handlingen i Vem ska trOsta kf!Yttet? utspilles i en fantastisk 
sekundærverden som kaster lys over allmenne eksistensielle problemer. 
Den handler om angst, ensomhet og om det å bryte ut av isoleringen 
og møte fellesskapet og kjærligheten. Knyttet er et redd, ensomt og 
sjenert lite knytt avstengt fra de andre. Men det at noen har behov for 
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trøst, gjør at knyttet makter å bryte ut av ensomheten og møte de 
andre, og ikke minst å møte skruttet. 

Boka består av en illustrert forside, bakside, tittelside, en illustrert 
sisteside og tretten hele oppslag. Forsida viser sju figurer i ivrig samtale 
mens knyttet er utenfor og alene. Man kan si at forsida utgjør et slags 

anslag, et anslag som speiler narrasjonens grunnkonilikt: ensomhet og 
fellesskap. Baksida viser derimot et knytt og et skrutt roende sammen i 

måneskinnet. Denne kan oppfattes som postnarrativ fordi den viser en 

scene som ikke omtales i den syntesen av tekst og bilde som utgjør 

narrasjonen. Mellom forsida og baksida utspilles altså historien, 
knyttets vei fra ensomhet til fellesskap og kjærlighet. Tittelsida og den 
siste sida før permen kan oppfattes på samme måte. !<::nyttet sitter 

alene under et rosetre, mens på den siste sida sitter han ved skruttets 

side i en konkylie. 

Handlingen i Vem ska trosta k;ryttet? utspiller seg om sommeren, 

gjennom tre netter og to dager. Den første natta møter vi knyttet i det 
ensomme huset, og i morgengryet forlater han det. I bildene møter vi 

knyttet når han selv møter noen eller noe, hemulene, fillifjonkene, 

mumriken, havet og så videre. Men mellom bildene skjer det noe som 

bare fortelles i teksten. Vi må selv forestille oss det som skjer mellom 

de øyeblikkene som holdes fast i bildene. Fortellerytmen i bildene kan 

sies å følge høydepunktene i narrasjonen, mens fortellerytmen i teksten 

bærer preg av at handlingen arbeider seg opp eller ned fra disse 

høydepunktene i handlingsgangen. I det andre oppslaget får vi for 

eksempel vite gjennom teksten at nye og mye lykkeligere knytt har 
flyttet inn i huset etter at knyttet forlot det, mens høydepunktet er at 

knyttet forlater huset. Det er det som er viktig i narrasjonen, nemlig 

starten på hans utvikling. I det syvende oppslaget fortelles det også 

mye mer i teksten enn det øyeblikket som er holdt fast i bildet. !<nyttet 
mottar her brevet fra skruttet. I teksten fortelles det blant annet at hun 
er ensom og redd, og at knyttet føler det godt å ha mottatt det første 
brevet han noensinne har fått. I bildet er det illustrert at knyttet vasser 

i vannet for å hente flaskeposten. Det er det som er viktig i 
narrasjonen, et vendepunkt i knyttets utvikling. Det er her han tar sine 
første aktive skritt mot fellesskapet og kjærligheten. Bildet har også en 

tolkende funksjon i forhold til teksten. Det nevnes ikke i teksten at 
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knyttet vasser i vannet. Det står at flaska drev i land på odden frampå 
natten. Bildet tillegger knyttet altså en mer aktiv rolle enn det det er 

gjort i teksten. Med en to!kende bi!defunk!)on mener jeg at bildene utvider 

teksten, går i dialog med den og formidler flere, eller andre detaljer enn 

teksten. 

I det andre oppslaget er knyttet plassert på den høyre sida og 

kroppen hans er vendt mot høyre, mot det som måtte komme. Dette 

kan ses i sammenheng med det Ulla Rhedin (1992), og andre, kaller 

!eseretning. I vår vestlige kultur er det vanlig å oppfatte leseretningen fra 
venstre mot høyre. Rhedin kaller den venstre sida for "hjemme-sida" 
og den høyre for den "fremmede" eller "ut-i-verden"-sida. I det andre 

oppslaget forlater knyttet huset som er plassert på "hjemme-sida" og 

begir seg ut i verden, med leseretningen. Dersom man speilvender 
bildet blir virkningen nærmest den motsatte. Det er som om knyttet 
vender hjem etter en strabasiøs natt i et skummelt hus, og bildet hadde 
passet bedre dersom det var plassert nærmere slutten i en annen 

narrasjon. Det er i mange tilfeller verdt å eksperimentere med 

speilvending for å bli bevisst leseretning og motivplassering i bilder, og 

særlig der reisen er et motiv, noe som forøvrig er et nokså vanlig motiv 

i bildebøker. 

I illustrasjonene er det brukt en slags strekteknikk kombinert med 
større og mindre fargeflater. Handlingen foregår ute, bortsett fra der 
knyttet sitter alene i huset (oppslag 1). Dette bildet er holdt i svart
hvitt med noen få innslag av gult. Dette gjentas i det andre oppslaget 

der knyttet forlater huset. Det er først når knyttet tar del i fellesskapet 
og i kjærligheten at han plasseres midt inne i fargene (oppslag 13). I 

teksten som helhet nevnes få fargeadjektiv. Dette er et eksempel på 
illustratørens rolle som scenograf, ansvarlig for kostyme og rekvisitter. 
Når det gjelder fargebruk i bildene har den med andre ord en tolkende 

funksjon i forhold til teksten. 

Selv om knyttet er en reisende, og således er i bevegelse, har 

illustrasjonene et statisk preg og er ofte nærmest uten bevegelse. 

Motivene har preg av stilleben, som for eksempel i tredje oppslag. I 

bildet er det en vogn med fire fillifJonker. Hesten har blikket vendt 

innover i bildet. Det samme gjelder hesten som drar en vogn med åtte 

homser. Knyttet er plassert nederst i høyre hjørne og har også blikket 
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vendt innover. Kroppen hans er derimot vendt mot høyre, et tegn på 
at han skal videre ut i verden. Nederst i venstre hjørnet sitter mymlan 

med ryggen vendt mot bildekanten, og over henne en hemul som også 

er vendt innover. Dette bidrar til en ro i bildet, der figurenes blikk og 

plassering utgjør en slags innrammingsteknikk. Det hviler også en 

formmessig balanse over bildene. I det fJerde oppslaget sitter knyttet 
utslitt på veska si bakom store svarte knauser, men fordi mumriken er 
plassert i nærperspektiv under en strålende aftensol, vipper ikke 
knausene bildet ut av balanse. Det at bildene ofte er uten ytre 

bevegelse, og er formmessig i balanse, forsterker inntrykket av indre 

dramatikk. 

Teksten underbygger også roen og den formmessige balansen i 
bildene. Den er skrevet med en jevn håndskrift og plassert på hvite 

flater direkte i bildet eller inne i en rektangulær firkant. Teksten har 

form av et dikt, med 12 verselinjer i hver strofe, og en strofe på hvert 

oppslag, unntatt i oppslaget som utgjør vendepunktet. Diktet har en 

jambisk rytme bygd over rimene ab, ab, aa, bb, aa, bb. Allitterasjoner 

og gjentakelser skaper også en jevn og rolig rytme. Fram til 

vendepunktet i boka, der knyttet fmner brevet fra skruttet, ender hver 

strofe med "Men vern ska tros ta knyttet [ ... ]". Så følger det et svar fra 

en autoral forteller som rommer en livsvisdom som går ut over 

knyttets erfaring, som for eksempel der han hører mumrikkens 

fløytespill: 

Men vem ska trosta knyttet ochforklara att en sång 
dr biittre an en kappsiick ifall viigen ar for lång. 

Etter vendepunktet er det derimot skruttet som skal trøstes: 

jag måste trosta skruttet,jagfår inte vara svag 
for hon ar nag, om mojligt, iinnu riiddare an jag! 

Blant oppslagene med mest bevegelse er blant andre det der 
homsene farer rundt i karuseller (oppslag 5). I illustreringen av 
homsene er det brukt et slags diagonalperspektiv. Et slikt perspektiv 
har vanligvis en dramatiserende effekt fordi det ofte gir et inntrykk av 

nettopp fart og bevegelse. Inntrykket blir også understreket ved at en 
av homsene er på vei ut av bildet. Kontrasten mellom homsene i vill 
karusellfart og det ensomme knyttet plassert inne mellom trærne 
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understreker og utvider narrasjonens grunnkonflikt: ensomhet og 
fellesskap. Det er i fellesskapet man har det morsomt. 

Bevegelse i bildet fmner vi også i det ellevte oppslaget der knyttet 
går til angrep mot mårran. Det er særlig knyttet som danner 
bevegelsen, mens skruttet og mårran er nokså statiske. Denne 
ikonoteksten er svært dramatisk og utgjør spenningens høydepunkt. I 
teksten endres tempus fra preteritum til presens og forsterker det 
dramatiske. 

Jeg vil nå gå litt nærmere inn på hvordan knyttets utvikling, som jo 
er bokas hovedtema, er framstilt i tekst og bilde. Tove Jansson bruker 
liten forbokstav i "knyttet". Således blir det brukt både som et 
egennavn og mer som et artsnavn. På forsida og tittelsida er knyttet 
illustrert med en stor svart frakk, noe lutrygget og jakkeslaget er 
oppbrettet. Det er som han vil gjemme seg bort i frakken. Hendene er 
godt plassert i lommene, noe som vitner om en form for passivitet. 
Ikke noe av dette fortelles i teksten. I bildet der han fmner brevet fra 
knyttet har han derimot tatt av seg frakken og hendene er ute av 
lommene: knyttet tar sine første skritt inn i en mer aktiv rolle. Det er 
forsåvidt en aktiv handling at han velger å forlate huset, men den er 
ikke nok i seg selv til å forandre ensomheten hans. Det er først når han 
opplever at noen har behov for han at han klarer å nærme seg de 
andre. I de senere bildene har han fremdeles frakken på, men kragen 
er ikke like dominerende som før vendepunktet. 

Vem ska trosta klryttet? har mange trekk fra eventyret. Det mest 
iøynefallende er starten på teksten i det første oppslaget: "Det var en 
gång ett litet knytt [ ... ]" og teksten under det siste bilde: " ... och sen 
levde de lyckliga i alla sina dagar ... ". Knyttet er som Askeladden som 
skal befri prinsessa. Forskjellen er at knyttet ikke har dette som 
prosjekt da han legger ut på reisen, men får det som prosjekt i 
vendepunktet i narrasjonen. Knyttets prosjekt er i utgangspunktet å 
bryte ut av redsel og ensomhet. Men det er først i narrasjonens 
vendepunkt, der han mottar skruttets brev, at prosjektet blir 
konkretisert. Knyttets to prosjekter blir i for seg to sider av samme 
sak: å befri skruttet for så å befri seg fra sin egen ensomhet gjennom 
henne. Som Askeladden har også knyttet sine hjelpere og motstandere. 
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Den mest konkrete motstanderen er mårran. Mårran har fanget 

skruttet og knyttet må kjempe mot mårran før skruttet kan reddes. 

En mer abstrakt motstander er knyttets egen redsel. Det er den som 

hindrer han i å møte de andre, redselen gjør han sjenert og passiv. Det 

er redselen som gjør at han i den skumle skogen nærmest er ved å gi 

opp redningsprosjektet. Hans eget sinne er derimot en hjelper. Sinnet 

stålsetter han i møtet med mårran. Men mest av alt er skruttet en 

hjelper. Vi får ikke se henne før i det ellevte oppslaget av de i alt 

tretten, og teksten forteller om henne først i det sjuende oppslaget, 

som samtidig utgjør vendepunktet i narrasjonen. Teksten forteller om 
henne gjennom hennes brev i flaskeposten. Flasken blir også en slags 

hjelper, en igangsetter av knyttets redningsprosjekt. Det er likevel 

mulig å finne spor av skruttet eller av den latente kjærligheten tidligere. 

Da tenker jeg på rosene i ikonoteksten. På tittelsida sitter knyttet som 

nevnt under et rosetre. Rosene er overdimensjonert i forhold til treet, 

og blir på denne måten mer iøynefallende. V eska til knyttet har også en 
stor rose som dekker nesten hele veska. Fargen er noe blass, som om 
den mangler kraft. I teksten i det siste oppslaget fortelles derimot at 

buskens hvite roser plutselig ble røde; rosen har fått en sterkere farge, 
knyttet og skruttet har funnet hverandre. Skruttet sitter også med en 

rosebukett i hendene, som en brudebukett. Det står ikke noe i teksten 

at de gifter seg, men bildet har klare konnotasjoner til en brudeferd. 

Bildene har dermed visualisert knyttets latente kjærlighetsevne og 

overgangen til møtet med kjærligheten. 

Havet blir også knyttets hjelper. Det er fra havet han mottar 
flaskeposten fra skruttet, og det er med en vind fra havet han hører 

mumrikens musikk. I det fJerde oppslaget sitter knyttet ensom og 
sliten bak store knauser og er foreløpig avsondret fra havet. Mumriken 
kontrasterer knyttet. Han er også alene, men han eier derimot en indre 
ro. Mumriken er kunstneren som i stor grad er tilstrekkelig i seg selv 

og sitt indre, en bohem som ikke eier noe materielt. Knyttet nærmer 
seg også mumrikens idealer når han kvitter seg med hatten og skoene; 
det er de indre idealene som teller. I motsetning til mumriken, er ikke 
knyttet tilstrekkelig i seg selv, men fullbyrdes i møtet med de andre. 
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Illustrasjonen på baksida kan tolkes som en forlengelse av 

konstellasjonen mumriken og knyttet. Knyttet og skruttet er nå 
sammen, det er de som representerer fellesskapet, mens mumriken 
akkompagnerer, liggende i en slags lotusblomst. Lotusen representerer 
i østlig filosofi en mulig kontakt med det overjordiske eller det 

guddommelige. Som en figur med en tilknytning til det guddommelige 
er mumriken ikke underlagt menneskenes avhengighet av fellesskapet -
han kan velge sin egen ensomhet. Det at han er plassert sammen med 

knyttet og skruttet på baksida tolker jeg dithen at han spiller en viktig 
rolle i narrasjonen. I alt er han vist i bare tre bilder, på forsida, baksida 

og i oppslaget der han spiller på fløyte (fJerde oppslag). Med lukkede 

øyne har han gått helt opp i musikken. Det overjordiske eller 
guddommelige som hviler over han forsterkes av den strålende 
aftensolen. Han er som et bilde av romantikkens kunstner. I 

romantikken har kunstneren i kraft av sin følsomhet og rikere fantasi 
adgang til en annen og større virkelighet. Kunstneren er den som kan 
nærme seg den platonske ideverdenen. I romantikken dyrkes også 

naturen som ble sett på som et uttrykk for det opprinnelige og 
umiddelbare. Tilsvarende dyrkes også det "naturlige" mennesket, mens 

den pedantiske spissborgeren henges ut. Naturdyrkelsen avspeiler seg 

også i romantikkens forkjærlighet for den omstreifende kunstneren 
som ferdes i naturen. Knyttet kan kanskje oppfattes som en liten 

pedant som på sett og vis henges ut. I bildet i det fJerde oppslaget 

sitter han på veska si med sin hatt og sine sko. I teksten heter det: 
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en mumrik spelar på sinflojt i somnig sommarvik, 
nån kappsåck har han aldrig hajt och aldrig trånga skor, 
han vandmr på den grana ang dår inga sorger bor. 
Men vem ska trosta knyttet ochforklara att en sång 
år båttre an en kappsack ifall vågen år for lång. 

Her er det den omstreifende og frie kunstneren, uten materielle 

eiendeler, som framstår som fortellerens ideal. Vem ska triista kt!)lttet? 

kan således sis å romme nok et tema; en hyllest til kunstneren, og 

kanskje til naturen som bindeledd mellom det verdslige og det 

guddommelige. Naturdyrkelsen i romantikken avspeiles også i 
handlingen i Vem ska triJsta kt!)lttet? Alt foregår som nevnt utendørs, 

bortsett fra der knyttet sitter i sitt ensomme hus og tenner alle de 

lamper han har, uten at mørket blir lysere. I huset, eller i det materielle, 

er det altså ikke noe godt å være. Det er fra havet redningen hans 

kommer, og i det siste bildet har knyttet og skruttet fått et nytt hus, en 

konkylie. Det kan også diskuteres hvor vidt de er innendørs i dette 

bildet, men i alle fall er det havet, eller naturen, som har gitt dem et 

hus som ikke er skapt av menneskehender. 

Vem ska triJsta kt!)lttet? kan leses som en utviklingshistorie. Den reisen 

knyttet foretar blir således en indre reise, en reise mot økt selvinnsikt. 

Skogen kan oppfattes som en av knyttets motstandere, eller som en 

manifestasjon av knyttets egen redsel. Huset hans ligger i en tett skog. 
Han står bortgjemt mellom trærne under hemulens fest, og det er i 
skogen han er nær ved å gi opp sin redning av skruttet. De svarte 
steinene og knausene har noe av den samme funksjonen. De stenger 
knyttet visuelt ute fra fellesskapet, og fra å bli synlig for de andre. Etter 
at knyttet har mottatt brevet fra skruttet tar han et lykkelig 
måneskinnsbad. Dette badet kan ses på som en initiering der kanskje 

vannet representerer et overgangssymbol, nærmest som en dåp. I 
teksten fortelles det at: ''[. .. ] allt blir annorlunda, och fortrollande och 
nytt!" I det neste oppslaget er knyttet midt ute på havet med den store 
veska som båt. Nå kan knyttet faktisk møte de andre, og gjennom den 

forandringen som har skjedd inne i knyttet legger de andre faktisk også 
merke til han. Han er gjennom sin egen rolleforandring blitt synlig for 
de andre. Når knyttet må gjennom den store skogen for å befri 

skruttet, kan det ses på som om han må møte angsten og frykten i seg 
selv, men denne gangen er det et bevisst møte. Skogbunnen er gitt en 
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sterk rødfarge som jeg oppfatter som en forsterker av den livskraften 
og det sinnet knyttet viser i teksten. Det at knyttet bevisst møter 

redselen i seg selv gjør at han i neste oppslag kan kjempe mot mårran, 
som en bibelsk David mot Goliat. Mårran kan i dette perspektivet 

oppfattes som en manifestasjon av knyttets egen ensomhet. Denne 

tolkningen forsterkes i fargene. Alt er nå tilbake i det gråe, ispedt med 

litt gult. De samme fargene som ble brukt der knyttet forlot huset. I 

teksten heter det: 

Nu tystnar allt, nu slocknar alla !jusen, 
dår sitter mårran ensam som ett berg 
och rnnt omkring år hela mnrkenfrusen 
och sjålva månen tappar all sinfårg. 
Och knyttet sa: dethiir blir inte lått 
for mårran år det vårstajag har sett. 

Men i bildet er mårran framstilt som nokså troskyldig. Hun ser på 

knyttets krigsdans med en viss forundring, og hendene henger slapt og 

initiativløst ned langs siden. Kanskje ensomheten ikke er så farlig? Men 
knyttet jager den i alle fall bort, og dermed kan han møte skruttet og 

seg selv. 

Knyttet når allikevel aldri helt det mannlige helteidealet. Dette 
henger sammen med at han trenger en hjelper til: nemlig leseren. Det 
er snarere leseren som får tildelt helterollen, det er leseren som redder 

både knyttet og skruttet. I det tolvte oppslaget står knyttet endelig 
ansikt til ansikt med skruttet. Han har så mye han ville fortelle, men 
klarer ikke å si det. Han bestemmer seg i stedet for å skrive et brev. 
Men han klarer ikke det heller. Den allvitende eventyrfortelleren griper 

så inn og oppfordrer leseren om å hjelpe: 

Jag ber dig, kåra ldsare, att trosta båda två, 
o, skriv ett brevfrån knyttet så att skrnttet kanjorstå! 
Videre tilføyer jorte Heren anvisninger om hvordan leseren 
skalgåfram: 
(hår har du brevpapper. Frimårke behovs inte, man lagger 
brevet t. ex. i en rosenbuske diir man år såker på att skrnttet 
får syn på det) 

(Merk igjen hvordan skruttet er nært knyttet til rosene). Denne 

anvisningen har en dramatisk effekt som forsterkes gjennom 
bladvendinga. Vi må skynde oss å bla om for å finne ut hva som skjer 

videre, eller kanskje noen leter litt etter brevpapiret? Likeledes har den 
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en overraskende effekt fordi leseren oppfordres til å hjelpe. 
Overraskelsen forsterkes ved at den jevne rytmen og rimene i teksten 

brytes. Den allvitende fortelleren styrer allikevel leseren i hva brevet 

skal inneholde. Det forteller teksten om i neste oppslag. Skruttet visker 

der til knyttet: 

[ ... ] glOm bort hur hemskt det var 
och minns att allt det roliga år kvar! 
Jag långtar efter havet som jag aldrig har fått se 
och att samla vackra snåckor år en underbar ide! 

I brevet må altså leseren/ fortelleren ha skrevet om hvordan knyttet 

har hatt det inni seg, kanskje om hva han har opplevd, og også at han 
vil samle muslingskall. Dette er et eksempel på det Ulla Rhedin (1992) 

kaller det mellomsceniske elementet i bildeboka. Leseren eller fortellerens 

brev er altså utformet og gitt til skruttet mellom de to oppslagene. 

Denne scenen foregår altså off stage i forhold til både tekst og bilde. Det 

innebærer at leseren må iscenesette den ved å konstruere hendelsen i 

sin egen forestillingsverden, noe som gir leseren forskjellige 
tolkningsmuligheter. Leserens aktive rolle understrekes allerede på 

forsida. Knyttet står som nevnt utenfor det samtalende fellesskapet, og 

tittelen på boka er plassert nederst på sida: Vem ska triista kf!Jttet? Ja, og 
hvem er det som skal trøste knyttet? Han ser rett på leseren med store 
og triste øyne. Det er som om han ber oss om trøst. På denne måten 
foregriper forsidebildet at leseren blir bedt om hjelp senere i teksten. 

Bildet og tekst er uadskillelige, sammen utgjør de knyttets vei mot 

målet: å redde skruttet og befri seg fra sin egen ensomhet. 
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