
Forord 

Dette nummeret av NORskrift er et temanummer om Henrik Ibsen og 
August Strindbergs dramatikk Motivasjonen for et slikt temanummer 
er ikke bare at begge forfatterne er kanoniserte eller at de skrev 
omtrent på samme tidspunkt. Ved å velge artikler som belyser skuespill 
fra ulike faser av de begges forfatterskap, ønsker vi dels å påpeke at det 
finnes enkelte motiviske og tematiske forbindelser både internt i hvert 
enkelt forfatterskap og mellom forfatterskapene, dels å fremvise at det 
skjer en utvikling innenfor hvert av forfatterskapene. 

Rekkefølgen på artiklene sikter mot å ivareta både det diakrone 
og synkrone aspektet ved vår ambisjon. Først presenterer vi de tre 
Ibsen-artiklene. Den første av disse omhandler Brand, den andre 
Rosmersholm, Bygmester Solness og Når vi døde vågner, mens den 
tredje tar for seg Bygmester Solness. Deretter følger de tre artiklene om 
Strindberg. Det første bidraget belyser Fadren, det andre Dodsdansen, 
mens det siste tar for seg Till Damaskus I og Spoksonaten. Man kan 
etablere indre forbindelser mellom dramaene i form av for eksempel 
religiøse perspektiv, dødstematikk, kallstanke og musikalsk påvirkning. 
Med en slik rekkefølge håper vi dessuten at det for leseren vil avtegne 
seg en utvikling i selve dramasjangeren, fra Ibsens romantiske drama 
til Strindbergs stasjonsdrama og drømmespillteknikk. 

Med unntak for den første av Ibsen-artikkelen, som er en 
spesialbestilling skrevet av stipendiat Kjetil Havnevik ved Senter for 
Ibsen-studier, er alle bidragene bearbeidde artikkelversjoner av 
mellomfagsoppgaver og prøveforelesninger skrevet av studenter ved 
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap de siste par årene. 

Vi håper at disse artiklene vil være interessante for Ibsen- og 
Strindberg-kjennere, og ikke minst for alle som er interessert i 
dramatisk diktning. 





Den akromatisl{e dimensjonen i 
Br and 
av Kjetil Havnevik 

I Henrik Ibsens forfatterskap finner det sted en sjangerrevolusjon med 
Brand. Ibsen forlater med dette verket den historiske tendensen som 
hadde dominert hans dramatiske produksjon til da, og eksperimenterer 
med en form som i grunnen er unik i europeisk diktning. Riktignok lar 
det seg under genrekonvensjonen versedrama påvise en rekke elemen
ter som kan rettferdiggjøre en komparativ fortolkning mellom Brand 
og eksempelvis Goethes Faust-dramaer, Paludan-Miillers Adam 
Homo, Atterboms Lycksalighetens O eller Wergelands Skabelsen, men 
ingen av disse litterære modellene inneholder en handling med en slik 
stofflig nærhet til dikterens samtid som Brand. Formspråket Ibsen gjør 
bruk av, lmyttes nemlig ikke til en panteistisk ide som i Faust, til 
opprinnelsesmyter som hos Wergeland og Paludan-Miiller eller en 
romantisk visjon med sagastoff som vekkes til live i en ny tidsalder, 
som hos Atterbom, men tematiserer en gryende erfaring av modernitet 
i europeisk kultur. Ibsens første dramatiske dikt er derfor kjennetegnet 
av en paradoksal kombinasjonsstrategi i dets overordnede sjanger
struktur, som definerer den dramaturgiske og poetiske diskursen i 
verket. Dette formprinsippet fører til flere eiendommeligheter i Brand
dramaturgien. Jeg skal i denne artikkelen rette søkelyset på noen av 
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dem, nemlig hvordan Ibsen tar i bruk et dramatisk språk som er mettet 
av en rekke referanser til andre kunstarter og ulike estetiske praksiser. 
Jeg vil i det følgende konsentrere meg om de klanglige og musikalske 
bildene, ettersom de springer ut av en medial bevissthet som synes 
særlig viktig i Brand, nemlig lyttingen og den særegne formen for filo
sofisk erfaring som den representerer. Dette billedmaterialet lar seg 
dessuten se i sammenheng med den poetiske ideen som ligger til grunn 
for versedramaet som litterær form. I dets kontinuitet mellom rytme, 
ordklang og språkets materielle egenskaper på den ene siden og den 
akustisk-musikalske begrepsbruken i dialogen på den annen, kan vi 
finne flere momenter som berører verkets sentrale tematiske problem
stillinger om sanselighet, eksistens og tolkningen av verden. Vi kan 
kalle disse elementene verkets akromatiske dimensjon, et begrep jeg vil 
komme tilbake til etter hvert. 

Salmetradisjonen 
Diskusjonen om klanglige og rytmiske elementer i Brand er ikke helt 
ny i Ibsenforskningen. Åse Hiorth Lervik behandler i avhandlingen 
Ibsens verskunst i Brand i detalj de verstekniske og musikalske virke
midlene i dramaet og ser dem som en integrert del av dramaets kunst
filosofiske grunnlag: 

Metriske og rytmiske uttrykksmidler er ikke realistiske, men ekstremt 
kunstneriske - de tjener ikke til å skape illusjon hos leser eller tilhører, men 
snarere til å vedlikeholde vår bevissthet om at dette er illusjon, en kunstig 
og kunstnerisk bruk av språket.' 

Et av hennes hovedpoenger er betydningen av overgangene mellom 
jambisk og trokeisk firetakter i stykket. I gjennomgangen av den første 
trokeiske monologen til hovedpersonen, som nærmere bestemt 
handler om gjensynet med bygda, demonstrerer Hiorth Lervik den 
store estetiske betydningen av dramaets metriske utforming. Dette 
sjeldne versemålet setter inn når Brand får øye på hjembygda og 
barndomshjemmet, og minnene trenger til overflaten, «Minders 
Minder myldrer frem.» 2 (198) Vi opplever slik en humanistisk og om
tenksom ung prest som blir berørt av å se en bygd i nød, i motsetning 
til den psykopatiske fanatikeren som ellers snakker i jamber: «Hej der! 
Hvem kaster Sten?» (199) Men det ligger også en utvikling mot det 

' Åse Hiorth Lervik: Ibsens verskunst i Brand, Oslo 1969, s. 19 
2 Ibsen: Hundreårsutgave, V, Oslo 1928 
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bombastiske i jamben i monologens annen del. Ifølge Hiorth Lervik 
skjer det en dreining mot en angst, der Brand føler seg truet av hjem
bygda. «Også siste del av den trokeiske monologen viser oss derved 
Brands personlighet fra en annen side enn den som blir demonstrert i 
de jambiske monologene og dialogscenene i denne akten,» sier hun.3 

Hennes konklusjon på den trokeiske bruken i dette partiet er at 
rytmen tjener som en nyanserende faktor i tegningen av det 
psykologiske portrettet av Brand. 

Uten å ville polemisere mot denne analysen, jeg sier meg enig i at 
verset har en psykologisk nyanserende funksjon i monologen, tror jeg 
det finnes grunnlag for å se den rytmiske forskyvningen i en mer hel
hetlig dikterisk sammenheng. Hallvard Lie påpekte under disputasen 
til Hiorth Lervik at den trokeiske firetakteren kunne være betinget av 
katolsk liturgi og kirkepoesi. 4 Ser vi bort fra den spekulative og naive 
biografiske dyrkingen av Ibsens opplevelse i Peterskirken som en reell 
årsak til at Brand ble et versedrama i stedet for et episk dikt, er det et 
poetisk faktum at dette versmønsteret dominerer i katolsk tradisjon, 
mens den med et unntak av en Grundtvigsalme er ikke-eksisterende i 
protestantiske salmer. Lie viser utbredelsen av denne formen med 
spesielle referanser til Thomas Aquinas, Jacobus de Benedictis og 
Thomas de Celano. Han sier at salmen Dies lrae av Thomas, til
hørende i en standard rekviemsmesse, «også rent innholdsmessig så 
meget som uvilkårlig får en til å assosiere denne dommedagssalmen 
med Ibsens Brand. Det er tanken på 'dies irae' som også hele tiden 
fyller Brands sinn.» Videre peker han på sannsynligheten av at røsten 
som roper «Han er deus Caritatis!» gjennom tordenen i sluttverset, er 
en allusjon til dommeren som i salmen kalles fans pietatis. «Og den 
nåde- og barmhjertighets-forvisning som Brand omsider blir så å si 
påtvunget, den går som en varm understrøm gjennom Thomas' 
dommedagsvisjoner,» sier Lie, før han konkluderer med at de metriske 
prototypene for de trokeiske firetakterne i Brand, foreligger i Dies 
• 5 zrae. 

Det ideologiske stoffet og den teologiske motivbruken i mono
logen der Brand møter hjembygda, synes klart beslektet med messe
kulturen Lie tegner opp i Edda. Diktet foregriper den tematiske ut
viklingen i dramaet, og varsler om katastrofebildene i sluttscenen: 

3 Ibid., S. 59 
4 Hallvard Lie: «Åse Hiorth Lervik: Ibsens verskunst i Brand», i: Edda nr. 5 1972, 
Oslo 1972, s. 257-291 
' Ibid., s. 263 
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O, jeg kan jer ud og ind, 
slappe, Sjæle, sløve Sind! 
Hele eders Fadervor 
har ej saapass Viljevinge, 
ikke saapass Angstens Drøn, 
at deraf tillhimmels naaer, -
klangfuldt, som en Røst skal klinge, -
andet end den fjerde Bøn! 
Den er Landets Løsen jo, 
den er Folkets Feltraab blevet. 
U d af Sammenhængen revet, 
ind i alle Hjerter skrevet, 
ligger den som stormfordrevet 
Vrag af eders hele Tro! - (199) 

Kjetil Havnevik 

Lie sier i sin replikk at det vil være vanskelig å kaste nytt lys over den 
idemessige siden av Brand fra et slikt formalestetisk perspektiv. Det er 
fristende å si til dette at hans eget eksempel demonstrerer det motsatte, 
nemlig at de filosofiske og litterære problemstillingene i verket kun er 
tilgjengelige på denne veien. 

Lytting som filosofisk erfaring 
En av de viktigste og mest omtalte scenene i Brand finner vi i Anden 
Handling, der hovedpersonen oppdager Agnes sittende ved stranden. 
Det er hunger, armod og nød i bygda, og Agnes har fulgt Brand over 
fjorden, og dermed gjennomgått en forvandling som har store konse
kvenser både for henne selv og hovedpersonen. Diktet tematiserer på 
dette stedet en form for kombinatorisk sanselighet som inngår i en 
poetisk sammenheng om ordet, døden og visjonen om en ny Adam. 

Se hvor lyttende hun sidder, 
som om her var Sang i Luften. 
Lyttende hun sad i Baaden, 
da den skar de rørte V ande,
lyttende hun holdt i Tuften, -
lyttende hun Havraaksfraaden 
rysted af sin klare Pande. 
Det ser ud som Hørslen bytted 
Plads og hun med Øjet lytted. (216) 

Brands antagelse blir repetert bekreftende av Agnes, slik at det blir to 
deltagere i den estetiske situasjonen som nå utfolder seg. Både fjorden 
og jordens vei skjuler seg for synet, sier hun, det hun opplever er et 
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indre syn som blir fornemmet av en filosofisk, innbilt visjon både på 
det imaginære og det auditive planet. Hun ser et rike i dets tilblivelse, 
og hører samtidig «Røster runge» og «stemmer tolke». Det er her, i 
den menneskelige billeddannelsen og i besvergelsen av et rike som gir 
avkall på verden, at konstitusjonen av Brands illusoriske prosjekt fin
ner sted. Det er det egne hjertet som er kloden «der den nye Adam 
fødes». Agnes sanser betydninger som ikke er empiriske, hun opplever 
lyder ingen andre kan høre og ser ting som forblir tilgjengelige bare for 
henne selv og Brand. Ase Hiorth Lervik skriver at Ibsen gjennom 
insisteringen på lyttingens fenomen i Brands replikk gjør Agnes til «et 
åpent mottagende medium for den inngivelse som blir avgjørende for 
Brand og derigjennom for henne.» 6 Det som skjer, er at Agnes gjen
nom en intens sansing avdekker både noe kreativt og noe med 
suggererende effekt på Brand. Hun er både et mottagende og for
midlende subjekt som river ham med, slik sceneanvisningen sier. Det 
er musikalske og poetiske virkemidler som bygger opp mot denne hen
rykkelsen. Hiorth Lervik sier: «Ved siden av den rent insisterende 
virkning tjener gjentagelsen selvfølgelig også enheten i den lange 
skildringen. Men dessuten har vel gjentagelsesformen i dette tilfelle 
både en musikalsk vellyd og en viss magisk besvergende klang som 
stemmer med det mystiske i opplevelsen.» 7 Det er med andre ord en 
prototypisk estetisk erfaring som utfolder seg, en illusjon som bygges 
opp gjennom appeller til hele sanseapparatet. Dialogen mellom de to 
blir en total opplevelse som lar sansene smelte sammen i et øyeblikk 
av eufori, begeistring og avkall på den omsluttende virkeligheten. Den 
fiktive karakteren av denne opplevelsen innser Brand selv etter en kort 
pause: 

Være helt sig selv? Men Vægten 
af ens Arv og Gjæld fra Slægten? (218) 

Han problematiserer dermed kontekst, historie og forholdet mellom 
kunsten og verden. Men denne debatten ser diktet ut til å forlate, i 
hvert fall i første omgang. 

Med Agnes' gåtefulle dobbeltsanselighet, hvordan hun lytter med 
øyet, trer Ibsen, bevisst eller ubevisst, inn i et komplekst filosofisk felt. 
Kombinasjonen mellom syns- og hørselssansen har sin utlegning i 
filosofihistorien fra antikken til vår tid. Tenkning vil ikke utelukkende 
si å fornemme seg selv i lydlig substans, men å lytte etter den tause 
betydningen gjennom det synlige tegnet, sier Derrida i De la 

6 Hiorth Lervik, s. 73 
7 Ibid., s. 73 
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grammatologie, og sannhet er en form for stumhet som lengter etter 
logos, skrift eller uttalelse.8 Den tyske filosofen Manfred Riedel setter 
denne grunntanken hos Derrida inn i et bredt historisk perspektiv. 
Han viser i avhandlingen Haren auf die Sprache. Die akromatische 
Dimension der Hermeneutik hvordan denne imaginative formen for 
lyttekunst har sin opprinnelse hos Heraklit, der fornuften konstitueres 
idet mennesket forholder seg lyttende til physis, ordet for hvordan det 
enkelte opptrer i helheten.9 Den akromatiske dimensjonen, begrepet 
for den filosofiske lyttekunsten, utvikler seg gjennom romantikken og 
når sitt høydepunkt i hermeneutikken, Ifølge Riedel. Han sier at det er 
Martin Heidegger som har åpnet den akromatiske dimensjonen i det 
tyvende århundrets tenkning, selv om den altså er til stede i hele filoso
fihistorien. Klang, stillhet, stemthet og lytting står sentralt i spørsmålet 
om hvordan sannheten settes i sammenheng med erfaringen. I 
lyttingen til språket fornemmer subjektet nemlig tilhørigheten til sin 
egen væren. For Heidegger forblir betydning utilgjengelig i en ute
lukkende visuell anskuelse, men kan erfares akustisk når følelsene blir 
stemt for språklig forståelse. Stemningen er nemlig et av de 
konstituerende elementene i hovedverket Sein und Zeit, idet den setter 
mennesket i beredskap for å motta mening. For Heidegger er 
stemningen mer enn en tilfeldig følelse her og nå, den er en ontisk 
kategori med ontologisk kvalitet, ettersom mennesket i den erfarer til
hørigheten til sin egen og den andres væren i en intersubjektiv struk
tur. I § 29 av Sein und Zeit gir han stemningen følgende utlegning: 
«Was wir ontologisch mit dem Titel Befindlichkeit anzeigen, ist 
ontisch das Bekannteste und Alltaglichste: die Stimmung, das 
Gestimmtsein. » 10 Stemningen åpenbarer for mennesket hvordan den 
andre har det, slik at subjektet fornemmer en eksistens utenfor seg 
selv. I stemthetens fenomen blir derfor bevisstheten om væren brakt i 
sammenheng med tilværelsen, idet den får konkret nærvær i 
stemningen. Den ontologiske helheten i eksistensen kan dermed bli 
gjenstand for filosofisk interpretasjon. 

Vektleggingen av hørselens apparat, både tenkt og empirisk, 
ligger dessuten til grunn for en mer estetisk orientert hermeneutikk 
«For Hans Georg Gadamer har hørselen forrang siden den ligger til 
grunn for det hermeneutiske fenomen; hørselen viser til helheten, 

'Jaques Derrida: Grammatologie, Tysk overs. Hans-Jorg Rheinberger og Hanns 
Zischler, Frankfurt a.M. 1983, s. 19 
"Manfred Riedel: Haren auf die Sprache. Die akromatische Dimension der 
Hermeneutik, Frankfurt a.M. 1990, s. 11 
'"Martin Heidegger: Sein und Zeit, Ttibingen 1993, s. 134 
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mens annen sanseerfaring er spesifikk,» skriver Arnfinn Bø-Rygg. 11 

Selv om denne tankegangen ikke utgjør noen kunstteori i streng 
forstand, ser den ut til å berøre noen sentrale estetiske 
grunnlagsproblemer. George Steiner har eksempelvis demonstrert at 
Heideggers værensbegrep må ha sin opplagte analogi i musikalsk 
erfaring. Musikk er og betyr, uten at den lar seg fiksere begrepslig eller 
parafrasere. 12 Fenomenologien har hentet mye av denne språkteorien 
fra Kierkegaard og Nietzsche. I Mozart-avdelingen av Enten-Eller sier 
Kierkegaard at språket og musikken har sin analogi i henvendelsen til 
hørselen, at hørselen er den mest åndelige av sansene og at musikken 
derfor er et språk. 13 En beslektet figur dukker senere opp hos 
Nietzsche. Manfred Riedel viser hvordan Nietzsche allerede i 
forstadiene til Die Geburt der Tragodie og i store deler av 
forfatterskapet har gjenoppdaget den opprinnelige filosofiske 
lyttekunsten i ordets kombinasjon av lyd- og billedkarakter, og at 
vitenskapen må orientere seg mot denne. Det dreier seg om en 
lyttingens fenomenologi som beveger seg fra en musikkestetikk til en 
språkfenomenologi, og som gir en helt ny og mer autentisk logikk, der 
språkets formidlingsevne blir rekonstituert i en moderne begreps
dannelse, begrunnelse og skjematisering når den er avledet av 
kunstneriske praksiser som poesi og musikk. 14 

«Verbal music» 
Det er naturligvis ikke poenget i denne kortfattede gjennomgangen av 
lyttingens teoretiske diskusjon, der vi dessuten kunne ha inkludert 
Descartes, den tyske romantikken, Hegel og Wittgenstein, å påvise mer 
eller mindre tilfeldige intertekstuelle sammenhenger. Derimot har jeg 
villet demonstrere at den akromatiske dimensjonen som metrikk og 
billedbruk i Brand åpner opp for, stiller flere tolkningsmuligheter til 
rådighet, og at dette verket deltar i en estetisk diskurs om kunstartenes 
mellomværende og grenser, som bare i liten grad har vært kommentert 
tidligere. I dramatisk analyse blir ofte visualiteten fremhevet på be
kostning av klangen i språket, lyden i bildene og betydningen av 
akustiske effekter. Nett opp en slik optisk strategi har i det siste tiåret 

11 Arnfinn Bø-Rygg: «Å tenke med øret: Heideggers filosofiske lyttekunst», i: Est, 
Oslo 1991, s. 29-38 
12 George Steiner: Heidegger, Hassocks, 1978, s. 46-48 
13 Kierkegaard: Enten Eller, København 1994, s. 66 
14 Riedel, s. 332 
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en viktig retning innen Ibsen-forskningen.15 Men vi har sett at sentrale 
betydningsstrukturer ofte forblir utilgjengelig i en utelukkende visuell 
anskuelse, og at de først kan erfares når subjektet også blir mottagelig, 
stemt, for språkets klanglige side. 

Men dette betyr ikke at den akromatiske dimensjonen 
nødvendigvis konstituerer enhet, helhet, mening i tilværelsen og for
soning, den rommer like mye negativitet, vold, splittelse og desillusjon. 
Som vi så i eksempelet over med Brand og Agnes på stranden, har den 
fanatiske kallsmetafysikken til Brand sin opprinnelse i en estetisk illu
sjon, som han siden har forsøkt å påtvinge samfunnet. Den opprinnelig 
eksistensielle forestillingen om fødselen av et nytt menneske i et indre 
landskap fylt med fiktive klanger og abstrakte uttrykk, har dermed slått 
om i politikk, idet den påvirker styre og stell i bygda, legger seg borti 
hvordan samfunnet skal drives og stiller krav til menigheten for livs
førsel, moral og offer. I Femte Handling er vi vitner til hvordan Brand 
ved orgelet forsøker å tvinge musikken under sin vilje. Dette mislykkes 
han i når orgelet skjærer ut i mislyder. Kunsten gjør slik motstand mot 
hans store kall, og det oppstår et skjærende misforhold mellom planen 
for å overvinne verden, og muligheten for å gi denne viljen et uttrykk. 

Nej! jeg kan ej Tonen tvinge, 
saa den høres fuldt at klinge. 
Orgelsangen blir til Skrig; 
Loftets Buer, Hvælv og Vægge, 
tykkes knugende sig lægge, 
tykkes trangt og træhaardt møde, 
lukke rundt om Sangen, lig 
Ki.stelaaget om den døde! 
Jeg har prøvet, jeg har fristet; 
Orglet har sit Mæle mistet. (311) 

Vi ser her et godt eksempel på det som innenfor forskningsdisiplinen 
inter-arts blir kalt «verbal music», eller «varje slag av litterar 
framstallning (såval inom lyriken som i prosan) av redan existerande 
eller fiktiva musikaliska kompositionsprinciper: varje poetisk text som 
har ett stycke musik som 'tema'.» 16 Br and forsøker å oversette en 
begrepslig ideologi til det ikke-begrepslige mediet som orgelmusikken 
representerer. Denne scenen har dermed estetiske og tegnteoretiske 

" Erik Østerud (red.): Den optiske fordring: pejlinger i den visuelle kultur omkring 
Henrik Ibsens forfatterskab, Aarhus 1997 
'h Steven Paul Scher: «Litteratur och musik- en forskningsoversikt>>, i: Lagerroth, 
Lund, Luthersson & Mortenson (red.): I musemas tji:inst. Studier i konstarernas 
relationer, Stockholm/Stehag 1993, s. 277. Se også Scher: Verbal Music in 
German Literature, New Haven/London 1968 
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implikasjoner. I forsøket på å la musikken klinge under andre formål 
enn dens egne, perverterer den, gjør motstand og bringer ulyd. For
midlingen mellom politikk og kunst lar seg ikke gjennomføre, og 
Brand må finne andre veier for å virkeliggjøre sine visjoner. Vi kan i 
dette mønsteret gjenfinne en tragisk konstitusjon, nemlig «ein radikal 
motsetnad mellom individet og dei overindividuelle kreftene i tilværet 
- mellom 'mennesket' og 'maktene',» kunne en si med Atle Kittangs 
ord i Ibsens heroisme. 17 Det er ikke unaturlig å tenke seg nettopp 
orgelmusikken, den mektige strømmen av vellyd, som den over
individuelle makten individet forsøker å vinne kontroll over, men 
mislykkes. 

Det siste stedet jeg vil kommentere er «De usynliges Kor» og 
sluttscenens bilder. Atle Kittang går i Bmnd-kapitlet til Goethes Faust 
for gjennom en parallellføring å kaste lys over den kryptiske slutt
scenen. I det nevnte koret ser han en første antydning som kan 
begrunne dette: 

KORET: (lyder stærkere over ham): 
Orm, du aldrig vorder lig ham, -
Dødens Bæger har du tømt; 
følg ham efter eller svig ham, 
ligefuldt din Daad er dømt! (354) 

Kittang sier at koret bærer det faustiske paradokset i seg i den forstand 
at det formulerer «ein grunnleggande ontologisk mangel som rett nok 
gjer oss i stand til å strebe mot det vi manglar, men som også gjer oss 
ute av stand til å nå det vi strebar etter.» 18 I driftene mot selv
overvinnelse, utkastet til en fremtidsrettet antropologi, den tragiske 
tenkningen i verkene og deres helters moralske forhold til 
omverdenen, ser Kittang videre likheter mellom de to dramatiske 
diktene det er vanskelig å være uenig i. Også på det funksjonelle planet 
forekommer det visse sammenfall. Eksempelvis sier Kittang at «De 
usynliges Kor» er en type kategorisk domfellelse som har sin parallell i 
J ordånden hos Goethe. Men der det finnes nåde, redning og forløsning 
i Faust, «der overlet Ibsen sin helt til ein einsam død under snø
skredet,» sier Kittang. 19 Han mener videre at røsten gjennom tordenen 
kan leses som en abstrakt allusjon til Chorus Mysticus, men ser det 
ikke som avgjørende for interpretasjonen. Sluttscenen i Brand 
iscenesetter nemlig, som en sterk kontrast til Faust-dramaet, en 

17 Atle Kittang: Ibsens heroisme. Frå Brand til Når vi døde vågner, Oslo 2002, s. 78 
18 Ibid., s. 69 
19 Ibid., S. 81 
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kjærlighet som «på ingen måte frelser, men derimot lokkar, freistar og 
drep.»20 

Kittang relaterer altså Brand til Faust først og fremst på ide
planet, men er noe mer reservert når det gjelder de dramaturgiske 
virkemidlene. Men jeg tror det også i valget av akromatiske uttrykks
midler er et nært teknisk slektskap. Ibsen organiserer scene
anvisningene på det aktuelle stedet nesten som et partitur. Koret 
«Suser i Stormen», Brand skal gjenta ordene, omtrent som i en 
musikalsk sats, koret skal tale i en crescendo, og det avslutter sin opp
treden som «mildt og lokkende», eller dolce, som man kanskje kunne 
si. Det er første gang siden Gildet paa Solhaug at Ibsen bruker koret 
som dramatisk deltager med en substansiell funksjon, etter at han 
hadde kastet det ut av sine skuespill så tidlig som i Fru Inger til 
Østraat. Fra dette dramaet og gjennom de historiske skuespillene og 
Kjærlighedens Komedie er det bare sporadiske korinnslag, og da gjerne 
som rekvisitter i den sceniske realkonteksten, som for eksempel i 
åpningen av Kongs-Emnerne, der det «til basuners lyd» høres et kor av 
munker og nonner klinge fra kirken. I Brand griper Ibsen imidlertid 
fatt i denne klassiske institusjonen i teaterhistorien, og det med klart 
musikalske attributter i sceneanvisningen. 

I Die Symbolik von Faust li, en klassiker i Faust-litteraturen, går 
Wilhelm Emrich langt i å beskrive Goethes utkast til en opera- og 
musikkteori i annen del av livsverket som et av tragediens estetiske 
hovedpoenger.21 I åpningsscenen blir Faust ført inn i en interesseløs 
kunstnytelse som er analog med operaen, og som må overvinnes etter
som den er en bevissthetsslummer. Operaen som genre fremstiller en 
kosmisk krets av ekstreme motpoler i underverdenen og det 
himmelske, der det spesifikt menneskelige står i bakgrunnen, sier 
Emrich. Han viser hvordan kunsterfaringen som fravær i første akt 
dukker opp igjen i Helena-akten, der musikaliteten når sitt 
kulminasjonspunkt. I forestillingen om en opera samler de estetiske 
energiene seg i en historisk totalitet av skjønnhet og kunst, men mot 
slutten av tredje akt er operaens ide utbrent og må vike for andre 
problemstillinger, Ifølge Emrich. Musikken er forgjengelig, destruktiv 
og øyeblikkelig, mens det språklige kunstverket i sin oppbygning er 
varig og erindrende. Resten av verket er derfor av en rent dikterisk 
karakter, sier han, og forløsningen finner utelukkende sted i språket. 
Emrichs teorier kan man riktignok motsi på en rekke punkter, men 
han har like fullt demonstrert hvordan ideen om et musikkteater i 
Faust II utgjør en viktig del av Goethes dikteriske eksistensutkast, og 

'"Ibid. 
21 Wilhelm Emrich: Die Symbolik von Faust Il, Konigstein 1981 
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han viser at litteratur og musikalske ideer i kombinasjon bærer på en 
kvalitet som igjen betinger kunstverkets tilblivelse og karakter. 

Hvis vi tar lærdom av Emrichs Faust-studier og konklusjon om 
at negativitet blir formidlet i et medium med musikken som ideal, ser 
vi at også Ibsen bruker denne fremgangsmåten i Brand helt til 
dramaets avslutning, selv om han teknisk forholder seg fritt til den 
litteraturhistoriske kanon. Nedbrytning, forgjengelighet, desillusjon og 
ødeleggelse - det eksistensielle innholdet i Brand er nettopp formidlet 
i den akromatiske dimensjonen av verket. I dramaets siste replikker 
markeres dette dramaturgiske prinsippet med at språket blir til skrik, 
når skuddet går, utløses et drønn høyt oppe fra bergveggen, før den 
ukjente røsten roper gjennom tordenbrakene. Mediet for det vi ikke 
kan se, men høre, eller tenke oss at vi hører, formidler de primære 
betydningene i dette dramaet både gjennom den tekniske utformingen 
av verset og gjennom direkte musikalske allusjoner, lydbilder, skrik, 
usynlige stemmer og kor. 

Det er ikke så rart at Ibsen var en av Gustav Mahlers favoritter. 
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Døden og det autentiske 
i Henrik Ibsens dramaer1 

av Christian Brekke 

I Henrik Ibsens dramatiske produksjon er det tanker og motiver som 
stadig dukker opp. Kallet og døden er to av disse. Kallstanken, eller 
selvrealiseringsimperativet, ligger til grunn for store deler av forfatter
skapet, og flere av dramaene ender med at hovedpersonen(e) dør. Med 
utgangspunkt i hele Ibsens produksjon, men med hovedvekt på 
Rosmersholm, Bygmester Solness og Når vi døde vågner, vil jeg i det 
følgende presentere noen tanker om døden og det autentiske i Ibsens 
dramatiske forfatterskap. Hovedpoenget mitt i forhold til disse tre 
dramaene kan sammenfattes i følgende paradoks: Døden er en forut
setning for det autentiske liv; livet leves først ved inngangen til døden. 

«Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme i sjelens dyp, - og jeg 
vil følge den. Kraft eier jeg, og mot til noe bedre, til noe høyere, enn 
dette liv [ ... ] Mitt liv har intet mål» (b.1:7). Med disse ordene innleder 
Ibsen Catilina, det første av hans 22 dramaer, og tankene som blir 
presentert her, kommer til å prege store deler av forfatterskapet. Det er 
selvrealiseringsimperativet og kallstanken som blir uttrykt, og i Feer 
Gynt, 17 år senere, blir kravet gjentatt og presisert: 

' Artikkelen er en bearbeidet versjon av en mellomfagsoppgave i nordisk litteratur 
(UiO, høsten 2002). 
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Knappestøperen. Å være seg selv, er: seg selv å døde [ ... ] overalt å møde med 
Mesters mening til uthengsskilt. 
Peer Gynt. Men den som nu aldri å vite fikk, hva Mester har ment med 
ham? 
Knappestøperen. Det skal han ane. (b.2:125) 

Knappestøperen forklarer her at Gud har en plan for hvert enkelt 
menneske, og det er menneskets oppgave å «ane» hva planen er, og å 
realisere den. Ideen om Guds plan for den enkelte er sentral også i 
Brand, som ble utgitt i 1866, ett år før Peer Gynt. Brands motto er 
«intet eller alt», og han følger kallet for enhver pris. 

Ibsens kallsbegrep blir knyttet til Gud i de to sistnevnte dramaer, 
men det er selvrealiseringsimperativet i en sekulær kontekst som 
preger Ibsens senere produksjon. Men kristendommen er like fullt en 
forutsetning for kallstanken hos Ibsen; kallstanken er en overlevning, 
eller «gjenganger», fra en religiøs virkelighetsforståelse. Ved 
individualismens framvekst, med en «avmystifisering» av verden som 
en av konsekvensene, leter menneskene etter noe nytt å leve og dø for 
(Taylor:17). Gudstroen blir erstattet av framskrittstro og troen på det 
enkelte individs muligheter. Å være «tro mot seg selv» blir et ideal og 
et krav. Johann Gottfried von Herder (1744-1803) artikulerer idealet 
ved å si at det enkelte menneske har en unik måte å være menneske 
på. Den kanadiske filosofen Charles Taylor uttrykker det slik: 

Jeg er kallet til å leve mitt liv på denne måten, ikke som en etterlikning av 
andres. Dette gir en ny betydning til det å være tro mot meg selv. Dersom 
jeg ikke er det, mister jeg poenget med mitt liv, det som det vil si å være 
menneske for meg går tapt. (Taylor:43) 

I store deler av sin produksjon gjør Ibsen seg til talsmann for disse 
ideene. Men samtidig viser han hvor vanskelig det er å forholde seg til 
kallet. Brand må ofre alt i sitt forsøk på å følge kallet, og Peer Gynt 
mangler evnen og viljen til å ane «Mesters» plan for ham. Brand 
mangler ikke vilje, men det er grunn til å tro at han har et uklart bilde 
av hva kallet hans egentlig er - hva det vil si å leve autentisk. Han 
kommer med diffuse utsagn om å gjenreise menneskeslekten, men han 
har ingen plan for hvordan dette skal realiseres. I artikkelen «Peer 
Gynt» fremmer Arne Garborg dette synet: 

Han [Brand] ved ikke selv rigtigt, hvor han står; han har ikke engang for sit 
eget vedkommende kunnet træffe noget valg; han er følgelig heller ikke på 
det rene med det princip, ud fra hvilket han tænker at reformere tiden og 
gyde nyt livsblod i dens årer; men alligevel vil han reformere den, - blot ved 
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sin abstracto at <<ville». [ ... ] der er egentlig ikke naget, som han vil, han vil 
intet bestemt; han vil blot dette blå, poetisk almindelige: han vil «Ville" [ ... ] 
Brands «villen» er et vildsomt poetisk sværmeri, som intetsteds fører hen. 
[ ... ] Brand bliver altså helt og holdent en digtomsætning og derved også en 
æsthetisk forløsning for tidens urolige trang: dens følelse af det abstrakte, 
almindelige krav på et viljeliv, hvilket dog ikke kan leves, fordi 
personlighetsgrunden er undergravet ved tvivl og uklarhed, og man derfor 
ikke magter at sætte sig opgaver. (Garborg:77ff) 

Garborgs karakteristikk av Brand kan overføres til en rekke av Ibsens 
skikkelser. De forsøker forgjeves å leve etter uklare eller innbilte kall. 
De higer etter det storslåtte, og det hverdagslige og trivielle framstår 
som meningsløst for dem. 

Romantikkens selvrealiseringsideal hang nøye sammen med 
tidens dyrking av det frie, geniale individ. Men Ibsens «helter» er 
sjelden geniale. De fleste av dem er middelmådigheter, og når de skal 
ut og realisere seg selv, får det komiske og/ eller fatale konsekvenser; 
Ibsen viser hvordan det går når kallsstreben blir en «folkesport». 
Ibsens kallsstrebere minner på mange måter om Don Quijote. Den 
spanske lavadelsmannen har forlest seg på ridderromaner, og reiser ut 
i verden for å bekjempe innbilte farer. En kan tenke seg at Ibsens 
representanter har forlest seg på Brand og Feer Gynt, og på Don 
Quijote-vis kjemper de en kamp for udefinerbare idealer. Gregers 
W erle i Vildanden er vel det grelleste eksempelet på denne typen; han 
blir gjerne omtalt som en Brand-karikatur. Men Gregers er ikke alene; 
nesten samtlige av Ibsens kallsstrebere har Don Quijote-trekk, uten at 
de nødvendigvis er komiske figurer. 

Ulrik Brendel i Rosmersholm er en typisk ibsensk kallsstreber. 
Han innser til slutt at ideene han har levd for, ikke eksisterer: 

Just som jeg står parat til å tømme overflødighetshornet, gjør jeg den penible 
oppdagelse at jeg er bankerott. [ ... ] I fem og tyve år har jeg sittet som 
gnieren på sitt låste pengeskrin. Og så i går, - da jeg åpner og vil hente 
skatten frem, - så er der ingen. [ ... ] Der var nichts og ingenting i hele stasen. 
(b.3:395) 

Brendel er bare en biperson i stykket, men det han sier kaster lys over 
Rosmers prosjekt, som minner om Brendels. De gjengitte ordene faller 
rett etter at Rosmer har omtalt sitt prosjekt som «en halvferdig drøm» 
og « [ e ]n overilet innskytelse, som jeg ikke selv tror på lenger.» 
(b.3:394). Tilsvarende har Solness følgende dom over ett av sine pro
sjekter: «Det å bygge hjem for mennesker, - det er ikke fem øre verd 
[ ... ] Ingenting bygget i grunnen. [ ... ] Ingenting, ingenting - alt 
sammen.» (b.4:196). Rubek i Når vi døde vågner har kommet til en 
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liknende erkjennelse ved to anledninger. I andre akt forteller han Maja 
at «dette her med kunstnerkall og kunstnergjerning - og slikt noe, -
det begynte å forekomme meg som noe så tomt og hult og intetsigende 
i grunnen.» (b.4:331). I stedet har han satset på å leve et liv i nytelse, 
men han har innsett at heller ikke dette gir noen mening. 

De personene som framstår som de heldigste i Ibsens dramaer, er 
de som ikke er bitt av «kallsbasillen». Fru Maja og godseier Ulfheim i 
Når vi døde vågner har ikke mange sjelelige konflikter, og om 
Mortensgård i Rosmersholm sier Ulrik Brendel: 

Peder Mortensgård har allmektighets-evnen i seg. Han kan gjøre alt hva han 
vil. [ ... ] For Peder Mortensgård vil aldri mer enn han kan. Peder 
Mortensgård er kapabel til å leve livet uten idealer. Og det, - ser du, - det er 
just handlingens og seierens store hemmelighet. Det er summen av all 
verdens visdom. Basta! (b.3:395ff) 

Disse menneskene blir skildret som enkle sjeler som er lykkelig 
uvitende om kallets byrder. For det er nettopp en byrde kallet, eller 
kallshigenen, er. Men livet utenfor kallssfæren blir meningsløst for den 
som tror han har hørt sin indre stemme. Hvis han ikke realiserer seg 
selv, blir han som en levende død. I Når vi døde vågner blir denne til
standen beskrevet som en virkelighetsoppfatning der livet synes å være 
dødt; livet ligger på likstrå. En konsekvens av dette er at livet ikke 
strekker til som selvrealiseringsarena. Alle de fire hovedpersonene 
synes å være på det rene med dette; Ulfheim omtaler livet som «et 
slags menneskeliv» (b.4:346), og Maja er den første som påpeker «hvor 
lydløst her er» og at larmen i byen «hadde noe dødt over seg» 
(b.4:309). Men Maja og Ulfheim tar til takke med det livet de har. De 
er i stand til å leve et meningsløst liv fordi de ikke lider av 
kallshigenen, og de mangler den offerviljen som kjennetegner Rubek, 
Solness og Rosmer. De sistnevnte innser at en ikke kan leve autentisk i 
dette liv. Derfor søker de, med livet som innsats, ut i et symbolsk uni
vers. Der vil de finne <<noe høyere, enn dette liv». 

Dette symbolske universet er en videreføring av et 
virkelighetsfluktsmotiv som er velkjent i Ibsen-sammenheng. Allerede i 
Peer Gynt viser Ibsen at fantasi og virkelighetsflukt kan være av det 
gode. Jeg tenker da på måten Peer leder sin mor inn i døden på. Ved 
hjelp av sitt talent for løgn og innlevelse i fantasier sørger han for at 
Åse dør lykkelig. En forutsetning for dette er at mor og sønn allerede 
har etablert et fantasiunivers, og dette går de inn i når livets realiteter 
blir for tunge å bære. I denne sammenheng blir det umulig ikke å 
nevne doktor Relling i Vildanden. Hans prosjekt er å holde «livsløg
nen>> levende hos sine medmennesker. Han har innsett at menneskene 
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ikke kan leve uten «livsløgnen», og han forstår også at den må få 
næring fra andre mennesker enn den som eier den (b.3 :326ff). Hilde 
Wangel i Bygmester Solness er en annen apostel for fantasilivet. Hun 
setter dette høyere enn det virkelige livet. Dette går fram av hennes 
bagatellisering av døden, og hennes sympati for Aline etter at hun har 
fortalt om sitt tapte fantasiliv. Hilde viser liten forståelse for at tapet av 
Solness-parets sønner utgjør en vedvarende sorg: «Står de ennu så 
svært i veien. Så lange, lange tider bakefter?» (b.4:173). Men etter at 
Aline har fortalt om sin sorg over å ha mistet dukker og andre rekvi
sitter som holdt liv i hennes fantasiverden, er Hilde full av medfølelse. 
Den gir seg blant annet utslag i følgende replikk: «Jeg kan ikke gjøre 
noe ondt imot en som jeg kjenner!» (b.4:189). 

For Rosmer, Solness og Rubek kommer fantasien til å spille en 
avgjørende rolle. De sliter alle med en intens trang til å utrette noe 
stort. De har forsøkt å finne noe å leve for, men de har lett i isolasjon, 
og har bare vage anelser om sine livskall. Problemet er at det de higer 
etter er uutsigelig, og kan ikke fanges opp av vanlige begreper og 
rasjonell tankegang. De søker noe som er utenfor deres fatteevne. Det 
eneste «språket» som kan uttrykke dette, er kunsten, eller symboler i 
videre forstand. Men mennene kan ikke nå den nødvendige 
erkjennelsen i isolasjon. Vigdis Ystad er inne på disse tankene, og 
skriver blant annet følgende: 

Felles for Ibsens store sceneskikkelser er nemlig at det avgjørende er <<å 
være seg selv», men at dette er umulig i total isolasjon. Et jeg forutsetter et 
du: et annet menneske som kan speile og bekrefte ens egen eksistens, og 
som en kan definere livets verdigrunnlag sammen med. (Ystad:19) 

Ystads påstand er i tråd med George Herbert Meads «symbolske 
interaksjonisme». Den amerikanske sosialpsykologen og filosofen ut
viklet denne retningen i 1930-årene. Mest kjent er «speilingsteorien». 
Den går ut på at det enkelte menneskes selvoppfatning dannes i sam
spill med andre mennesker. Slik skapes identitet og virkelighets
forståelse. I samspill med Rebekka, Hilde og Irene klarer henholdsvis 
Rosmer, Solness og Rubek å nå et høyere erkjennelsesnivå. Dette 
resulterer i et forklaret øyeblikk; de ser hvem de er, og hva de skal leve 
og dø for. Samspillet mellom mann og kvinne blir så intenst at 
identitetene deres smelter sammen. 

Sammen suggererer de fram et symbolsk univers hvor de kan 
kommunisere og leve på sine egne premisser. I denne sfæren realiserer 
de Ibsens «tredje rike». Det tredje rike, som er Julians utopi i Keiser og 
Galilæer, innebærer en forening av hedensk livsglede og kristen offer
vilje (Haakonsen:273). Livsgleden blir demonstrert ved at personene 
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får være seg selv en stakket stund. De er helt frie i sekundene før 
døden innhenter dem; deres felles forståelseshorisont gir rom for den 
totale livsfylde. Offerviljen viser seg ved at de er villige til å dø for dette 
øyeblikket - når livet er «dødt», gir døden liv. Rosmer, Solness og 
Rubek blir således martyrer for retten til å leve autentisk Kvinnene blir 
deres frelsere. Dette åpner for en bokstavelig tolkning av 
Knappestøperens ord: «Å være seg selv, er: seg selv å døde». 

Det er vanskelig å gjøre rede for hva selvrealiseringen og 
erkjennelsene går ut på. Jeg har hevdet at disse spørsmålene hører 
hjemme i en sfære som er i utkanten av menneskets fatteevne, og jeg 
vil ikke påstå at jeg befinner meg der. Men jeg vil gjerne spekulere: 

Rubek har lett etter meningen med livet. Først fulgte han sitt 
kunstnerkall, og deretter dyrket han banal, jordisk nytelse. 
Kunstnerkallet fortonet seg som meningsløst da hans eneste 
inspirasjonskilde, Irene, forsvant, men han innser også at hans 
kunstnernatur står i veien for det bekymringsløse livet. Grunnen til at 
Irene forlot ham, var at han ikke kunne forholde seg til henne som 
mann; han var kunstner. Irene gav ham sjelen sin, og hun tok skaper
evnene hans i pant. Hvis en betrakter skaperevnen som kunstnerens 
sjel, kan en si at de begge er sjelløse. Sjelene deres er lagret i marmor -
et dødt materiale; de er blitt til stein. Rubek og Irene er legemer uten 
sjel. Gjennom vandringen opp mot tindene forsøker de å gjenforene 
sjel og legeme i et levende kunstverk: en ny versjon av Oppstandelsens 
dag. Irene gir Rubek hans skaperkraft tilbake, og han frigjør sjelen 
hennes fra marmoren. Det gjør han ved å skape et verk som overgår 
den første versjonen av Oppstandelsens dag. I dette verket forenes 
kunsten og livet i et tablå som på en gang er en kunstnerisk og en 
kjødelig selvrealisering. I et ekstatisk øyeblikk er sjel og legeme gjen
forent, og liv og kunst er to sider av samme sak. De er kvinne og mann 
samtidig som de er kunstnere og kunst. For denne opplevelsen går de i 
døden - det eneste stedet hvor sjel og legeme kan forbli uatskilt. Hvis 
de hadde fått leve videre, ville de ikke ha vært i stand til å opprett
holde den virkelighetsoppfatningen de har etablert. For livet ligger 
fortsatt på likstrå; kunstverket kan bare realiseres ved inngangen til 
døden. Døden kommer som en frigjørelse og en bekreftelse på at ver
ket er fullbrakt. 

Halvard Solness første kall var å bygge storslåtte kirkebygg for å 
hylle Gud. Men når sønnene hans dør, nekter han å bygge for Gud. 
Han innser at sønnenes død er en del av Guds plan for ham; familie
lykken skal ikke stå i veien for oppgaven hans: å bygge kirker. 
Byggmesteren finner seg ikke i dette, og gjør opprør mot Gud. Han 
«avsetter» Gud som enerådende forvalter av menneskelig lykke. I 
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Guds sted plasserer han seg selv; han vil bringe menneskene lykke ved 
å bygge hyggelige hjem. Dette blir hans nye kall. Men Gud straffer ham 
for sviket; alt Solness oppnår ledsages av en intens skyldfølelse, og han 
mister evnen til å føle lykke; han blir en «levende død». Fru Solness' 
nærvær fungerer som en evig kilde for skyldfølelsen. 

Møtet med Hilde får ham til å innse at det er på tide med et nytt 
opprør. Fra henne får han den ungdommelige livskraften som han selv 
har mistet, og i det mentale universet de skaper sammen, går det opp 
for Solness hva som skal til for å oppnå autentisk liv. Løsningen er å 
bygge «luftslotte». De to snakker om to slags luftslott: luftslott og 
riktige luftslott, eller luftslott med grunnmur. Begge variantene 
representerer en frigjørelse fra skyldfølelse og andre jordiske forhold 
som står i veien for livsutfoldelsen. Luftslott uten grunnmur er et bilde 
på svermerisk virkelighetsflukt. Hilde avviser denne tanken: 

Hilde (reiser seg i heftighet og slår liksom avvisende ut med hånden). Ja 
visst så, ja! Luftslotte, - de er så nemme å ty inn i, de. Og nemme å bygge 
ogSå. - (ser hånlig på ham) - aller helst for de byggmesterne som har en
en svimmel samvittighet. (b.4:191) 

Hun vil at de skal bygge «riktige» luftslott; Solness omtaler disse som 
luftslott med grunnmur. Å bygge luftslott med grunnmur vil si å bygge 
Babels tårn; å sette seg ved siden av Gud, og frata Ham makten over 
en selv. Solness vil forsøke å gjennomføre det menneskene i Babel 
mislyktes med. Referansen til historien om Babels tårn i l. Mos 11, 4-9 
er relativt klar. Solness snakker om å gjøre det umulige, og på det 
nevnte tekststed sier Gud: « [ ... ] nå vil ingen ting være umulig for dem 
[ ... ]». Den makten han vil frigjøre seg fra, er den kristne moral og 
definisjonsmakt; det er den som er forutsetningen for skyldfølelsen 
hans. På nietzscheansk vis vil han definere sin egen moral. For å gjøre 
dette må han nøytralisere symbolet på all skyldfølelse: menneskenes 
gjeld til Gud etter Jesu stedfortredende lidelse og død. Ifølge kristen tro 
døde Jesus for å påta seg straffen for menneskenes synder. Det er dette 
som gir Gud den makten som Solness vil ta fra Ham. Når bygg
mesteren klatrer opp i tårnet, er det for å gi Gud beskjed om at han 
«sier opp» sitt avhengighetsforhold til Ham. Han vil selv stå ansvarlig 
for sine gjerninger. Før han stiger opp i tårnet, forteller han Hilde hva 
han akter å si til Herren: «hør meg, stormektige herre, - du får nu 
dømme om meg som du selv synes [ ... ] nu går jeg ned og slår armene 
om henne og kysser henne» (b.4:197). Solness legger her livet i Guds 
hender; han er villig til selv å dø for sine egne synder, og gjør seg der
med uavhengig av Gud. Det at han dutter Gud og sier «herre» med 
liten forbokstav (Ibsen må leses), viser at han plasserer seg selv på 
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samme nivå som Gud. Planen om å kysse Hilde viser hvordan han 
akter å praktisere sin egen etikk Dette er nok et eksempel på hedensk 
livsglede og kristen offervilje. Når Hilde sier «nu er det fullbrakt» 
(b.4:199), som nesten er et direkte sitat av Jesu kommentar til sin 
stedfortredende død (Joh 19,30), mener hun at Solness har slettet 
takknemlighetsgjelden til Gud - ved å ofre seg selv. Han dør for retten 
til å være fri fra Guds herredømme. For Halvard Solness er det dette 
som er autentisitet. 

Også for Rosmer er hovedproblemet skyldfølelse som står i veien 
for livsutfoldelsen. Skyldfølelsen har han nærmest fått inn med mors
melken: «Rosmersholm har siden uminnelige tider vært som et arne
sted for tukt og orden [ ... ]», sier Kroll (b.3:364). Madam Helseth 
forteller at menneskene på Rosmersholm aldri har ledd. 
Gledesløsheten har smittet over på hele omegnen (b.3:377). Det er i 
dette miljøet Rosmer blir forelsket i Rebekka West. For å omgå skyld
følelsen har han innbilt seg selv at følelsene han har for Rebekka er en 
platonisk kjærlighet: « [ ... ] et rent samliv mellem mann og kvinne» 
(b.3 :372). Bare denne kjærligheten kan realiseres i skyldfrihet, og han 
har gjort det til et kall å spre budskapet om denne kjærlighetsformen. 
Men etter hvert innser han at forholdet deres ikke er så «rent» som 
han trodde, og han mister troen på livsoppgaven sin. Av den krisen 
som oppstår, fødes imidlertid en ny ide; Rosmer og Rebekka får 
allikevel realisert den glade, skyldfrie kjærligheten. Nok en gang er det 
kombinasjonen av livsglede og offervilje som er løsningen: I et øye
blikks ekstase kan de uhemmet nyte kjærligheten. Skyldfølelsen holdes 
i sjakk av vissheten om at de skal påta seg straffen for «ekteskaps
bruddet»: døden i møllefossen. 

Avslutningsscenene i Rosmersholm, Bygmester Solness og Når vi 
døde vågner har mye til felles med finalene i Richard Wagners musikk
dramaer. Der Fliegende Hollander, Tristan und Isolde og 
Gotterdammerung, som avslutter tetralogien Der Ring des Nibelungen, 
ender alle med en død som er forløsende og triumferende. Spesielt 
Tristan und Isolde har påfallende likheter med Ibsens dødsdramaer. 
De to elskende filosoferer seg ut av den jordiske virkelighet, og higer 
etter døden. Bare der kan de realisere kjærligheten. Kjærligheten deres 
vil aldri dø, derfor vil de leve videre gjennom sin kjærlighet: «der liebe 
nur zu leben» (Wagner:l92). I deres lengsel smelter identitetene deres 
sammen. De får en bevissthet; de blir sin kjærlighet. I finalen, som 
gjerne kalles Isoldes Liebestod, ser Isolde en smilende og triumferende 
Tristan der de andre involverte ser Tristans lik: «Seht ihr's nicht?» 
(Wagner:314). Det er som om hun befinner seg i en annen sfære før 
hun med viljens makt lar seg forene med Tristan i døden. 
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Denne høyst subjektive virkelighetsoppfatningen svarer til Hildes 
opplevelse av Solness' siste minutter. Hun ser og hører ting som ingen 
andre oppfatter: 

Hilde. [ ... ] Kan De se noen annen der oppe hos ham? 
Ragnar. Der er ingen andre. 
Hilde. Jo, der er en som han tretter med. 
Ragnar. De tar feil. 
Hilde. Hører De ikke sang i luften heller da? 
Ragnar. Det må være vinden i tretoppene. 
Hilde. Jeg hører sang. En veldig sang! (b.4:199) 

I Når vi døde vågner er det et tilsvarende misforhold mellom subjektiv 
og objektiv virkelighet. Der det andre paret, og leseren, ser uvær og 
tåke, opplever Rubek og Irene soloppgang og «forspillet til 
oppstandelsens dag» (b.4:348). Som Isolde og Hilde befinner de seg i 
en egen sfære. 

Også Tristan og Isoldes identitetssammensmelting har paralleller 
i Ibsens dramaer. Når Rosmer og Rebekka gladelig går i møllefossen, 
er det en felles vilje som driver dem: 

Rebekka. Ja, si meg det først. Er det deg som følger meg? 
Eller er det meg som følger deg? 
Rosmer. Det grunner vi aldri ut til bunns. 
Rebekka. Jeg ville dog gjerne vite det. 
Rosmer. Vi to følger hinannen, Rebekka. Jeg deg og du meg. 
Rebekka. Det tror jeg nesten også. 
Rosmer. For nu er vi to ett. (b.3:399) 

Mellom Hilde og Solness er fenomenet mer komplisert. Solness mener 
at han har en egen evne til å få folk til å handle som han vil. I tråd 
med dette betrakter Hilde seg selv som et resultat av viljen hans: 

Solness (ser på henne med senket hode). Hvorledes er De blitt som De er, 
Hilde? 
Hilde. Hvorledes har De fått meg til å bli slik som jeg er? (b.4:197) 

I annen akt spør Solness Hilde om hun tror det finnes utvalgte 
mennesker som kan oppnå det de ønsker gjennom viljen. Svaret hen
nes er påfallende: «Hvis så er, vil vi en gang få se - om jeg hører til de 
utkårne.» (b.4:177). Og det får vi se: Når Hilde kommenterer Solness' 
bevegelser rett før han faller, er det som om det hun sier styrer Solness' 
handlinger: «Han stiger og stiger. Alltid høyere. Alltid høyere! [ ... ] Der 
står han på de øverste plankene! Helt oppe! [ ... ] Se på ham! Nu henger 
han kransen om spiret!» (b.4:199). 
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Både hos Wagner og Ibsen er det kjærligheten som er den for
løsende kraften, men det er en viktig forskjell. I Tristan und Isolde er 
målet en evig ekstasetilstand i døden. I Ibsens dødsdramaer er det 
øyeblikket før døden inntreffer som er i fokus. Når hovedpersonene 
dør, har de nettopp fått en «overdose» med livsfylde. Ingen kan hevde 
at de «aldri har levet». 

Når jeg betrakter dødsscenene som storslåtte martyrier og 
ekstatiske kjærlighetsscener med en wagnersk patos, vender jeg meg 
bort fra en tolkningspraksis som har vært framtredende i Ibsen
forskningen de siste tretti årene. Ifølge denne tradisjonen er heltenes 
død meningsløs, og deres innsikt er blendverk og villfarelser. Denne 
lesemåten er interessant, men selv mener jeg at personene er klarsynte 
rett før døden; «blinde» er de idet dramaene starter. 

Det er nærliggende å betrakte Ibsens kallsstrebere i lys av hybris
begrepet. Det er ingen tvil om at de, etter vanlige standarder, viser 
overmot, og døden som følger er et typisk «gudenes vrede»-motiv. 
Men i Ibsens verden, i alle fall i de stykkene som jeg har vektlagt her, 
skifter hybris-begrepet fortegn; det blir et positivt begrep. Å begå hybris 
er et krav - en forutsetning for å realisere seg selv. 

I denne artikkelen har jeg forsøkt å vise hvordan Ibsen behandler 
sammenhengen mellom 1800-tallets selvrealiseringsimperativ og 
døden. Rosmer, Solness og Rubek opplever at virkeligheten er for liten 
for dem og deres kallshigen. Løsningen deres er å heve seg over sinnets 
begrensninger og realisere seg selv i en framsuggerert sfære. I denne 
sfæren får de en kort, men intens, følelse av å leve. Prisen de betaler 
for denne opplevelsen av autentisk liv, er livet selv; de ofrer livet for å 
kunne leve. De velger å leve med høy intensitet, og bruker dermed opp 
livet. Alternativet deres er et langt «liv» med lav intensitet og mangel 
på mening. Ved å velge kvalitet framfor kvantitet viser de at de har fri
gjort seg fra sine begrensninger og tatt kontrollen over sine egne liv. 
Når de avvikler livet, demonstrerer de at denne kontrollen er total. 
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Gudsinstansen i Bygmester 
Solness 1 

av Silje Harr Svare 

Denne artikkelen vil ta for seg gudsinstansen i Henrik Ibsens skuespill 
fra 1892 - Bygmester Solness. Fokus vil være rettet mot byggmester 
Halvard Solness som dramaets sentrale aktør, hans selvforståelse og 
selvutlegninger. Gudsinstansen vil i denne sammenhengen være å for
stå som det referansepunktet i byggmesterens egen selverkjennelse som 
sikrer ham kontakt med en overordnet norm og med tradisjonen. 
Siktemålet er altså ikke å anlegge et kristent perspektiv på dette 
dramaet. Utgangspunktet er snarere det moderne subjektet, slik 
Charles Taylor vurderer det i sin bok Autentisitetens etikk.2 Taylor er 
opptatt av at det moderne samfunnet er preget av oppsplitting og 
mangel på forutsigbarhet. Dette er forutsetningen for det potente og 
selvbestemmende individet, som er fristilt fra de faste, tradisjonelle 
livssammenhengene. Samtidig ligger det i denne fristillingen en mulig
het for meningstap og isolasjon. I første del av artikkelen vil jeg 
forsøke å vise hvordan gudsinstansen som byggmester Solness holder 
fast ved i sin selverkjennelse, gjør ham i stand til å leve med 

' Artikkelen utgjør en bearbeidet versjon av min mellomfagsoppgave i nordisk 
litteratur, UiO 2002. 
' Charles Taylor: Autentisitetens etikk, Cappelen akademiske forlag, Oslo 2000. 
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dobbeltheten ved det moderne livet. Med dette som utgangspunkt tar 
artikkelens andre del for seg Solness' møte og stadig tettere fellesskap 
med Hilde Wangel. Spørsmålet er på hvilken måte Solness' utvikling 
gjennom dette møtet innebærer et brudd med det selvstendige 
ståstedet han har etablert tidligere. Tolkningen av skuespillets 
dramatiske sluttpunkt, byggmesterens dristige oppstigning i tårnet og 
hans påfølgende fall, vil tydeliggjøre denne konflikten. 

Erobringslyst og fromhet 
I første akt innleder byggmester Solness sin fortrolige samtale med 
husvennen doktor Herdal med ordene «nu skal jeg fortelle Dem en 
underlig historie» .3 Det som følger er da også en merkelig fortelling -
om hvordan byggmesteren gjennom sin rene vilje har virket på den 
unge bokholdersken Kaja Fosli, slik at hun uten videre oppsøker ham 
for å begynne å arbeide for ham. På denne måten har byggmesteren 
fått det slik han ønsker. Med Kaja Fosli ansatt på kontoret har han 
gode utsikter til også å beholde hennes forlovede, Ragnar Brovik, som 
ellers hadde tenkt å begynne for seg selv (Ibsen 1978:21). Men sam
tidig som Solness med ikke så rent lite selvtilfredshet forteller om den 
makt han har over Kaja - «Hun dirrer og hun ryster bare jeg kommer i 
nærheten av henne» - innrømmer han at han bærer på «en bunnløs, 
umåtelig gjeld» til sin kone Aline (1978:21-22). Da Alines familiehjem 
brant, ga det byggmesteren mulighet til å få fart på karrieren. I sam
talen med doktor Herdal dveler Solness ved den sorg dette må ha på
ført Aline, og han skremmer seg selv med «omslaget» som må komme. 
Ungdommen vil før eller senere banke på døren, sier han, og kreve at 
han trer tilbake til fordel for dem - og «så er det slutt med bygmester 
Solness» (1978:24). 

Når den unge Hilde Wangel oppsøker byggmesteren for å gjen
finne og gjenerobre sin barndoms store helt (1978:25), møter Solness 
sin likestilte når det gjelder å fortelle underlige historier. Men Hildes 
frodige fantasi ser ikke ut til å legge noen demper på ham. Utover i 
dramaets andre og tredje akt blomstrer snarere byggmesterens 
fortellerevne, og det er Hilde han betror seg til. Motivene fra samtalen 
med doktor Herdal dukker opp igjen, men i tillegg opptrer t1ere nye 
momenter: velvillige «tjenere og hjelpere» som en bare må «rope riktig 
iherdig på» (1978:30-38), «trollet i en» som stort sett gjør som det vil 

3 Henrik Ibsen: Bygmester Solness i Samlede verker, bind VI, Gyldendal Norsk 
Forlag, Oslo 1978, s.20. 
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samt «dævler» utenfor som «har tak i en». De sistnevnte er både 
«[s]nille dævler og onde dævler. Lyshårede dævler og svart
hårede.»(1978:62) Disse fantastiske historiene har blitt betraktet som 
eksempler på hvordan byggmesteren behersker sine omgivelser ved å 
manipulere og stadig forandre sin selvfremstilling. I sin avhandling 
Melankoliens spill forstår Frode Helland byggmester Solness' 
fortellinger og forklaringer som uttrykk for et behov for «å finne fram 
til en tilgrunnliggende nødvendighet for alt som skjer». Behovet for å 
finne en slik sammenheng skulle ifølge Helland være basert på en 
opplevelse av meningstap - han ser byggmesteren som melankoliker.4 

Det er kjennetegnende for melankolikeren at han er lukket inne i sine 
egne fortolkninger som eneste kilde til mening. Jeg vil imidlertid hevde 
at det er mulig å finne frem til en underliggende, objektiv struktur i 
byggmesterens historier, som nettopp går på innholdet i dem og ikke 
bare på den subjektive meningstilskrivelsen. Jeg vil forsøke å vise at 
denne stabile, tilgrunnliggende faktoren er en form for gudsinstans 
som Solness forstår seg selv i forhold til, fra sitt utgangspunkt i et 
fattig, fromt hjem til den nåtidssituasjonen han har skapt seg. 

Når jeg bestemmer dette forholdet som en objektiv struktur i 
byggmesterens selvforståelse, mener jeg ikke med det at gudsinstansen 
i dette dramaet fungerer som et ståsted utenfor byggmesteren selv, som 
leseren kan dømme ham eller vurdere ham opp mot. En slik lesning 
kan gjenfinnes i Marie Wells essay Ibsen, God and the Devil. 5 Ifølge 
Wells er Gud «a central, if unseen, character» i dramaet. Hun ser 
Solness' ønske om en verdslig karriere som byggmester som «his 
original sin, his original act of defiance», fordi den brøt med den opp
gave Gud hadde sett seg ut for ham (Wells 1994:151). Denne 
opprinnelige synden fordobles så ved at Solness ikke vedkjenner seg 
sviket, men i stedet skylder på Gud for de tapene han og Aline har 
lidd. En slik tolkning av skyldsproblematikken i dramaet overser at det 
hele tiden er Solness' egen selvforståelse og selvfortolkning det er 
snakk om. Den gudsinstansen man kan finne i dramaet, står ikke 
utenfor Solness selv. Den er snarere det faste holdepunktet i hans 
forestillingsverden, et holdepunkt han er avhengig av for å balansere 
sin frihet og sitt ansvar. 

"Frode Helland: Melankoliens spill. En studie i Henrik Ibsens siste dramaer, 
Universitetsforlaget, Oslo 2002, s. 120 og 144. 
'Wells, Marie: Ibsen, God and the Devil, i Contempormy Approaches to Ibsen, 
bind 8, Scandinavian University Press, Oslo 1994. 
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Byggmester Solness' utviklingshistorie 
Når byggmesteren forteller sin personlige historie, både til doktor 
Herdal og til Hilde, tar han utgangspunkt i sin opprinnelse i «et fromt 
hjem på landsbygden» (Ibsen 1978:88). Men Solness var ikke fornøyd 
med beskjedent å dyrke fromheten og holde seg til sin anviste plass. 
Han var på samme tid fylt av et subjektivt begjær etter å «vinne meg til 
værs - som byggmester», som han sier til Hilde i andre akt (1978:57). 
Allerede før brannen i Alines gamle familiehjem så han for seg en slik 
mulighet. Han forteller Hilde hvordan han ville at det skulle gå for seg: 
«Først røken. Men da vi kom frem til haveporten, så sto hele den 
gamle trekassen i veltende ildsluer. Sånn var det jeg ville ha det, ser 
De.»(1978:61) I tillegg til tradisjon og trygghet gikk også hans og 
Alines to små tvillinggutter tapt som en følge av brannen. Det er dette 
han sikter til når han snakker om «[d]en forferdelige pris jeg måtte 
betale for å komme til». (1978:58). 

I alle byggmesterens fortellinger går disse tre grunnmomentene 
igjen. Brannen frigjorde ham fra en fastlagt familiesammenheng og 
gjorde ham i stand til å realisere seg selv som byggmester. Erobrings
viljen i ham styrte hans drømmer og tanker før brannen, og etterpå 
kom den til sin fulle rett. Men likevel har ikke byggmesteren gitt slipp 
på «fromheten». Han har en form for gudsinstans med seg gjennom 
alle sine fortellinger. W ells mener at Solness gjennom å følge sin 
verdslige erobringslyst har «discarded any authority outside hinself, 
and therefore lives in a totally solipsistic universe.»(Wells 1994:150) 
Motsatt dette vil jeg hevde at det mest slående ved Solness' for
klaringer er hvordan han opprettholder og støtter seg til gudsinstansen, 
samtidig som han utfordrer den og river den ned. Det er tydelig 
allerede i Solness' gjenfortelling av hvordan han utfordret Gud under 
kirkebyggingen i Lysanger for ti år siden, den gang Hilde møtte ham og 
hennes besettelse for ham begynte. Dette er et par år etter den fatale -
og fruktbare - brannen i familiehjemmet. Solness har allerede fortalt 
Hilde hvordan han i sin driftighet gikk og håpet at noe slikt skulle skje. 
Likevel fremstiller han det nå som om han under arbeidet med kirken i 
Lysanger forsto at Gud sto bak det hele. Gud forårsaket brannen og 
tok fra ham de små barna, forteller han Hilde, fordi han ville at bygg
mesteren bare skulle konsentrere seg om å bygge kirker: 

Det var for at jeg ingenting annet skulle ha og hefte meg ved. Ikke slikt noe 
som kjærlighet og lykke, forstår De. Jeg skulle bare være byggmester. 
Ingenting annet. Og så skulle jeg hele mitt liv igjennem gå her og bygge for 
ham. (ler) Men det ble det riktignok ikke noe av! (Ibsen 1978:90) 
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Selv om det unektelig kan virke feigt av Solness at han på denne 
måten skyver ansvaret fra seg, er det tydelig at denne operasjonen 
dekker et behov hos ham. Den gjør ham i stand til å gi sin erobrings
lyst et mål og en retning. Den gangen i Lysanger ga opprøret mot en 
slik nådeløs guddom ham kraft til å stige opp for å bekranse tårn
fløyen, noe han aldri før hadde våget. Når han først var der oppe, be
nyttet han anledningen til å markere sitt selvstendige prosjekt: «Jeg vil 
aldri mer bygge kirker for deg. Bare hjem for mennesker.»(1978:90) 
Styrken i dette gudsopprøret har holdt Solness i gang med sitt prosjekt 
om å bygge «hjem for mennesker», helt til Hilde ankommer og får ham 
på andre tanker. Likevel var hans overvinnelse av gudsinstansen tve
tydig. Solness meddelte Gud at han ville være «fri byggmester, jeg 
også. På mitt område. Liksom du på ditt.»(1978:90) Det kan selv
følgelig se ut som om Solness her sidestiller seg selv med Gud, setter 
de to skapelsesprosjektene, hans eget og guddommens, på linje. Men 
når Gud likevel tillates å være «fri byggmester» på sitt område, er tross 
alt Solness fremdeles berørt av det. «Guds område» må jo som før også 
omfatte ham selv, som en av Guds skapninger. At gudsinstansen på 
denne måten fremdeles er bevart, viser seg når Solness skal forklare 
Hilde hvorfor han er redd for selv å stige til værs og bekranse tårnet på 
det nye huset. Hilde spør Solness om han er «[r]edd for at De skal falle 
ned og slå Dem i hjel?», men Solness benekter at dette er grunnen. 
«Jeg er redd for gjengjeldelsen», svarer han gåtefullt (1978:88). Solness 
regner fremdeles guddommen som noe som står over ham selv, som en 
endelig domsmakt han ikke selv kan rå over. Det er dette som er bak
grunnen for hans uttalte ønske om å vite hvilke «dævler» som har tak i 
ham, de snille eller de onde. Selv Solness' snakk om at han er et av de 
«utkårne, utvalgte mennesker som har fått nåde og makt og evne til å 
ønske noe, begjære noe, ville noe - så iherdig og så - så ubønnhørlig -
at de må få det til slutt»(1978:62), forutsetter en instans over ham selv 
som er i stand til å sette ham i denne posisjonen. På denne måten 
kombinerer Solness i sine fortellinger egenmakt og egenvilje med en 
korrigerende, guddommelig instans. Samtidig har han en verdig 
utfordrer og konkurrent som han kan måle sine egne erobringer opp 
mot. 

En ramme rundt det fristilte subjeldet 
Finnes det noen forklaring i Solness' egen historie på hans dobbelt
taktikk i forhold til gudsinstansen, den samtidige avvisningen og be-
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kreftelsen? Må man konkludere med at han rett og slett er splittet 
mellom en rest av den gamle gudstroen og en moderne, selvbestem
mende frihet? Kanskje kan brannen i det gamle familiehuset, og det 
den står for i dramaet, bidra til en oppklaring. 

Mens fromheten i det enkle hjemmet Solness utgår fra danner 
utgangspunkt for ham som person, utgjør brannen startpunktet for 
hans karriere som byggmester. Frigjørelsen fra den faste familie
tradisjonen var rett og slett forutsetningen for Solness' karriere. I den 
forstand har han den samme virkelighet å forholde seg til som den 
Charles Taylor trekker opp for det moderne mennesket i 
Autentisitetens etikk. Mens mennesket i det tradisjonelle samfunnet 
har sin faste posisjon å holde seg til, ut fra stand og klassetilhørighet, 
opplever det i det moderne samfunnet at muligheten til å forme ens 
eget liv er langt større. Det moderne mennesket kan til en viss grad 
skape seg selv gjennom sin egen vilje, men denne friheten går på be
kostning av den trygghet og tilhørighet man hadde i et tradisjonelt 
samfunn (Taylor 2000:17). 

Solness føler skyld - overfor Aline og kanskje også seg selv -
fordi han ved å etterstrebe sin frihet på sett og vis også bekrefter det en 
kan kalle den moderne oppsplittingen og isolasjonen. Slik forteller han 
om denne komplekse skyldsproblematikken til Hilde: «Sett nu så. At 
jeg hadde skylden. På en måte da. ( ... ) For det hele. For alt sammen. -
Og så kanskje- så rent uskyldig allikevel.» (Ibsen 1978:58) Selvsagt er 
det lett å se det håpløse i Solness' kretsing rundt sin egen 
«opprinnelse» som fritt, selvstendig individ, og den uunngåelige 
skylden som ligger der. 

Samtidig er det tydelig at denne oppmerksomheten på hans eget 
utgangspunkt, på det i fortiden som er forlatt eller ofret, kan hjelpe 
byggmesteren i å orientere seg i et samfunn uten fast orden. Slik speiler 
for eksempel redselen for gjengjeldelse Solness' bevissthet om at den 
etablerte orden når som helst kan omstøtes. Den posisjon Solness har 
erobret seg kan derfor, i teorien, plutselig og overraskende bli revet fra 
ham av en ung, fremadstormende person. Dette kjenner Solness godt 
til, for det var på den måten han selv kom seg opp. Derfor er det heller 
ikke så rart at han frykter at Ragnar er den som skal bringe dette fallet 
over ham: «Kommer Ragnar Brovik frem, så slår han meg til jorden. 
Knekker meg, - liksom jeg gjorde med hans far.» (1978:67) Når gjen
gjeldelsen eller omslaget også gis en religiøs betydning, kan det leses 
som at Solness fastholder dette vilkåret som en påminnelse for seg 
selv, vel så mye som et grunnprinsipp som i den konkrete betydningen 
det får i angsten for Ragnar. 



Gudsinstansen i Bygmester Solness 35 

I sin mer prinsipielle betydning kan den angst og skyldfølelse 
Solness omgir seg med, forstås som en måte å skape mening rundt seg 
selv på. Halvard Solness vet han er en stor mann. «Gud bevar's vel! 
Tenk det, -å være byggmester Solness. Halvard Solness! Jo, jeg takker 
jeg!» (1978:24), er hans respons på doktor Heidals smiger. Den noe 
ironiske undertonen her kan indikere at han forstår hvor begrenset 
verdi denne ytre storheten har. Solness har behov for å tilhøre en eller 
annen form for nær sammenheng, en forpliktelse som går utover hans 
individuelle frihet. Redselen for en dømmende gudsinstans, og en nag
ende skyldfølelse overfor den distanse han har til det nære livet, holder 
byggmesteren på plass og hindrer ham i å gå helt opp i sin egen 
subjektivitet. Ved å bevare grenser for subjektiviteten bevarer Solness 
også dens meningsfullhet. Han er nettopp ikke, som Marie Wells 
skriver, lukket inne i et solipsistisk univers. Med en overmenneskelig 
norm over seg, som han ikke er i stand til å beregne, er Solness for
hindret fra å frigjøre seg totalt fra sin livssammenheng. Slik unngår han 
den solipsistiske innelukningen i det subjektive. 

På den andre siden gir identifikasjonen med gudsinstansen, 
Solness' vurdering av seg selv og guddommen som to «likeverdige» 
byggmestere, hver på sitt felt, ham frihet i forhold til menneskene 
rundt seg. Personene som omgir ham, på kontoret og i hjemmet, ser ut 
til å hanskes dårlig med det moderne meningstapet. Både far og sønn 
Brovik oppfører seg som om Solness er urokkelig i sin storhet og som 
om enhver mulighet for fremgang for dem selv avhenger av hans til
visninger. Gjennom hele første og mye av andre akt opptrer disse med 
det tragiske, men også noe komiske maset overfor Solness om å 
«skrive på papirene», slik at Ragnar uanstrengt kan begynne på sin 
egen byggevirksomhet (1978:10). Selv i sluttscenen, når Ragnar har 
fått den bekreftelsen han har ventet på, er han ikke opptatt av å skape 
seg sitt eget og på den måten hevne den skuffede, nå døde faren og 
Kajas totale besettelse for Solness. Som Ki.ttang skriver i Ibsens 
heroisme, har vi ikke her å gjøre med en potent ung mann som er i 
stand til å begå «fadermord» og utfordre Solness' posisjon." I siste in
stans er Ragnar snarere opptatt av å avsløre Solness' svakheter, å få 
ham til å holde seg <<nede», på samme nivå som han selv (Ibsen 
1978:93). 

Heller ikke Aline har styrke eller selvstendighet nok til å hånd
tere situasjonen adekvat. Slik det fremgår av hennes samtale med 
Hilde i tredje akt, har Aline i grunnen aldri riktig vært til stede i sin 
voksne livssammenheng (1978:76). Isteden har hun «levd» sammen 
med dukkene fra barndommen: «Jeg og dukkene ble ved å leve 

6 Kittang, Atle: Ibsens heroisme, Gyldendal, Oslo 2002, s. 252. 
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sammen siden også». Savnet som tærer på Aline er rettet mot den 
kontinuiteten hun levde i da familiehjemmet fremdeles var intakt. Hun 
virker nesten likegyldig overfor tapet av barna: 

Hilde (sakte). De mistet jo begge småguttene. 
Fru Solness. A, de ja. Ja, se det var nu en sak for seg, det. Det var jo en høy
ere tilskikkelse. Og sånt noe får en bøye seg under. Og takke til. (1978:75) 

Mens Solness atskilthet og individuelle frihet har gjort ham i stand til å 
forholde seg til den sammenhengen som er tapt, virker Aline forstenet, 
hensatt til en apatisk lengsel etter barndommen som er borte 
(1978:75). 

Den opprettholdte gudsinstansen ser ut til å hjelpe Solness til 
både å påta seg og å balansere sin personlige frihet, og til å ta inn over 
seg tapene som det moderne livet medfører. Hvis gudsinstansen gir 
ham et slikt ståsted, hvorfor er han da villig til å tre inn i Hildes 
fortelling og la den definere ham selv? Hvilket alternativ ståsted er det 
Hilde Wangel kan by på? 

«Dævelungen» Hilde Wangel 
Når Hilde Wangel i slutten av første akt trer inn i byggmester Solness' 
arbeidsværelse, gjør hun det umiddelbart klart hvilke hensikter hun 
har. Etter at kirkebyggingen i Lysanger var avsluttet for ti år siden, ble 
det hele markert med stor festivitas. Om kvelden var Solness gjest 
hjemme hos Hildes far, og et øyeblikk da han og Hilde var alene, skal 
han ha kysset henne og kommet med et svært spesielt løfte: 

Hilde. Og så sa De, at når jeg ble stor, så skulle jeg være Deres prinsesse. 
( ... )Og da jeg spurte hvor lenge jeg skulle vente, så sa De at De ville komme 
igjen om ti år, - som et troll, - og bortføre meg. Til Spanien eller noe slik 
Og der skulle De kjøpe et kongerike til meg, lovte De. (1978:33) 

Hildes insistering på sin historie ser ut til å berøre noe hos byggmester 
Solness. Hennes fortelling om «romansen» i Lysanger fyller et tomrom 
i ham: «Jo mer jeg tenker over det nu,- så står det for meg som om jeg 
i hele lange år har gått her og pint meg med - hm - ( ... ) [m]ed å 
komme på noe - noe sånn opplevet, som jeg syntes jeg måtte ha glemt 
igjen.»(1978:39) Solness griper begjærlig etter Hildes historie som en 
måte å komme ut av sin ensomhet og isolasjon på. «Det var inderlig 
godt at De kom til meg nu», sier han til henne. «For jeg har sittet her 
så alene. Og stirret så rent hjelpesløst på det alt sammen.»(1978:39) 
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Hilde virker nok på sitt vis besatt av Solness, men hun er ikke på noen 
måte underdanig, som Kaja. Hun avviser fyndig Solness' forsiktig 
ertende spørsmål om hun ikke kunne tenke seg å «bli her og - og 
skrive i protokollen?»: «Hilde (ser nedad ham). Jo, det kan De tro. Nei 
takk, - det skal vi ikke ha noe av.»(1978:30) Slik virker hun som en 
selvstendig person som det er mulig å støtte seg til. Hennes alt
oppslukende interesse for byggmesteren skulle også tilsi at det er 
risikofritt for ham å slippe henne inn på seg. Solness åpner seg da også 
opp for Hilde, og knytter personlige forhåpninger til henne. «De er den 
som jeg sårest har savnet», er hans sluttreplikk til henne i første akt 
(1978:40). 

Det blir tidlig klart at Solness bruker Hilde for å bøte på savnet 
han føler. Han arrangerer det slik at Hilde overnatter i et av barne
kamrene, og sier dagen etter til Aline at han synes det er «bedre enn at 
alt sammen skal stå tomt»(l978:43). Det er likevel ikke slik at Solness 
ønsker seg Hilde som erstatning for de barna han har mistet. Til det er 
det erotiske spillet mellom dem for sterkt. Snarere er det vel slik at 
Hilde på en ubestemmelig måte bøter på savnet byggmesteren føler, og 
frigjør ham fra isolasjonen. Hun ser også ut til å kunne være en god 
lytter for ham, en som med interesse kan følge med på hans selvfrem
stillinger. Men det viser seg at Hilde har sine egne interesser i bygg
mesterens historier, hun er slett ikke interessert i å høre alt. Når 
Solness i slutten av andre akt forklarer hvorfor angsten for gjen
gjeldelsen forhindrer ham fra å la Ragnar slippe løs, reagerer Hilde 
formelig med avsky: 

Hilde (i angst, holder seg for ørene). Snakk da ikke slikt noe! Vil De ta'livet 
av meg! Ta fra meg det som er mer enn livet! 
Solness. Og hva er det? 
Hilde. A se Dem stor. Se Dem med en krans i hånden. Høyt, høyt oppe på 
et kirketårn. (1978:67) 

Det er tydelig at Hilde har sin egen interesse i byggmester Solness. 
Hun vil ha det bildet av ham hun har båret på fra barndommen. Det er 
oppløftende for byggmesteren å bli identifisert med dette bildet, men 
også krevende. For fortsatt å være gjenstand for Hildes oppmerksom
het, slik han nyter å være, må han også oppfylle hennes bilde av ham. 
Det viser seg imidlertid at de er samstemte på flere punkter. Hilde gir 
uttrykk for at hun mener han burde være den eneste byggmesteren: 
«<ngen andre enn De skulle ha lov til å bygge. De skulle være ganske 
alene om det. Gjøre det alt sammen selv.»(1978:51) Denne er
klæringen treffer noe dypt i Solness. Den samstemmer med en til
bøyelighet i ham selv, som han ikke har våget å stå frem med: «Jeg går 
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her - uavlatelig - i stillhet og i ensomhet - og tumler med den samme 
tanken.»(1978:51) Solness identifiserer selv dette ønsket om allmektig
het som sin galskap. Selv om Hilde ikke kan tåle hans smålige redsel 
overfor Ragnar, synes hun hans drøm om å være allmektig bare er 
«rimelig». Hun og Solness har en euforisk samtale om ville vikinger 
som «plyndret og brente og slo menn i hjel ( ... ) [o ]g fanget kvinner» 
(1978:64). I denne samtalen får fellesskapet deres et sterkt sensuelt 
preg. «Jeg synes det måtte være spennende», erklærer Hilde - med 
«halvt tilslørt blikk», og Solness svarer med en «kort, brummende 
latter» (1978:64 ). 

Hilde og Solness har på denne måten skrevet en slags kontrakt 
med hverandre, der gjensidig utveksling av intimitet og oppmerksom
het forutsetter at andre hensyn stenges ute. Slik har Solness sluppet fri 
fra sin angst og sitt samvittighetsnag. Men frigjørelsen har ikke vært 
kostnadsfri. 

Fallet 
Byggmester Solness stiger til værs i sitt nybygde tårn - og faller 
(1978:95). Fellesskapet med Hilde har hatt en dødbringende effekt på 
ham. Sammen med henne har han inntatt det guddommelige subjek
tets posisjon. Han har lukket ute fra bevisstheten all smertefull erkjen
nelse av subjektivitetens grenser og mangler. Samtidig har han befridd 
seg selv fra sin brysomme atskilthet som fritt individ. Han har gått inn i 
Hildes bilde av ham, hennes behov for å se ham «fri og stolt» 
(1978:85). Men hennes beundrende blikk representerer ingen annethet 
utenfor ham selv, bare et tomt speilbilde. 

I Ibsens heroisme setter Atle Kittang flere av Ibsens sentrale verk 
i sammenheng og leser frem et felles grunnelement i dem. Han mener 
at en streben etter selvoverskridelse - forsøket på å strekke seg ut over 
det rent faktiske og nå frem til idealet - er det som kjennetegner prota
gonistene i disse dramaene, samtidig som det utgjør den dypeste tema
tikken i dem. I denne - for Ibsens karakterer - nødvendige drømmen, 
mener Kittang at eksistens og estetikk faller sammen: fokuset på «det 
grunnleggande menneskelege i oss» medfører oppmerksomhet på «dei 
estetiske dimensjonane og drivkreftene i vår eksistensform» (Kittang 
2002:277). Ettersom dramaet som kunstform er basert på handlinger
overskridelse av situasjoner og tilstander - er det spesifikt dramatiske 
intimt knyttet til behovet for overskridelse, i kunsten og i livet. Derfor 
er det ifølge Kittang spesielt velegnet for å undersøke konfliktene som 
oppstår mellom det reale og det ideale, spenningene i det sosiale rom-
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met mellom frigjøring, avhengighet og destruktivitet. Dramaets 
struktur opprettholder konfliktlinjene og lar dem ikke løpe ut i en 
entydig løsning: «Dramaets lov er perspektivismen. ( ... ) I dramaet er 
alle overordna synspunkt prinsipielt fråværande. » (2002 :25) 

I sin lesning av Bygmester Solness advarer derfor Kittang mot å 
løse opp konfliktlinjene i dramaet og ut fra sluttakten felle en dom 
over byggmesteren. Han fremholder hvordan dramaet fastholder en 
billedlig dobbelthet, slik at det sluttbildet dramaet munner ut i på en 
eiendommelig måte blir «dobbelteksponert». Hildes replikk, der hun 
fastholder at Solness kom «helt til toppen» og at hun «hørte harper i 
luften»(2002:95), motstilles byggmesterens fall, men ifølge Kittang ikke 
på en slik måte at det ene bildet opphever det andre: «Difor er det 
ikkje slik at det eine av desse bileta opphever det andre. Begge er 
haldne fast på same tid, i eit dobbeltmønster.»(2002:276) 

Jeg vil likevel argumentere for at en mer tematisk lesning, slik det 
er forsøkt gjennomført i denne artikkelen, kan avdekke en objektiv 
struktur i dramaet som har en annen tyngde enn Hilde Wangels rent 
ekspressive subjektivitet. Når gudsinstansen som byggmesteren holder 
fast ved i sin selvrefleksjon, ses i sammenheng med subjekts
problematikken i dramaet, knyttes tekstelementene sammen på en 
måte som også gir slutten en ny betydning. Kittang advarer mot å tolke 
Ibsens dramaer «i moralske termar- 'skuld', 'soning', 'straff'.»(2002:25) 
Men når dette er begreper som opptrer i byggmesterens egen selv
refleksjon, og som der knyttes til den guddommen han i en viss 
forstand stadig forholder seg til, kan det være nødvendig å lese dem i 
relasjon til Solness' måte å markere seg selv som subjekt på. I en slik 
lesning fremtrer også de kristne konnotasjonene til begreper som skyld 
og fall som betydningsfulle. Også Kittang påpeker det eiendommelige 
ved at Solness «faller» etter å ha avvist eller fraskrevet seg sin skyld, i 
kontrast til den kristne skylden, som følger av bevisstheten om å være 
fallen (2002:257). Om man «oversetter» de kristne begrepene til et mer 
sekulært språk, fremtrer fallet som en beretning om distanse - om 
avstand til en verden man tidligere gikk sammen med - mens skylden 
da er bevissthet om denne avstanden, en bevissthet som på et vis 
holder fast ved og er en påminnelse om det tapte. Gjennom skylds
bevisstheten bevares forpliktelsene overfor den sammenhengen man 
før inngikk i, forpliktelser som på grunn av fallet aldri lar seg oppfylle 
fullt ut. Skyldsbevisstheten kan aldri unnflys, men den opprettholder 
samtidig et bånd til tilstanden før fallet. Når Solness fraskriver seg sin 
skyld, stenger han bevisstheten om den tapte sammenhengen ute. Han 
blir alene igjen inne i sin egen subjektivitet, og jeg vil hevde at hans 
endelige fall kan knyttes til denne innelukningen. 
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Kittang hevder at dramaet i seg selv bekrefter Solness' vitalisme 
ved å kontrastere ham med den passive og livløse Aline. Aline fremstår 
som Solness objektive motstykke, som den død i det faktiske som gjør 
hans overskridelse og frigjøring nødvendig. Den heroisme Solness 
ifølge Kittang utviser, blir dermed tragisk; på samme tid umulig og 
nødvendig (2002:264). Men når Solness sier seg fri fra all skyld og av
viser den gudsinstansen han tidligere har forholdt seg til, kan man i 
dette lese ut en likhet med Aline snarere enn en kontrast til henne. 
Aline nekter å påta seg sin atskilthet som fritt individ, og lever seg inn i 
en privat lengsel etter den tapte sammenhengen. Som man kan se ut 
fra hennes påfallende likegyldighet ved tapet av barna, befinner hun 
seg i en mellomtilstand som gjør både hennes egen subjektivitet og den 
objektive realiteten uvirkelig. Når Solness erklærer seg for skyldfri og 
kutter alle bånd som tidligere har knuget ham, stenger imidlertid også 
han ute enhver kontakt og korrigering fra virkeligheten, enhver 
objektiv sammenheng som han tidligere kunne se seg selv i lys av. 
Mens Aline ikke vil påta seg sin atskilthet, nekter Solness å se hvilken 
sammenheng hans suverene subjektivitet har oppstått fra og står i gjeld 
til. Alines avvisning av subjektiviteten kan på denne måten sidestilles 
med Solness' totalisering av den. Solness slik han fremstår gjennom 
Hilde Wangels påvirkning har snarere sitt motstykke i byggmesteren i 
dramaets innledende akter; stadig selvhevdende og selvbevisst, men 
samtidig med en skyldsbevissthet som gjør hans omgivelser nær
værende og virkelige for ham. 

Det potente, selvbestemmende individet som Taylor tar for seg i 
Autentisitetens etikk, står i fare for å la seg oppsluke av og forsvinne 
inn i sin egen subjektivitet. Taylor fremholder det moderne individets 
behov for å opprettholde en «dialogisk» subjektivitet, som orienterer 
seg mot det som er utenfor den selv. En slik kontakt er livsnødvendig 
for individet, hevder Taylor, den opprettholder dets menneskelighet, 
som blir borte i den subjektive innelukningen (Taylor 2000:46). Gjen
nom gudsinstansen og skyldsbevisstheten den skapte i ham, har 
Solness tidligere lyktes med å bevare betingelsene for sin subjektive 
frihet, fordi han bevarte en omgivende verden som gjør subjektet 
virkelig. Hilde har på sin side bare forståelse for den type frihet som 
kan kalles negativ, som bryter med omgivelsene. Når Solness går inn i 
Hildes bilde av ham, er en form for død dermed den eneste mulig ut
gang. Solness opphører å eksistere når han lukker det korrigerende 
perspektivet som gudsinstansen representerte, ute fra sin bevissthet. 
Derfor faller han først etter å ha frigjort seg fra skylden, som ga ham 
tilgang til en tapt, men likevel nærværende meningssammenheng. 
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Stridens gudinne - den religiøse 
maktovertagelsen i Fadren1 

av Mads B. Claudi 

Mitt barn? En man har inga barn, det iir bara kvinnor som få barn, och 
diirfor kan framtiden bli deras, niir vi do barnlosa! 

Det har vært gitt mange ulike tolkninger av årsakene til Ryttmastarns 
fall fra makten i Strindbergs Fadren (1887). Jørgen Lorentzen 
begrunner det med paranoia,2 Martin Lamm ser hans mistenksomhet 
som forklaring, 3 mens Olof Lagercrantz mener undergangen grunner i 
at han samtidig vil «være soldat og et vekt, åpent menneske».4 For
klaringene er atskillig flere. 

Ryttmastarns replikk i sitatet ovenfor kan imidlertid antyde at 
hans detronisering er av en mer vidtrekkende karakter: Kampen mel
lom ham og Laura er en religiøs kjønnskamp som ender i tilintet
gjørelsen av den tapende part, den er et bilde på et kvinnelig opprør 
mot en patriarkalsk religion og et maskulint gudebilde som ender i 
kvinnens overtagelse av mannens religiøse maktposisjon, og det hele 

' Artikkelen bygger på en mellomfagsoppgave ved Institutt for nordistikk og 
litteraturvitenskap, UiO våren 2002. 
2 Lorentzen 1998: 150ff 
3 Lamm 1986: 161f 
4 Lagercrantz 1980: 178 
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muliggjøres idet Ryttmastam underminerer sin egen stilling ved å 
vende seg vekk fra religionen til fordel for vitenskapen, og slik legger 
veien åpen for kvinnens maktovertagelse. 

Med denne artikkelen vil jeg prøve å gjøre rede for den antydede 
religiøse dimensjonen i stykket. Oppgaven med å fordele skyld mellom 
partene i striden lar jeg ligge. Hensikten vil ikke være å studere kon
flikten mellom Ryttmastarn og Laura som sådan, men forutsetninger 
for og konsekvenser av denne. Vesentlig er observasjonen at stykket 
beveger seg fra en tilstand av ro til en annen, atskilt av den opprivende 
kampen. 

Jeg vil dessuten, i motsetning til de aller fleste Strindberg
forskere, unnlate å gjøre bruk av biografiske opplysninger, derunder 
også forfatterens selvbiografiske verker. Det må også nevnes at jeg av 
plasshensyn ser meg nødt til å la være å diskutere rollene til de to 
viktige kvinnelige bipersonene Amman og Svarmodern. Deres symbol
kraft i en tolkning som min er betydelig, og viktige aspekter ved 
figurene har vært framhevet av andre.5 

Ryttmastarns maldposisjon 
Ryttmastarn ser i begynnelsen ut til å inneha en mektig rolle innenfor 
familien. Lorentzen peker på det klare makthierarkiet som viser seg i 
innledningen, med utgangspunkt i stykkets første replikk: «Vad be
faller herr ryttmastarn? » ( s.ll). 6 Og Ryttmastam befaler; skarpest er 
ordrene til Kalfaktorn og Ndjd, men også Laura og Bertha blir 
kommandert i første akt. 

Men selv om Ryttmastarn gir ordre, har han problemer med sin 
maktutøvelse. Han sier selv at hans autoritet svikter i tilfellet Nojd (s. 
12), og han firer på maktbruken når han i første akt oppgir kravet 
overfor Laura om regninger for hennes utgifter. Det synes som om det 
eneste spørsmålet som virkelig opptar ham, er det som knytter seg til 
Berthas oppdragelse. Her står hans vilje mot kvinnenes, og tydeligst 
Lauras. Pastom antyder at Ryttmastarn selv kan klandres for bristen i 
hans autoritet når han sier: «[D]u låter dem [kvinnene] regera alldeles 
for mycket». Ryttmastam svarer: «Hor du, min bror, vill du upplysa 
mig om hur det går till att hålla reda på fruntimmer», og bekrefter 
dermed det Pastom insinuerer; han er mektig, men usikker på hvordan 
han best skal anvende makten for å trygge sin posisjon. En hyppig si
tert replikk illustrerer hans opplevelse av kampen med kvinnene om 

' Se særlig Carlson 1979 s. 65-80 
"Lorentzen 1998: 147 
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barnets oppdragelse: «Det ar som att gå in i buren till tigrarna, och 
holl jag inte mina jarn roda under nasan på dem, så skulle de riva ner 
mig vilken stund som helst!» (s. 17) Men selv om Ryttmastarn 
utfordres, har han en etablert makt å støtte seg på, og hans glødende 
jern er loven: «Barnen skola uppfostras i fadrens bekannelse, enligt 
gallande lag.» (s. 17) 

Oppfatningen av å skue et mannlig domene støttes av flere ytre 
symboler. Margareta Wirmark peker på at sceneanvisningene gir et 
klart maskulint preg til rommet, som er åsted for hele stykkets 
handling. 7 To rekvisitter er særlig viktige: chiffonjeen fungerer som et 
slags sentrum for maktutøvelsen, og lampen, som ifølge scene
anvisningene er plassert midt i rommet, gis også i overført betydning 
en sentral plass. 

På denne bakgrunn ser Ryttmastarn i begynnelsen ut til å kunne 
opprettholde sin maktposisjon i familien. Inntrykket av en mektig, men 
ikke allmektig, patriark er tilstede etter stykkets tre første scener, som 
Gunnar Brandell omtaler som innledning til det virkelige dramaet, og 
som han mener står utenfor den egentlige handlingen.8 En slik 
inndeling tyder på at situasjonen vi i begynnelsen får skissert, er stabil, 
og Ryttmastarns posisjon som makthaver skulle derfor være det 
samme. 

Laura som maldhaver 
Ved begynnelsen av siste akt er det Laura som innehar posisjonen ved 
chiffonjeen. Kampen er over, og makten har skiftet eier; Ryttmastarn 
er låst inne i sitt værelse, nøklene hans besittes av Laura, patronene er 
fjernet fra hans gevær, og Laura brevveksler med hans tidligere over
ordnede, oversten. Nå er det Laura som befaler, og parallellen til styk
kets begynnelse er slående; i en av dramaets første replikker sier 
Ryttmastarn om Nojd: «Slapp in honom genast!» (s. 11) I tredje akt er 
rollene byttet. Når samme mann banker på, sier Laura til Amman: 
«Låt honom komma in!» (s. 76) 

Lampens viktige symbolkraft blir nå tydelig: Den som har lyst 
opp rommet i de to første aktene, er ødelagt etter Ryttmiistarns 

7 Wirmark 1988: 33f 
'Brandelll971: 173 



46 Mads B. Claudi 

utbrudd. Nå står en annen lampe på samme sted. Et nytt lys har 
overtatt etter det gamle: Laura og Ryttmastarn har skiftet plass.9 

Men gjennom Ryttmastarns fall fra makten endres også posi
sjonene selv; ved stykkets slutt er den mektige mer allmektig, og den 
avmektige mer underkuet enn i tilsvarende situasjon ved dramaets 
begynnelse. 

Kampens innhold 
Kampen mellom Laura og Ryttmastarn synes å dreie seg om mer enn 
retten til å bestemme over deres barns oppdragelse. Vi får inntrykk av 
hva som motiverer uenigheten, hvilket ikke først og fremst synes å 
være hensynet til Bertha: 

Laura [ ... ] Tror du att en mor slapper ut sitt barn bland dåliga manniskor att 
!ara sig, det allt vad modren inplantat ar dumheter, så att hon sedan får gå 
foraktad av sin dotter hela sitt liv. 
Ryttmdstarn Tror du att en far vill tillåta okunniga och inbilska kvinnor !ara 
dottren att fadren var en charlatan? 

Kampen er egoistisk motivert, den dreier seg om retten til å definere 
rett og galt, og om muligheten til å presentere Bertha for et verdens
bilde hvor de selv framstår i et godt lys (jf. lampens symbolikk). Og 
begge ønsker de å oppdra Bertha i sitt eget bilde: Ryttmastam tenker å 
lede henne inn på «en manlig bana» ved å utdanne henne til lærer
inne, mens Laura vil gjøre henne til kunstner (kunsten kunne betraktes 
som en motpol til Ryttmastarns vitenskapelige grunnholdning). Det 
synes som om Bertha for begge representerer en «evighetstanke», en 
videreføring av seg selv: «Ser du det ar inte nog for mig att ha givit 
barnet liv, jag vill också ge det min sjal», sier Ryttmastarn til Amman 
(s. 36). Det er en kamp om posisjoner, om retten til å plassere seg selv i 
posisjonen som forbilde for datteren, også i religiøs forstand. En slik 
side ved konflikten antydes også når Ryttmastarn sier til Laura: «Ja, du 
har en satanisk makt att få igenom din vilja [ ... ] » (s 43). En allusjon på 
det første bud kan leses i Ryttmastarns siste scene med Bertha, når han 
sier «Du skall bara ha en sjal [ ... ]». Både det egoistiske og det religiøse 
aspektet ved kampen signaliseres i fortsettelsen: «Du skall bara ha en 

" En kan åpenbart oppfatte religiøse undertoner i bruken av en lyskilde som 
symbol. Det fins imidlertid ikke rom i oppgaven for en grundigere behandling av 
disse. 
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tanke, som ar min tankes barn, du skall bara ha en vilja som ar min» 
(s. 89). 

Fallets to forutsetninger 
I fjerde scene avfeier Ryttmastarn muligheten for forlik i spørsmålet 
omkring Berthas oppdragelse: «Detta ar en fråga som icke kan li:isas! 
Ser du!» Laura svarer med å annonsere kamp: «Då måste den brytas!» 
(s. 25) Med dette innledes den åpne konflikten, selv om dimensjonene 
den skal komme til å anta, ennå er ukjente. Og det er Ryttmastarn som 
gir Laura et våpen å angripe med; kimen til ubalansen i den 
uavkortede patriarkalske makt som han synes å inneha i starten, blir 
skapt i samtalen med Laura i første akts fjerde scene: Ryttmastarn 
fremholder at et juridisk bestemt farskapsforhold ikke nødvendigvis 
stemmer overens med et biologisk, idet han forsøker å forsvare Ni:ijd, 
som (sannsynligvis) har satt barn på tjenestepiken Emma. Men 
Ryttmastarns egen sikkerhet i samme henseende hviler på usikre pre
misser: «Och i aktenskapet finns ju inga tvivel om faderskapet» sier 
han, uforberedt på svaret fra Laura: «Nå, i de fall hustrun varit 
otrogen?» (s. 26) Han avfeier hennes forbehold som irrelevant for 
deres forhold, og bringer umiddelbart etterpå dialogen i en helt annen 
retning. Men Laura har blitt tildelt kilen som skal komme til å velte 
mannens makt. 

Det er imidlertid ikke før i første aids siste scene, i den andre av 
det Brandell kaller duellscener, at konflikten for alvor kommer til 
overflaten. 10 Ved scenens begynnelse er Ryttmastarns oppfattelse av sin 
egen posisjon upåvirket av det foregående forløp. Han gir tydelig ut
trykk for sin selvsikkerhet: «Nej! Jag låter ingen inkrakta på mina 
riittigheter [ ... ] » (s. 43). Men i løpet av scenen vekkes Ryttmastarns 
usikkerhet. Hans resonnementer og argumenter kommer til kort når 
Laura understreker at han umulig kan vite om han er Berthas egentlige 
far. Hans eneste svar er det gjentatte «Sluta nu!» (s. 45f) Laura har tatt 
opp våpenet han har gitt henne, og akten ender med at Ryttmastarn, 
angrepet og avvæpnet, flykter fra kampen. 

Det er likevel i andre akt at den viktigste delen av kampen ut
spiller seg. Ryttmastarns usikkerhet er vekket, og han lar sin nye er
kjennelse utfordres av både Amman og Doktorn. Ingen av dem kan 
imidlertid rokke ved hans nye innsikt: « [F]aderskapet kan icke 
bevisas» (s. 60). 

10 Brandell 1971: 17 5 
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Gjennom hele akten viser Ryttmastarn at det er denne uvissheten 
som er kilden til hans uro. I den siste duellscenen ber han Laura om 
fred, men hans forutsetninger er paradoksale; han vil frigjøres fra mis
tanken om at han ikke er Berthas far, men vet at kun det motsatte kan 
bevises. Alternativet er å stole ubetinget på sin fiende. 

Når dette blir klart, innser Ryttmastarn at hans krefter er under
legne Lauras. Han trygler om nåde ved å forsøke å frasi seg sin status 
som mann: «[V]ill du icke gli:imma att jag ar en man, [ ... ]jag nedlagger 
min makts tecken och jag anropar om nåd for mitt liv» (s. 69). Men 
selv om Laura viser medfølelse, gir hun ham intet amnesti. Hun synes 
å vite at det viktigste fremdeles gjenstår; seieren er ikke komplett før 
hun også besitter den juridiske makten over sin mann. Den får hun ved 
å erklære ham sinnssyk og stille ham under formynder. Når kampen 
avgjøres på slutten av aktens siste scene, er Ryttmastarns nederlag 
åpenbart og fullstendig. 

Den rasjonelle argumentasjonen 
Et mannsdominert samfunn har med sin patriarkalske kristendom gitt 
Ryttmastarn den lovfestede maktposisjon han nyter i starten. Den sta
bile situasjonen i begynnelsen tyder på at Laura ikke ser seg i stand til 
å opponere mot mannens autoritet så lenge denne hviler på loven. 
Men i sitt forsvar av Nojd på Emmas bekostning, hvilket kan sees på 
som et forsøk på å øke mannens makt over kvinnen, går Ryttmastarn 
fra å legitimere denne makten gjennom lovhjemler til å argumentere 
rasjonelt for sin rett. Han trekker premissene for lovverket i tvil ved å 
problematisere det på et rasjonelt grunnlag, som jo er den basis 
Ryttmastarn som fritenker og vitenskapsmann mener overveielser bør 
fundamenteres på, når han i dialogen med Laura omkring Nojds av
visning av forsørgeransvar sier: «Det står icke i lagen vern som ar 
barnets fader» (s. 25). Dermed har han forandret spørsmålet om far
skap, med de rettigheter og plikter det tradisjonelt har innebåret, fra å 
være et spørsmål om anvendelse av loven til å bli et spørsmål om bio
logi. 

Om man anser biologi som vitenskap og lovverket som uttrykk 
for en religiøs tradisjon, kan man altså si at Ryttmastarn forsøker å øke 
den patriarkalske makten ved å skape et vitenskapelig fundamentert 
påbygg til sine religionsbestemte rettigheter. Men det religiøse makt
grunnlagets premisser kan ikke forenes med en slik vitenskapelig, 
rasjonell argumentasjon, og Laura kan benytte det rasjonelt baserte 
elementet Ryttmastarn har introdusert til å bryte ned mannens posi-
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sjon. Slik kan hun bygge opp en egen makt, som etter hvert skal anta 
guddommelige dimensjoner. Om Ryttmiistarn ikke selv sager av den 
grenen han sitter på, gir han i hvert fall Laura sagen og viser henne 
hvor og hvordan hun bør anvende den. 

Beviset 
På samme tid som hans patriarkalske makt undermineres, utsettes 
Ryttmiistarn for en eksistensiell krise idet usikkerheten omkring hans 
farsforhold får feste. Som understreket ovenfor er det kravet han stiller 
til bevis for det biologiske farskapet som skaper grunnlaget for usikker
heten. Som vitenskapsmann må Ryttmiistarn etterstrebe objektive 
kriterier for verifikasjon og falsifikasjon, men når han anvender de 
samme krav på forholdet til Bertha, er bare det siste mulig. 

Igjen kan vi se en bortvending fra en religiøs verdensanskuelse 
som grunnlag for Ryttmiistarns fall. Mens religionens fundament er 
den subjektive tro, søker Ryttmiistarn en objektiv viten. Han tør ikke 
tro, og hans vitenskapelige framgangsmåte tjener kun til å gi Laura 
posisjonen som eneveldig forvalter av sannheten om farskapet, som 
han så sårt lengter etter å kjenne. Slik avsløres hans sårbare punkt, og 
når han i håp om nåde forteller Laura om uvisshetens ødeleggende 
virkning, gjør han selv sin fiende oppmerksom på dette. 11 

Pastorn og Doktorn 
Før tolkningen av sluttsituasjonen kan presenteres, må to bipersoner 
omtales nærmere. Av de fire mannlige bifigurene er Pastorn og 
Doktorn de klart viktigste. De har begge viktige roller som 
representanter, hvilket understrekes av deres funksjon som typer 

'' En kan se en parallell til Kierkegaards understrekning av viktigheten av å holde 
viten unna troens sfære: «At troe mod Forstanden er noget Andet, og at troe med 
Forstanden lader sig slet ikke gjøre, thi Den der troer med Forstanden taler kun 
om Levebrød og Hustru og Ager og Øxne og andet Saadant, som slet ikke er 
Troens Gjenstand, da Troen altid takker Gud, altid i Livsfaren, i hiint 
Uendelighedens og Endelighedens Sammenstød, der netop er Livsfaren for Den, 
som er sammensat af begge. Sandsynligheden er derfor den Troende saa !idet kjær, 
at han frygter den meest af Alt, da han godt veed, at det er, fordi han begynder at 
tabe Troen» (Kierkegaard 1963: 194). Brandell har også påvist en innflytelse fra 
Kierkegaard hos Strindberg (Brandell1950: 20ff). 
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snarere enn karakterer. 12 De kalles gjennomgående kun ved sin tittel 
(Doktorn står riktignok oppført som doktor bstermark i rollelisten, 
men navnet forekommer ikke ellers i teksten), og gjennom sitt yrke 
representerer de to ulike verdensanskuelser; Pastorn en religiøs og 
Doktorn en vitenskapelig. Begge kan innenfor sitt felt betraktes som 
hjelpere, som ivaretagere av henholdsvis sjelelig og legemlig helbred. 13 

I utgangspunktet stiller de seg begge utenfor konflikten mellom 
Ryttmastarn og Laura; begge har en mellomposisjon som hindrer dem i 
å ta klart parti i kampen. Likevel blir deres roller svært viktige, og om 
deres posisjoner til å begynne med er like, er det de to representerer, 
og det de kommer til å bety for duellen, vesentlig forskjellig. 

Et nært forhold mellom Pastorn og Ryttmastarn virker tydelig 
helt fra stykkets begynnelse. De to diskuterer personlige anliggender i 
en nær tone, og er sammen de sentrale figurene i de tre første scenene, 
før kampen egentlig begynner. Og Pastorn ser ut til å ville hjelpe sin 
svoger: Under Ryttmastarns klager over sin evige kamp mot husets 
kvinner, sier denne at Laura er den han minst frykter konflikter med. 
Pastorn er av en annen oppfatning, og forsøker å rettlede ham: «Nej, 
du svåger, det ar allt hon som klammer efter dig mest» (s. 18). Når han 
straks etter blir presentert for kjernen i striden om Bertha, utbryter 
han: «Gud vare med dig då min gasse, for då ser jag ingen hjalp» (s. 
19). Det synes som et oppriktig uttrykk for bekymring på Ryttmastarns 
vegne. 

Søskenforholdet hindrer likevel Pastorn fra ensidig å velge side i 
konflikten. Det er påfallende at han vil gå idet Ryttmastarn begynner å 
snakke om det han oppfatter som en pågående kjønnskamp med 
«hatfulla motiv», slik at Ryttmastarn tvinges til å avbryte utlegningen 
av sine betraktinger. Pastorn vil hjelpe ham til å unngå kampen, men 
kan ikke delta i en demonisering av sin søster. 14 

12 Betegnelsene er brukt i den betydning som er gitt i Platz-Waury 1992 s. 57ff. 
13 Det var nettopp denne framstillingen av personene som typer som var 
hovedankepunktet i Zolas kritikk av stykket. Madsen gjengir kritikken på følgende 
måte: «The reason for Zola 's reservations was that he did not find the characters 
sufficiently explained and determined by the physical milieu; they tended in his 
opinion to become abstractions and lacked 'un etat civil complet'» (Madsen 1962: 
58). 
14 En replikk kan imidlertid synes å endre dette bildet av Pastorn. Etter Lauras 
maktovertagelse sier han om Ryttmastarn: «Vet du, jag har alltid betraktat honom 
som ett ogras i vår åker!» (s. 79) Er Pastorn tilbakeholden med å ta stilling i 
konflikten fordi han ønsker å være på parti med den til enhver tid regjerende? En 
slik tolkning kan støttes av det faktum at Pastorn er fraværende i hele andre akt, 
hvor størsteparten av kampen utspiller seg. Det står likevel fast at han ser ut til å 
være på Ryttmastarns parti i akt en, mens denne fortsatt sitter ved makten. Når 
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Allerede i hans tittel gjøres Pastorns symbolske verdi tydelig. Han 
representerer den århundrer lange religiøse tradisjon som Ryttmastarns 
maktposisjon er bygget på, og hans rolle som religiøs makthaver 
understrekes allerede i første scene, når Ryttmåstarn søker hans hjelp 
for å få styr på Nojd. Umiddelbart etterpå gjør han det imidlertid klart 
at han selv ikke respekterer den makten Pastorn representerer: «Ja, 
svåger, inte biter det på mig, det vet du .. » (s. 12) Ryttmastam er altså 
klar over at den religiøse makten eksisterer, men fornekter dens meta
fysiske grunnlag. 

Det er likevel i Pastom at Ryttmåstam finner sitt eneste støtte
punkt. Han omtaler ham som «den enda van jag och familjen ager 
tillsammans» (s. 24), og etter selv å ha utelukket Doktom, står han, 
foruten Pastorn, kun igjen med kvinnene, som han i kampen om 
Bertha anser som motstandere, samt sine underordnede, Nojd og 
Kalfaktorn. I striden som truer hans posisjon, har Ryttmastarn selv 
slått sprekker i sin juridiske makts fundament. Når han også fornekter 
maktgrunnlaget til sin nærmeste venn, står han alene tilbake med en 
vaklende maktposisjon og en motstander som etter hvert skal vise seg 
overlegen. Hans ateisme umuliggjør hjelp fra sjelesørgeren, og nok en 
gang bidrar han til å destabilisere sin egen posisjon ved å vende seg 
bort fra religionen. 

I akt en, scene sju, sier Ryttmåstam til Amman: «[ ... ] den dar 
doktom ar inte min van!» (s. 37) Når han i andre akt spør Doktorn om 
de er uvenner, svarer denne: «Långt darifrån. Skada bara att vi inte få 
vara vanner!» (s. 63) Deres egne karakteristikker av forholdet dem 
imellom er langt på vei treffende; mens Pastorns mellomposisjon skyl
des nære forhold til begge parter i konflikten, understreker Doktom 
nødvendigheten av distanse til de involverte. Han er fascinert av 
Ryttmastarns prestasjoner som vitenskapsmann, og uttrykker selv 
viktigheten av en vitenskapelig framgangsmåte i sitt virke som lege: 
«[ ... ]jag måste som lakare undersoka, prova innan jag domer» (s. 31). 
Hans behandling av både Ryttmastarn og Laura er preget av 
profesjonalitet, og det later til at han unngår å bli følelsesmessig 
knyttet til noen av disse. Slik kan han også unnlate å ta standpunkt i 
den pågående konflikten. 

Mens Ryttmastam søker allianse med Pastorn, er det Doktorn 
som byr Laura den hjelp hun trenger i konflikten. Som motsats til 
Pastorn står han som vitenskapens representant i dramaet, og gjennom 
det som synes som presise observasjoner og vurderinger skapes et inn-

han returnerer i siste akt, er utfallet av konflikten allerede klart, og hjelp fra 
Pastorn ville være tilliten nytte for den beseirede Ryttmastarn. 
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trykk av ham som en upartisk og objektiv iakttaker av kampen: I første 
akt ber han Laura om å unngå å vekke sterke følelser hos sin mann, 
som han påpeker kan bli til besettelser: « [ ... ] ty i en mjuk hjarna 
utvecklas de hastigt och bli latt monomanier eller fixa ideer» (s. 32). 
Laura unnlater å følge hans råd, og ikke lenge etter viser hans predik
sjon seg riktig. I begynnelsen av andre akt advarer han mot konse
kvensene av at Laura har avbrutt Ryttmastarns brevveksling med de 
utenlandske bokhandlerne. «Kommer han att upptacka ert dolda 
ingripande i hans goranden, så ar hans misstanksamhet grundad, och 
sedan vaxer den som en lavin» (s. 52). Igjen viser det seg at han får rett 
i sine spådommer. 

Men om Doktorn søker å være upartisk i sitt virke hos familien, 
skal han komme til å bli av største betydning for Laura i kampen mot 
Ryttmastarn. Han gis gjennom stykket en slags rolle som premiss
leverandør for Lauras maktovertagelse; hans advarsler tjener som vei
ledning for Laura, og det er gjennom hans autoritet som lege at hun 
kan skaffe seg den juridiske makten over sin mann. Laura synes tidlig å 
være klar over dette: Umiddelbart etter Doktorns ankomst til huset 
begynner hun å knytte bånd til ham: « [ ... ] och om er, doktor, har jag 
hort så mycket gott, att jag hoppas det basta fOrhållande skall råda oss 
emellan» (s. 28). Hun legger an en svært personlig tone, og selv om 
Doktorn understreker sin vitenskapelige holdning, er samtalen dem 
imellom preget av en helt annen intimitet enn dialogen han i akten 
etter fører med Ryttmastarn. Det er også Doktorn som først nevner 
muligheten for å erklære Ryttmastarn umyndig, men det er vanskelig å 
vite om dette til da er ukjent for Laura, eller om hun spiller uvitende.'5 

Klarest blir Doktorns betydning for Laura illustrert i den tredje 
aktens fjerde scene; «Min fru, det beror av er om ni vill finna er man 
skyldig till fang el se och boter eller till hospitalet!» ( s. 81) Med et 
vitenskapelig tenkesett som middel har hun beseiret sin mann, og i 
siste akt lar vitenskapens representant henne felle dommen over sin 
maktesløse motstander. 

Sluttsituasjonen 
Når kampen er over, er Ryttmastarns situasjon på alle måter tragisk. 
Før kollapsen er han fysisk fanget og sosialt utstøtt, men viktigere er 
hans åndelige isolasjon. Han har avvist religionen, og dermed også 
umuliggjort alliansen med Pastorn, og står igjen med et vitenskapelig 

15 Det finnes flere tegn på at kampen er forberedt fra Lauras side. Margareta 
Fahlgren peker på noen slike indikasjoner (Fahlgren 1994: 96). 
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verdenssyn som har vist seg forræderisk ved å gjøre hans motstander 
overlegen og hans (i og med avvisningen av religionen eneste) 
evighetstanke ugyldig. Doktorns rolle som (ufrivillig) forbundsfelle for 
Laura understreker at vitenskapen, som Ryttmastarn har dyrket og 
introdusert i konflikten, blir kvinnens våpen i kampen mellom 
kjønnene. Ryttmastarn som maktfigur er veltet, hans ateisme har tapt 
for kvinnenes mystisisme, og hans ensomhet er total. 

Mannens eksistensielle maktesløshet og religiøse posisjonstap mer 
enn antydes i følgende passasje fra den mye omtalte Omfale-scenen, 
hvor Laura, tilsynelatende forsoningsfull, møter det som ligner 
frenetiske dødskramper hos Ryttmastarn: 

Ryttmiistam [ ... ] Du ville icke det skulle bli så har, jag ville det icke, och andå 
blev det så. Vern råder då over livet! 
Laura Gud ensam råder ... 
Ryttmiistarn Stridens gud då! Eller gudinna numera! [ ... ] 

I scenen etter, som også er stykkets siste, er Ryttmastarns sammen
brudd et faktum. Da faller en viktig replikk: Idet Doktorn får vite at 
Ryttmastarn bad til Gud før han segnet om, sier han: «Om så ar, 
varom jag lika litet kan doma som om sjukdomens orsak, så ar min 
konst slut. Forsok nu era, herr pastor» (s. 97). At Doktom på denne 
måten sier fra seg evnen til både forklare og helbrede, virker umiddel
bart underlig. Han har allerede slått fast at Ryttmastarn ikke er død, 
men fortsatt kan våkne til liv, om enn uvisst «till vilket uppvaknande». 
Men det religiøse utbruddet gjør at han vurderer legevitenskapens 
muligheter som utilstrekkelige for å gjenopplive den bevisstløse. Hans 
medisinske kompetanse, som gjennom stykket har vist seg solid, blir 
ubetydelig. 16 

Erklæringen av hans egen utilstrekkelighet sammen med hen
vendelsen til Pastorn tyder på at vi står overfor en diagnose av ikke
medisinsk art. Årsaken til sammenbruddet synes å være metafysisk 
snarere enn fysisk Pastorns «Amen» etter den endelige foreningen 
mellom mor og datter kan forstås som en avslutning på den religiøse 
maktkampen ved fullbyrdelsen av maktovertagelsen. Om det er med 
tilfredshet eller resignasjon Pastorn på denne måten avrunder kon
flikten, krever en egen diskusjon. Det er heller ikke vesentlig for min 
tolkning av dramaet. Viktigst er observasjonen av at det fins en reli-

'" I sin replikk tar Doktorn riktignok et forbehold med hensyn til sannheten i 
påstanden om det religiøse utbruddet. Når han likevel sier seg inkompetent til å 
vurdere sykdommens årsak, tolker jeg det dit hen at forbeholdet kun gjelder 
Ryttmiistarns utsagn, ikke grunnene til kollapsen. 
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giøs-metafysisk side ved konflikten i stykket, og at det er denne som 
leder til Ryttmastarns totale sammenbrudd. 

l{atharsis? 
I sitt avsnitt om katharsis i den aristoteliske poetikken åpner Brandell 
for muligheten for at den tragiske helt selv kan være gjenstand for 
renselse. Han hevder at en slik anvendelse av begrepet er meningsfull 
om dramaet «bygger på moraliska eller religiOsa grundtankar», 
derimot ikke på moderne tragedier som Fadren. 17 Lagercrantz hevder 
imidlertid at det fins en tragisk skyld i stykket: Han mener at 
Ryttmastarns skyld «ligger i splittelsen mellom det mannlige og det 
kvinnelige», i «behovet for å herske mot fruktbarheten, åpenheten og 
tilliten». 18 Men om en renselse finner sted, blir hos ham ikke diskutert. 
Spørsmålet om skyld avhenger imidlertid av hvem som definerer rett 
og galt. Om en godtar at helten dømmes ut fra stykkets interne 
moralske kriterier, kan en også snakke om en annen type skyld hos 
Ryttmastarn. Temaet bringes opp i slutten av andre akt: «Hatar du 
mig?», spør Ryttmastarn Laura, som svarer «Ja, ibland! Nar du ar 
man» (s. 72). Ryttmastarn er, ifølge sin opponent, skyldig på grunn av 
sitt kjønn, og derfor hatet. Lauras nyvunne makt i siste akt gir henne 
rett til å definere de moralske spillereglene han skal dømmes i henhold 
til (jf. Doktorns site1ie replikk på s. 52 ovenfor). Hun har vunnet posi
sjonen som overhode, og med en ny lovgiver følger endrede regler; ut 
fra den rett som råder ved stykkets slutt, er Ryttmastarn skyldig i et 
(ubevisst) brottsverk. Men hva så med renselsen? 

I stykkets nest siste scene, i øyeblikkene før Ryttmastarns 
sammenbrudd, kommer denne med et utbrudd av religiøsitet: «0 Gud 
som haver barnen kar!» (s. 96). I sin neste replikk, som også er hans 
siste, presiserer han at det ikke var til Gud han bad, men til Amman, 
som han vil skal bysse ham i søvn. Han segner om i hennes fang, og 
dermed synes hans forandring fullført; fri for sine mannlige trekk blir 
han igjen ett barn, og han er derfor ikke lenger hatet av Laura. Han 
har etterkommet hennes krav, og frigjort seg fra den skyld han 
(ufrivillig) har båret. Han er, i den nye kvinnelige guddommelighets 
øyne, renset. 

17 Brandelll971: 16f 
1' Lagercrantz 1980: 179 
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Oppsummering 
Jeg har gjennom oppgaven forsøkt å framstille min tolkning av 
årsakene til Ryttmastarns fall fra sin maktposisjon i Fadren. Jeg har 
prøvd å gjøre rede for et religiøst aspekt ved maktkampen mellom ham 
og Laura, og en forståelse av gangen i stykket som et motiv for en reli
giøs maktovertagelse, der kvinnen erstatter mannen som åndelig over
hode, og et maskulint gudebilde erstattes av et feminint, som riktignok 
bygger på andre forutsetninger, men hvis makt er om mulig mer total 
(og brutal) enn sitt motstykkes. Med det grunnleggende premiss at det 
er Ryttmastarn selv som undergraver den mannlige makten, har jeg 
forsøkt å vise hvordan dette religiøse maktfundamentet forvitrer gjen
nom angrep fra et vitenskapelig verdenssyn. 

Mye mer kunne vært sagt om plassen tillot det. Jeg har likevel 
forsøkt å få med de viktigste aspektene ved tolkningen i artikkelen. 
Har jeg lyktes med dette, håper jeg at min lesning kan være interessant 
også for andre enn meg selv. 
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Isolasjon og fangenskap i 
Strindbergs Dodsdansen 1 

av Maria Alnæs 

August Strindberg (1849-1912) skreiv Dodsdansen2 hausten 1900. 
Dramaet vart seinare følgd opp av ein del H, men det er den første 
delen som har fått mest merksemd og som denne oppgåva handlar om. 
I Dodsdansen skildrar Strindberg eit statisk ekteskapshelvete. Vi møter 
kapteinen Edgar og kona Alice, som båe er uforløyste yrkesmessig og 
menneskeleg, og som er misnøgde både med livet og kvarandre. Da 
Alice sin fetter Kurt kjem inn som gjest, vert han slått av den illojale og 
nedverdigande tonen mellom ektefellane. Men snart vert han sjølv 
dregen inn i maktkampen. 

Eg vil her presentere ei lesing av dramaet med utgangspunkt i det 
eg meiner er tre hovudtema. Ein underliggjande ide vil vere at dramaet 
Dodsdansen, sjølv om det skildrar eit forhold dei færraste kjenner seg 
igjen i, likevel formidlar allmennmenneskelege problem. 

Det første temaet er den uoverskridelege grensa mellom eg og 
den andre. 

' Artikkelen var opprinnelig en mellomfagsoppgave i nordisk, høsten 2001. 
2 Strindberg, August. 1988. Dodsdansen. Stockholm. August Strindbergs Samlade 
Verk, Nationalupplaga, Norsteds. Alle sitater hentes fra denne utgaven. 
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Spørsmålet vert: er kommunikasjon og nærleik mogleg? I 
Dodsdansen er isolasjonen ein tilstand som ein ikkje kan sleppe i frå. 
Det andre temaet er døden. Edgar og Alice lever i eit spenningsforhold 
mellom liv og død. Dei er fanga i ein evig dragnad mellom livgjevande 
og destruktive krefter. Det tredje temaet eller problemet Dodsdansen 
teiknar opp, er det sirkulære i tilveret, der hendingar gjentar seg utan 
at personane rår over det. 

Dodsdansen fortel altså om to menneske si manglande evne og 
fridom til å styre både eige liv og impulsar til vondskap. Resultatet vert 
eit inferno på jorda. Dramaet sameiner såleis naturalistisk nær
gransking av eit ekteskap med eksistensiell tematikk som peikar fram 
mot absurdismen. 

Det finst ikkje mykje inngåande forsking på Dodsdansen, trass i 
at mange ser på dramaet som eit av Strindbergs beste (Wirmark 
1989:104). Både Martin Lamm og Gunnar Ollen har skrive større 
oversiktsverk om Strindberg. Dei ser båe Dodsdansen først og fremst 
som ei naturalistisk skildring av eit ekteskapshelvete utan progresjon. 
Hans Lindstrom derimot, meiner at noko hender i Dodsdansen. Han 
argumenterer for ei religiøs lysning mot slutten, der ekteparet søkjer 
forsoning. Wirmark har skrive ei lita bok over Dodsdansen. Ho meiner 
hovudtemaet er kapteinen si førebuing på døden, og konsentrerer 
mykje av analysen på kapteinen sin dans jamført med dødsdansmotivet 
i europeisk rennessanse- og middelalderdikting. Evert Sprinchorn, på 
si side, viser korleis den Swedenborgske læra kjem fram i dramaets 
struktur og tematikk. 

Muren mellom oss 
Isolasjonen er ei grunnstemning i Dodsdansen.. Opninga set ei fysisk 
ramme for dette ved å fortelje oss at vi er i: «Det inre av ett runt 
fastningstorn av gråsten.» Vi er på innsida av ein ugjennomtrengeleg 
mur. Den vemar, men vil samstundes halde verda utafor på fråstand. 
Huset Edgar og Alice lever i, minner meir om eit fengsel og eit fort enn 
ein heim. Festningstårnet ligg på ei øy, og gjennom glasdørene i rom
met ser vi ut på havet. Dette styrkjer kjensla av isolasjon og stillstand. 
Vi ser og eit militærbatteri med vakter som patruljerer att og fram. 
Kven vaktar dei over? 

Den fysiske avstenginga er i samsvar med dei mellom
menneskelege forholda. For ekteparet er isolert og har ikkje kontakt 
med dei andre som bur på øya. Kvelden handlinga byrjar, arrangerer 
doktoren eit selskap der dei ikkje er inviterte; dei høyrer berre fjern 
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musikk frå ei verd der dei ikkje er velkomne. Ekteparet er likevel ikkje 
offer for eit kaldt øysamfunn, dei har sjølv stengt folk ute. Alice og 
ikkje minst Edgar foraktar andre: «[ ... ] alla manniskor ar pack!» (18). 
Og seinare: «De ar falska allihop! [ ... ]» (19). Ekteparet har to barn som 
er sendt vekk på skole. Den einaste måten dei kommuniserer med dei 
på, er gjennom telegrafen, som tikkar upersonleg. Når såleis gjesten 
Kurt kjem inn i rommet, er det ikkje som ein tilfeldig person frå ein vid 
omgangskrins, men snarare som ei særs sjeldan ovring. All merksemd 
vert difor retta mot dette. Kva skjer når ein person trår innafor muren? 

Det er ikkje berre overfor øysamfunnet ekteparet er isolert. Ein 
større barriere er nemleg bygd opp mellom dei sjølve. Dette kan ein 
oppdage når ein granskar dialogen. Ved å studere kva dei snakkar om 
og korleis dei snakkar til kvarandre, og ved å analysere kva målet med 
samtalen kan vere, kan ein skjøne kva slags tilhøve dei eigentleg har til 
kvar andre. 

Ein av Alices fyrste replikkar er: «Du tycker inte om min 
repertoar!». Kapteinen svarer: «Och du inte om min!»(13). I båe 
ytringar ligg ei skulding. Alice skjønar ikkje kvifor ho skal spele når 
kapteinen ikkje liker repertoaret hennar. Kapteinens svar har ikkje 
med musikk å gjere, men må vere meint i overført tyding: han meiner 
ho ikkje verdset veremåten og evnene hans. Alice leier så samtalen 
over på noko anna. Enda eit nytt tema kjem opp når Alice spør kvifor 
han ikkje røykjer. At Strindberg har funne det verd å merke at ho her 
snakkar «nastan vanligt» (14), kan både bety at det ikkje er heilt ven
leg, og at det at ho er litt venleg, er ein merknad som er verd å stanse 
ved. Så kjem nokre replikkar som fortel mykje: 

Alice. Niistan viinligt. Rok svagare, då! Det ar ju din enda gladje, du kallar! 
Kapten. Gladje! Vad ar det for slag? 
Alice. Fråga inte mig! Jag ar lika okunnig som du! --- Vill du inte ha din 
whisky an? (14). 

Ekteparet har altså ikkje glede i livet; eller, dei ynskjer i alle høve å 
formidle det slik til kvarandre. 

Den lite venlege stilen held seg, med stadig skiftande tema. 
Partane har ei evne til å vri ny tyding ut av kommentarane til den 
andre på ein nedbrytande måte. Når Alice seier det er haust, repliserer 
kapteinen med: «Ute och inne! [ ... ]» (14). Han går ikkje vidare med 
samtaleemnet, men nyttar høvet til å komme med ein negativ 
kommentar om tilveret. For kva kan han elles meine med at det er 
haust inne? Det må og tolkast i overført meining, og haust vert 
assosiert med død, kulde og resignasjon. Alice fører same stilen. Når 
kapteinen drøymer om eit glas kvit bourgogne, svarar ikkje Alice på 
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det han seier. Ho kommenterer måten han seier det på. I dei følgjande 
replikkane har Alice eit psykisk overtak da ho avviser at det skal være 
naudsynt å feire sølvbryllaupet deira. Kapteinen ymtar om at ein får 
nytte den korte tida: «ty sen ar det slut!». Alice svarar: «Om så val 
vore!». Etter dette får vi ei replikkveksling som spinn rundt emna 
sjukdom, alderdom og død. I løpet av dei 25 fyrste replikkane, vert 
temaet for samtalen endra, eller sett i ny fokus, heile 12 gonger. Dei 
ulike emna er kort samanfatta: pianospel, repertoar (menneskeleg), 
opne dører, røyking, glede i livet, whisky, middag for kvelden, haust, 
haust inne, kvitvin, talekunst, sølvbryllaup, elende. Med andre ord, 
kvar tredje replikk markerer eit emneskifte. Akkompagnert av mange 
utropsteikn og ein sarkastisk undertone skaper dette ei stemning som 
er nervøs, fragmentarisk, kontaktlaus og framandgjerande. 

Ganske raskt har vi såleis dette bildet av ekteparet: Kommunika
sjonen deira har gått i stå og er prega av hyppig temaskifte med lite 
framdrift i dialogen. Den eine parten stel emnet til den andre, set det i 
eit nytt lys, og søkjer på dette viset å få makt over samtalen, og dermed 
psykisk overtak. Ekteparet viser kvarandre korkje varme eller for
ståing. Dei vedgår at dei korkje har, eller kjenner til kva glede er. 
Derimot er sjukdom, alderdom og død tydeleg til stade i medvitet. 
Byrjinga av dramaet set standarden for resten. Ei krangel som 
skodespelet innleier med, er nemleg ikkje noko unntak, men sjølve 
kvar dagen til desse to personane. Når Kurt si dan trår inn i rommet, 
vert han dessverre ikkje nokon stabilisator. Han vert derimot kasta inn 
i virvelvinden av skuldingar, misstemningar, hat, og - jamvel - erotikk. 
Den typen dialog vi ser i byrjinga, er altså karakteristisk, og seier noko 
fundamentalt om livet innafor murane. Ekteparet i Dodsdansen 
manglar eit felles mål om forståing og meiningsskaping. På dette viset 
når dei aldri fram kvarandre, og dei vert båe einsame og isolerte. 

Rett før Kurt kjem inn i handlinga, snakkar Alice og Kapteinen 
om andre gonger folk har vitja dei. Dei beskriv det som «experiment» 
(32), som til å byrje med gjorde dei lykkelege, men som sidan, ... ja det 
kan dei ikkje tale om. Vi vert så vitne til dette nye eksperimentet, og 
det vert raskt tydeleg at Edgar og Alice manglar like mykje vørdnad for 
framande som for kvarandre. Edgar plagar Kurt med å seie at Kurt 
sjølv forlet barna sine, noko som tydeleg ikkje er sant og som er eit sårt 
punkt for gjesten. Alice på si side, nærmar seg Kurt erotisk: 

Alice [. . .]. Minns du nar vi voro barn, och vi fi:irlovade oss! Hahaha! Du var 
blyg, forstås ... 
Kurt. Allvarsam. Alice! 
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Alice. Ja det var du! Och det kHidde dig. Ser du det finns råa kvinnor som 
tycka om blyga karlar, och det --- lar finnas blyga man som tycka om råa 
kvinnor! ---Du tydde allt om mig lite då! lnte sant! (112). 

Alice utfordrar han ytterlegare, han motstår ho ikkje lenger og rusar til 
slutt fram, lyfter henne opp og bit henne i strupen. Handlinga er båe 
erotisk og valdeleg, og viser at han sjølv har vorte fanga i spindelveven 
av vondskap og spenning. Kurt, som kjem inn som ein forsonande og 
roleg person, vert altså offer for tilhøva. Ekteparet viser han ikkje 
respekt, han vert håna og nytta som våpen i maktkampen. Båe prøver 
å få han som alliert, og dei nyttar sjølvmedliding, makt, erotikk og 
truslar i forsøka. Kurt er ikkje sjølv målet for deira handlingar, dei 
søkjer ikkje nå han som person, men som reiskap til å få overtaket på 
den andre. Målet for den erotiske åtferda til Alice er ikkje å vekke Kurt 
si attrå, men Edgar sin sjalusi. Det er han ho er bunden til og ser på 
som mann: «Vet du, du ar en man i alla fall!» (128). Edgar og Alice 
søkjer ikkje å oppnå eit intimt fellesskap med verken ektefellen eller 
Kurt. Dei kjempar om å komme i posisjon i høve til den andre. Men 
dette taper dei på båe. Dei lykkast berre i å kalle fram styggedom hos 
kvarandre. 

Tilskodaren sit med ei kjensle av tomheit: fråveret av venskap, 
kommunikasjon, retning, konsentrasjon, identitet og nærleik dannar 
eit holrom. Ein spør seg: Kva er meininga med alt dette? Kjensla av 
meiningsløyse er så sterk at ho dannar ein grunntone i dramaet. Kurt 
stiller viktige spørsmål: «[ ... ] vad har ni fOr er har i huset!» (50), 
«VarfOr han I icke skiljts?» (52), «Varfor aren I så ensamna?» (52), 
«Vet du varfor ni hatar varandra?» (54) og: «[ ... ] Vad kan goras?» 
(93). Sjølv om Kurt får nokre svar, forklarer ikkje desse mykje. Spørs
måla vert heller ståande som prov på det umoglege ved dette tilveret. 
Edgar og Alice vert på si side ståande som symbol på einsame men
neske. Menneske som er avskome frå å nå andre kjenslemessig eller i 
dialog. Evna til å fylgje opp eit emne og byggje ein samtale er frå
verande. 

Nokre av dei mest sentrale tema i det absurde drama er 
menneskeleg framandgjering, mangel på kommunikasjon, isolasjon, 
tap av identitet og meiningsløyse (Platz-Waury 2001 :158). Dodsdansen 
formidlar desse kjenslene, og peikar såleis fram mot det absurde 
drama. 
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Døden og livet 
I Dodsdansen er det stadig snakk om døden, kva som ventar ein og 
slutten på det heile. Ikkje minst er Edgar oppteken av dette, kanskje 
fordi han er ti år eldre enn Alice og har eit dårleg hjarte. I eit realistisk 
perspektiv, vil dette vere hovudorsaka til at døden er så til stades i 
dette dramaet. I eit vidare perspektiv kan døden og vere til stades for å 
kaste lys over eksistensielle spørsmål ved livet. 

Død og sjukdom er som sagt tydeleg til nærverande i medveta til 
personane alt frå byrjinga. Dette held fram gjennom dramaet. 
Kapteinen seier: «och nar jag skall do en gång, kan jag saga[ ... ]» (41). 
Og seinare: «Ja, jag har ingen ålder, men det borjar kannas efter! Alla 
ens be kanta do undan, och man blir så ensam! » ( 46). Det er stadig 
snakk om helsa til kapteinen, han må avstå frå sigarar og whisky og får 
i tillegg eit anfall som ikkje tyder godt. Det finst og underlege 
merknader i samband med døden, som da Alice svarar Kurt kvifor ho 
har vorte gråhårig: «Nej, min van, det har jag varit lange; det ar bara at 
jag underlåtit morkna håret, sedan min man ar dod!» (99). Kapteinen 
er ikkje død, og replikken er difor bisarr, for ikkje å seie makaber. To 
av dei fire barna ekteparet har fått saman, er døde. I følgje Alice gjekk 
dei til grunne av mangel på lys. Kva meiner ho med dette? Kanskje 
meiner ho at klimaet som er innafor murane drep, ikkje berre lykke og 
latter, men og liv. 

Døden trår ikkje berre fram som trussel, men og som frigjerar. 
Kapteinen seier: «Nojd? Den dag jag fick do, skulle jag vara nojd!» 
(49). Og Alice: «Nu kan bara doden skilja oss; det vet vi, och darfor 
vanta vi honom som befriaren!» (52). Muren mellom ekteparet er altså 
ikkje høg nok: uhyggeleg nok ynskjer dei ytterlegare isolasjon, eller 
rettare den endelege isolasjon, som er døden. 

Wirmark (1989:104) meiner døden er hovudtema i dette dra
maet, og at tittelen tyder på dette. Dramaet Dodsdansen, er i følgje 
henne ei skildring av korleis kapteinen førebur seg på slutten. Sjølv om 
døden er eit nærverande og viktig tema, meiner eg like viktige tema er 
dei som eg allereie har peika på: meiningsløysa og den menneskelege 
isolasjonen. I alle høve vil dette vere kjenslene som slår ned i ein 
moderne lesar eller tilskodar. Ekteparet snakkar om døden på same vis 
som alt anna: krisemaksimerande og skodespelaraktig. Forholdet dei 
imellom er så fylt av spenning og hat at veggane dirrar. I dette 
perspektivet er døden til stades i medvitet for å minne om at alt tek 
slutt og for å gjere livet tydeleg: Han reddast døden, som ikkje har 
nytta livet godt nok Døden er paradoksalt nok samstundes frigjerar for 
han som ikkje opplever meining i livet. Dodsdansen vil såleis ikkje 
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minne tilskodaren på sin eigen død, men derimot få han til å spørje seg 
sjølv: Kvifor lever eg? 

I Dodsdansen diskuterer dei døden og i eit skin av undring. Kurt 
og Edgar samtaler om kva som kan vente etter døden, det er tydeleg at 
dei ikkje har vissleik om kva som kjem: utsletting, fortsetting eller hel
vete? 

Kapten. Ja, det ar helt enkelt rysligt' Hela livet ar rysligt! Och du som tror på 
fortsattningen, menar du att, det blir frid efteråt. 
Kurt. Det blir val kamp och stormar dar med! (48). 

Og seinare: 

Kurt. Ja! ... Ar du radd fOr doden? Skottkarran och triidgårdslandet! 
Kapten. Tank om det inte vore slut? 
Kurt. Många tanka så! 
Kap ten. Och sedan? 
Kurt. Idel overraskningar, fOrmodar jag! 
Kapten. Man vet ju intet bestamt. (77) 

Dialogane vitnar om ei nyfikne, ikkje minst hos Edgar. Kva skjer, og 
kva ventar ein der ute? Fordi Edgar manglar religiøs overtyding, lever 
han i uvisse. Og angsten kjem til han somme tider. Når «gumman» 
kjem og lukkar døra, vert han skremt. Trur han det kanskje er eit slags 
mytisk vesen som varslar død? Etter anfallet er han og redd, og ynskjer 
Kurt skal vere hos han. Men Edgar avviser helvete, noko Kurt 
slagferdig nok ikkje skjønar: «Tror du inte på't du som ar mitt uti 
det?» (77) 

Og her er vi ved ein annan kjerneide i dramaet: livet på jorda, det 
er det verkelege helvete. Øya vert kalla lille helvete av dei som bur der, 
og helvetesomgrep vert stadig nytta. Alice jamrar i gråt: «Detta ar hel
vetet!» (68) Og Edgar seinare: «[ ... ] Så dar blir det nar du stiftar 
aktenskap min kara Kurt! Att det inte stiftades i himmeln, det ar 
sakert!» (91) Kurt seier forferda og bergteken: «Alice! Ar du en djavul 
också?» (111) 

Fleire har peika på at Strindberg var påverka av Swedenborg. 
Sprinchorn seier Strindberg meinte Swedenborg si skildring av helvete 
like gjerne kunne ha vare ei skildring av livet på jorda. I følgje 
Swedenborg er helvete eit samfunn av likt tenkande menneske som 
konkurrerer om godar, som plagar kvarandre og ikkje har medkjensle. 
Strindberg utviklar ein eigen variant av ideen. Han går ut på at vi er på 
denne helvetesliknande jorda som straff for ugjerningar i tidlegare liv, 
og vi vert nå tukta for ein høgare eksistens. Strindberg skriv i eit brev 
den 31. oktober 1896: 
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Den varldsåskådning som vuxit ut hos mig ar narmast lik Pythagoras' och 
upptagen av Origenes: Vi ara i Inferno for synder begångna i en foregående 
existens. Swedenborgs beskrivning på Inferno ar så naga jordelivet, [ ... ] 
(Lamm 1968:247). 

Ideane er i slektskap med dei vi ser i Dodsdansen. Alice og Edgar lever 
i eit helvete der dei piner kvarandre og andre. Dei innser sjølv at dei 
ikkje har det noko godt, men klarer ikkje gjere noko med det. Mot 
slutten vaknar ei gryande innsikt i eige tilvere, men og eit håp om at 
det kan finnast noko betre, - akkurat i tråd med Strindbergs 
infernoidear: 

Kapten. Jo, min van! Nar jag foll forsta gången, så var jag over ett stycke på 
andra sidan graven. Vad jag såg har jag glomt, men intrycket blev kvar! 
Alice. Vad var det? 
Kapten. Hoppet- om ett battre! 
Alice. Ett battre? 
Kapten. Ja! Att dette skulle vara livet sjalvt, det har jag egentligen aldrig 
trott... detta ar doden! Eller något andå samre ... 
Alice. Och vi ... 
Kapten. Hade troligen till uppgift att pina varann ... så forefaller det! (132). 

For Edgar og Alice er døden som nemnt både trussel og frigjerar. 
Trussel, fordi han stansar livet og dermed moglegheita til å oppleve 
noko godt; frigjerar, da det livet dei erfarer er pinsamt og ikkje verd å 
leve. Men kva døden inneber, det veit dei ikkje. Etter kvart ser vi at 
denne uvissa gjeld fleire ting, og Edgar og Alice synest slått av ei meta
fysisk forvirring: Lever eg, eller er eg død? Oppheld eg meg på jorda, i 
helvete, eller er dette kanskje berre eit forstadium? Denne vinglinga 
skaper og spenningar. Den nervøse uroa som ekteskapet ber preg av, 
har eit eksistensielt motstykkje. 

Kampen mellom ektefellane kan symbolisere ein dragkamp mel
lom livgjevande og destruktive krefter. Dei vekslar mellom å kjenne 
seg som levande døde og døde levande. Men kva ynskjer dei, livet eller 
døden? I dramaet er både eros og thanatos tilstades. Ekteparet har fått 
fire barn saman, og dei er openbert bundne til kvarandre på uhyggeleg 
vis. Dramaet formidlar ein intensitet, ein dynamikk og eit kjærleikshat 
som vitnar om livsinstinkt og erotisk nærvær: « [ ... ] Om jag kom ifrån 
det, skulle jag vårda dig ... Edgar, jag skulle alska dig!» (130). Sjølv om 
livsinstinktet er til stades, er samstundes dei destruktive kreftane sterke 
og ekteparet er dregne i retning av vondskap og død. Kurt vert slått av 
stemninga i huset. Han synest det ligg lik under golvet, og at det er 
vanskeleg å ande. To av barna til Alice og Edgar gjekk altså til grunne 
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av mangel på lys. Har dei kanskje sjølv drepe dei ved ikkje å gje dei 
varme og kjærleik? 

Sirkelgongen 
Edgar og Alice er fanga i ein krins av repetisjonar. Livet dei fører går i 
sirkel, og er symbolisert ved det runde festningstårnet som er heimen 
deira. 

Når dramaet endar, er vi tilbake omtrent der det byrja: Ekteparet 
diskuterer feiringa av sølvbryllaupet, og tilskodaren kan ikkje sjå at det 
har vore noko særleg progresjon i handlinga. Det er ikkje berre 
handlingsgangen som står stille. Som vi allereie har vist, er det heller 
ikkje meiningsfull framdrift i dialogen. Edgar og Alice repeterer 
dessutan seg sjølv, noko dei synest å vere medvetne om: 

Kapteinen. Va ska man ta sig for? --- Marker du inte att vi varenda dag 
sager samma sak! Nar du nyss gav din gamla goda replik: 'har i huset 
åtminstone', så skulle jag ha svarat med min gamla: 'det ar inte mitt hus 
ensamt'.Men nar jag redan svarat så fem hundra gånger, så gaspar jag i 
stall et. [ ... ] >> (30) 

Kvardagen innafor murane er prega av ein giftig stillstand. Ekteparet 
gyv laus på kvarandre med fornya energi, men det fører ingen veg. Dei 
veit det sjølv, og vert frustrerte av det: «Allt går igen!»(69), gret Alice. 
Lik mus på ei tredemølle konstaterer dei at dei ikkje kjem nokon vei. 
Like fullt verkar dei dømde til å halde fram. 

Det er altså inga klar hendingsutvikling i Dodsdansen, noko som 
igjen får oss til å tenkje på det absurde drama. Samuel Becketts Mens 
vi venter på Godot, handlar om to personar som ventar på at ein tredje 
person skal komme. Godot kjem ikkje. Ein ventar på noko som skal 
skje, som ikkje skjer. To personar kjem forbi og skapar litt endring i 
kvardagen, men endrar ikkje kjensla av stillstand. I Dodsdansen ventar 
ein på den endelege tragedien. Kurt kjem inn og skapar ei spenning, 
men tragedien kjem aldri. Ved dramaets slutt er vi tilbake der vi starta, 
og tilskodaren sit igjen med den absurde livskjensla: Dette er meinings
laust og uverkeleg. Mennesket går i ring. Livet er tomheit. 

Livet har ikkje noko anna å by enn sirkelgong, men døden kan 
vel frigjere? Det er kanskje dette Edgar og Alice håper på. Men som vi 
har sett, er jo og dette eit ope spørsmål. For kva ventar ein der ute? 
Kurt har foreslått overraskingar, Edgar seier at ein ikkje veit. Etter 
slaganfallet meiner han å ha sett inn på den andre sia, og difor ha 
grunn til å håpe på noko betre. At noko venter etter døden, er ein 
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gjennomgåande ide i dramaet. Når ein dør, er det altså ikkje sikkert at 
alt er over, men derimot følgjer det kanskje ein annan eksistens. 

Strindberg var, både under og etter infernokrisen, oppteken av 
Buddhisme og indisk mytologi (Lamm 1968:245-253). I den 
hinduistiske skapingsmyten om tidas krinsløp bur menneska på ei 
rekkje øyer. Menneskas tilvere på jorda er eit syndefall, og ein bør 
førebu seg på gjenfødingar. I buddhismen er ein viktig ide at lidinga er 
til stades over alt. Det kan synest som om døden frigjer lidinga, men i 
røynda strekkjer kosmos seg langt utover den fysiske verda, og døden 
er berre eit stadium i det uendelege krinsløpet av gjenfødingar 
(Littleton 1998). Om Strindberg har henta idear frå austerlanda da han 
skreiv Dodsdansen, veit vi ikkje. Det er uansett ein tematisk slektskap. 
Menneska i Dodsdansen bur på ei øy, livet deira er fylt av liding, til
veret går i sirkel og ein foreslår jamvel fleire livsstadium. 

Sluttord 
I Dodsdansen møter vi eit ektepar som er fangar innafor ein mur av 
isolasjon. Innafor festningstårnet vert vi vitne til ein akselerasjon av 
vondskap og spenning. Sirkelgongen fører til ei kjensle av maktesløyse 
og handlingslamming. I dette dystre dramaet teiknar Strindberg 
menneskeleg desperasjon i si mest ekstreme form. 

Tittelen Dødsdansen viser både til det erotiske og det destruktive, 
som og sjølve dramaet tematiserer. To menneske er bundne til 
kvarandre i ei fysisk lekkje som i lengda drep. Ein stiller det same 
spørsmålet som Kurt: Kvifor skil dei seg ikkje? Svaret er at dei ikkje 
har noko alternativ. 

Deira rolle er nemleg å øydelegge kvarandre. Kapteinen Edgar er 
krigaren, som vakter og kontrollerer kvinna i det runde tårnet. Alice er 
skodespelaren som speler opp til ein dans som nesten drep mannen. 
Lik vampyrar syg dei livskrafta ut av kvarandre. 

Dei tre tema vi har komme fram til leiar oss tilbake til starten, 
som fortel oss at vi er i det indre av eit rundt festningstårn av gråstein. 
Rommet og muren viser einsemda og sirkelgongen, og tårnet vil stå 
som eit gravmonument over deira mislykka liv. Sjølv om ekteparet mot 
slutten bestemmer seg for å feire sølvbryllaupet, trur vi ikkje på ei 
lysare framtid i dette djupt pessimistiske dramaet. 
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Virkelighet og illusjon i August 
Strindbergs Till Damaskus 1 og 
Spoksonaten 1 

av Anna l(arolina Netland 

Virkelighet og illusjon er to vide begreper som menneskene til alle 
tider har forsøkt å finne ut av hva egentlig betyr. Vitenskapen har 
nærmet seg disse begrepene fra de ulike faglige ståstedene, men til 
tross for at temaet stadig er aktuelt, har det, naturlig nok, aldri kunnet 
blitt gitt en entydig definisjon på hva virkeligheten er, isteden har 
forklaringene skiftet i takt med de ulike paradigmene. I språkfagene 
har debatten dreid seg mye om virkeligheten er noe som finnes utenfor 
språket, og om den i så fall kan gjengis gjennom det, mens litteratur
vitenskapen har satt den ytre virkeligheten, det vil si det levde livet, 
opp mot den fiksjonen kunstverket skaper, og da som regel som en 
motsetning. Når det gjelder August Strindberg, har forskerne svært 
lenge, også etter at de ellers hadde gått bort fra den biografiske 
metoden, analysert den fiksjonen han skapte, bøkene hans, ut i fra den 
ytre virkeligheten, det vil si Strindbergs eget liv. Grunnleggende 
Strindberg-forskere som Martin Lamm og Gunnar BrandeH leste for 

' Denne artikkelen bygger på en prøveforelesning med samme tittel, holdt ved 
Universitetet i Oslo 27. mai 2002. 
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eksempel Till Damaskus 1 (1898)2 henholdsvis som en skildring av 
hvordan Strindberg tok seg ut av den påståtte sinnssykdommen under 
Infernokrisen, og hvordan han opplevde sitt andre ekteskap. Selv om 
begge påpekte at det var noe drømmeaktig ved dramaet, gjorde de ikke 
noe skikkelig forsøk på å analysere hvordan dette kom fram i teksten, 
og hva det egentlig betydde. Isteden så de det drømmeaktige som et 
tegn på at Strindberg selv hadde problemer med å skille drøm og 
virkelighet. 

Det er ingen tvil om at Strindberg bevisst hentet inspirasjon og 
stoff fra sitt eget liv til å konstruere karakterer og handlingsgang i den 
store mengden utgivelser. Flere dagbøker og et stort antall brev 
illustrerer likhetstrekkene mellom fiksjonen i de skjønnlitterære 
verkene og forfatterens hverdag. Det kan være fruktbart å studere visse 
av verkene i forhold til hvordan Strindberg levde, og hva han var opp
tatt av på den tiden han skrev dem. Blant annet var han i perioder 
sterkt influert av ulike religioner og filosofer, og kjennskap til dette 
gjør at vi lettere kan skjelne og forstå det tematiske budskapet i ut
givelsene. Imidlertid mener jeg at en biografisk forklaring på verkene 
fører til at mange aspekter ved dem ikke kommer fram. Den litterære 
egenverdien som dannes gjennom blant annet komposisjon og 
karakterskildring, reduseres når det kun fokuseres på paralleller 
mellom handlingen i verket og Strindbergs eget liv. Derfor vil jeg ikke 
bruke den ytre virkeligheten, det vil si hvordan Strindberg selv levde, 
som argument i denne analysen av virkelighet og illusjon i to av 
dramaene hans. Jeg vil isteden konsentrere meg om fiksjonen, det er 
den som er mitt analyseobjekt,3 og jeg anser virkelighet og illusjon som 
noe eget som dannes innenfor fiksjonen, uavhengig av den ytre 
virkeligheten. 

Det er altså kun det som skapes innenfor det enkelte verk, og 
ikke den ytre, ikke-fiksjonene virkeligheten, som er tema for denne 
analysen. Jeg velger å se den fiktive virkeligheten som noe som er 
objektivt og felles for de ulike karakterene. Denne virkeligheten 
trenger ikke nødvendigvis å være realistisk, men det som skjer i den, 
må skje likt for alle karakterene. Et forklarende eksempel kan være 
gjenferdene i Spoksonaten. De kunne godt ha vært en del av den felles 

2 Strindberg skrev etter hvert flere oppfølgere til den første delen av Till Damaskus 
som kom ut i 1898. Det er den første delen jeg skal drøfte i denne artikkelen. Ikke 
en eneste gang skal jeg si noe om noen av de senere delene, så for enkelhets skyld 
kommer jeg til å henvise til Till Damaskus 1 kun som Till Damaskus. 
3 Man må skille mellom en dramatekst og oppførelsen av et drama på et teater. Det 
er kun teksten som er mitt analyseobjekt, hvordan ulike oppsetninger av stykkene 
har vært, ser jeg helt bort fra. 
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objektive virkeligheten i dramaene, selv om de ikke er et realistisk inn
slag, men da måtte alle de ulike karakterene kunnet se og snakke med 
disse gjenferdene. Så lenge kun noen kan det, er ikke gjenferdene en 
del av den objektive virkeligheten, men oppholder seg på et annet 
plan. 

Illusjon oppfatter jeg som en motsetning til det virkelige. 
Illusjonen er et sansebedrag. Noe gir seg ut for å være noe det ikke er. 
Illusjonene hindrer oss i å se hvordan den objektive virkeligheten 
egentlig er, og derfor oppheves den. IHusjonsaspektet blir først og 
fremst tematisert i Spoksonaten (1907), og jeg skal derfor drøfte det 
mest i forbindelse med dette stykket. Målet med denne analysen er å 
vise at Strindberg i Till Damaskus og Spoksonaten på flere nivå 
konstruerer og tematiserer at den objektive virkeligheten, altså den 
som dannes i verket, innenfor fiksjonen, ikke er det den ser ut til å 
være. Isteden er den en illusjon, noe subjektivt eller også noe drømme
lignende som Strindberg selv sier. Jeg vil belyse dette på to måter. Først 
vil jeg drøfte verkene ut fra det som kalles Strindbergs drømmespills
teknikk, som i følge litteraturviteren Richard Bark er karakterisert av 
at «den fiktiva verkligheten kontinuerligt eller stundtals framstår som 
dromartad» (Bark 1981 :9). Deretter vil jeg analysere de viktigste 
karakterene i de to dramaene for gjennom dem og deres forhold seg 
imellom vise hvordan virkeligheten i stykkene hele tiden 
problematiseres og ofte nettopp forandres til illusjon. De resultatene 
jeg finner i disse to analysedelene, vil jeg så bruke til ganske kort å 
sammenligne dramaene og se om det er noen foreskjeller på deres syn 
på virkeligheten. Aller først skal jeg imidlertid kort plassere Till 
Damaskus og Spoksonaten i forhold til resten av det dramatiske 
forfatterskapet til Strindberg, og i forhold til utviklingen av det 
moderne dramaet fordi jeg mener at dette er med på å forklare hvorfor 
virkelighet og illusjon er et viktig tema i disse stykkene. 

Strindberg gav ut ca. 50 dramaer i løpet av de 40 årene han var 
aktiv som forfatter. Verken Till Damaskus som ble skrevet i 1898, eller 
Spoksonaten fra 1907 hører til Strindbergs mest kjente eller spilte 
stykker, men sett fra et dramateoretisk synspunkt er de allikevel blant 
Strindbergs viktigste utgivelser fordi begge medfører noe nytt, både når 
det gjelder form og tematikk Den svenske forfatteren og kritikeren Par 
Lagerkvist hevdet allerede i 1918 at Strindberg «betyr det moderne 
dramaets fornyelse» (Lagerkvist 1995:97). Selv om få andre forskere 
har vært like bombastiske i uttalelsene som det Lagerkvist var, er det 
enighet om at Strindbergs forfatterskap på flere måter illustrerer, og 
også er med på å forme utviklingen fra et forholdsvis tradisjonelt 
drama, ifølge Aristoteles' krav om handlingens, stedets og tidens enhet, 
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som var det vanlige da Strindberg debuterte, til et mer moderne drama, 
med blant annet episke og absurde innslag utover på 1900-tallet. 

Den tyske dramaforskeren Peter Szondi bruker i avhandlingen 
Det modema dramats teori 1880-1950 Strindberg som et av hoved
eksemplene for å forklare hvilke forandringer dramaet gjennomgikk i 
dette tidsrommet. Szondi mener at den nyere tids drama oppstod i 
renessansen fordi scenen og publikum da for første gang ble ordentlig 
atskilt, og han kaller dette dramaet for absolutt. Kjennetegnene ved det 
absolutte dramaet er at det skildrer mellommenneskelige forhold, det 
skaper sin egen verden, dramatikeren og episke trekk er fraværende, 
og dramaet beskriver nåtiden. Fra ca. 1850 begynner imidlertid flere 
forfattere å skrive om nye temaer som på ulike måter gjør at absolutt
heten blir brutt. Szondi hevder at dette fører til en krisesituasjon for 
dramaet fordi form og innhold motsier hverandre. Dramatikerne prø
ver på ulike måter å redde det absolutte dramaet og den formen det 
står for. Naturalismen, som Strindberg gjennom Fadren (1887) og 
Froken Julie (1888) for en kort periode var en av foregangsskikkelsene 
innen, er i følge Szondi et slikt redningsforsøk. 

Naturalismen er svært konservativ i formen, og den prøver å 
være helt tro mot den ytre ikke-fiksjonene virkeligheten. Det resulterer 
i en nøyaktig og omhyggelig miljø- og karakterskildring. Imidlertid for
søker ikke naturalismen bare å gjenskape menneskene og deres om
verden så riktig som mulig i forhold til den ytre virkeligheten, den for
søker også å forklare karakterene ut fra et deterministisk verdens- og 
menneskesyn, det vil si at menneskene er produkter av arv, miljø og 
historie. Deres skjebne og handlinger ses som et nødvendig resultat av 
både ytre og indre årsaker, og fri vilje eksisterer ikke. Det er ofte 
problematisk for dramatikeren å få fram alle årsakene som ligger bak 
karakterenes handlinger kun gjennom dialogen, og det fører til at 
episke trekk er vanskelige å utelate. Det blir nærmest nødvendig med 
en slags rapportør for å gjøre greie for hvorfor karakterene handler 
som de gjør. I forordet til Froken Julie nevner Strindberg en rekke 
faktorer som begrunner Julies selvmord. Selv om forordet var ment 
som et naturalistisk program, blir det allikevel et talerør for en episk 
instans som påvirker leserens oppfattelse av stykket. Siden det 
naturalistiske dramaet tviholder på den tradisjonelle formen, får det 
store problemer når det deterministiske innholdet ikke klarer å komme 
ordentlig fram gjennom dialogen. Dramateoretikeren Elke Platz
Waury antyder at dette er med på å føre til at den naturalistiske 
tragedien oppløser seg selv. Også Szondi hevder at naturalismens 
forsøk på å redde dramaet mislykkes fordi den konservative formen 
ikke lar seg forene med innholdet. Han mener at dramaet først kan 
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reddes når innholdet får konsekvenser for formen. Og det er nettopp 
dette som Strindberg med både Till Damaskus og Spoksonaten er en 
av de første som lar skje. 

I Till Damaskus erstatter Strindberg konflikten mellom 
menneskene, som det absolutte dramaet fokuserte på, med en indre 
konflikt i et menneske, hovedpersonen Den Okande. For å få fram 
dette må Strindberg bryte med både handlingens, tidens og stedets en
het, og han komponerer i stedet dramaet ut fra en stasjonsteknikk der 
hovedpersonens indre skildres gjennom de personene han møter i en 
rekke løsrevne enkeltscener. Litt forenklet kan handlingen refereres 
som Den Oldindes kamp for å innse sin egen skyld overfor andre 
mennesker. Dramaet er tematisk delt i to. Den første delen skildrer 
hvordan Den Oldinde nekter å innse sin egen skyld og synd, og den 
andre delen viser hvordan han gradvis klarer å gjøre dette, og skyld
tematikken erstattes av en forsoningstematikk. De to delene er bundet 
sammen av den drømmeaktige asylscenen, som blir et vendepunkt 
både i Den Okandes liv og i den konkrete vandringen. Etter Asyl-opp
holdet går han gjennom nøyaktig de samme stasjonene og møter nøy
aktig de samme menneskene på vei tilbake som han gjorde da han 
gikk mot Asylet. Sirkelen fullføres ved at dramaet ender i det samme 
gatehjørnet som det startet. 

Spoksonaten hører til Strindbergs kammerspill og er mer 
konsentrert enn Till Damaskus. Stykket bryter med det absolutte 
dramaet fordi mye av tematikken dreier seg om det som har skjedd 
med de ulike karakterene i fortiden. Strindberg lar det fortidige stoffet 
komme fram ved at et par av karakterene får en fortellerfunksjon i 
stykket. Det finnes ikke en like klar hovedperson som i Till 
Damaskus. I stedet har både Gubben, Studenten og Froken en sentral 
rolle og funksjon. I første akt4 møtes Studenten og Gubben utenfor et 
stort hus, og Gubben forteller Studenten om dem som bor i huset. 
Studenten blir fascinert, særlig av den unge Froken, og takker ja da 
Gubben tilbyr seg å hjelpe ham inn. De to neste aktene foregår inne i 
huset, og gradvis avsløres de ulike karakterenes hemmeligheter og 
løgner. Både Gubben og Froken dør som følge av den illusjonen de har 
levd i. Dramaet avsluttes med at Bocklins maleri Toteninsel vises. 
Spoksonaten tematiserer hvordan Studenten i møte med virkeligheten 
mister de illusjonene han til å begynne med hadde om husets beboere. 

" Spoksonaten er en enakter, men det er allikevel en klar tredeling i teksten, og det 
har vært vanlig å kalle disse tre ulike delene for første, andre og tredje akt, selv om 
Strindberg selv ikke delte stykket inn i akter. Jeg kommer til å bruke 
aktinndelingen, siden det da er mye lettere å henvise til et bestemt sted i teksten. 
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Både Till Damaskus og Spoksonaten viser altså at fokuset i 
Strindbergs dramatikk har skiftet fra å skildre forholdet mellom 
mennesker i en felles virkelighet til å sentrere seg mer rundt det 
enkelte menneske og dets indre konflikter. Dermed settes det naturlig 
spørsmålstegn ved hvor objektiv den fiktive virkeligheten i verket kan 
være. Jeg skal nå drøfte hvordan dette viser seg i de to dramaene, og vil 
begynne med å analysere drømmespillsteknikken. 

Strindberg introduserte selv begrepet drømmespill om noen av 
dramaene sine i forordet til det stykket som heter Ett Dromspel (1901). 
Han henviser der til Till Damaskus som sitt forrige drømmespill og 
forklarer at han har «si:ikt harma dri:immens osammanhangande men 
skenbart logiska form» (Strindberg 1994:108). Selv om mange forskere 
har påpekt at Till Damaskus og Spoksonaten preges av Strindbergs 
drømmespillsteknikk, er det nesten ingen som har gjort et skikkelig 
forsøk på å finne ut hva denne teknikken egentlig går ut på, og hvor
dan den kommer fram i teksten. En av de få som har gjort det, er 
Richard Bark som jeg siterte innledningsvis. Han understreker at 
drømmer på scenen har forekommet helt siden antikken. Det nye med 
Strindberg er at han skildrer virkeligheten som drøm, og ikke 
drømmen som virkelighet som hadde vært det vanlige fram til da. Men 
for å få fram det drømmeaktige må det også finnes noe reelt, en 
objektiv virkelighet som det drømmeaktige settes opp mot. 
Drømmespillsteknikken innebærer altså en veksling mellom 
virkelighetsscener og drømmescener innenfor det enkelte stykket. 
Drømmescenene skapes ved en opphevelse av tid og rom som, ifølge 
Bark, skjer når en av karakterene i stykket befinner seg i en 
drømmeaktig situasjon, det vil si en situasjon der noe som ikke hører 
hjemme i den virkeligheten som er etablert, allikevel skjer. Karakteren 
og situasjonen kan være på samme eller på forskjellig plan i fiksjonen. 
Hvis de befinner seg på ulike plan, blir karakteren en betrakter til det 
drømmeaktige. Ut fra dette resonnementet viser Bark hvordan Till 
Damaskus og Spoksonaten veksler mellom virkelighetsscener og 
drømmescener. Jeg vil ta utgangspunkt i Barks teorier i drøftingen av 
drømmespillsteknikken. 

Till Damaskus starter med å etablere den objektive virkeligheten 
i stykket. Den Okande og Damen møtes på et gatehjørne, og de har en 
forholdsvis normal samtale helt til Den Okande finner ut at han vil 
kalle Damen for Eva og roper etter en fanfare for å markere navne
valget. Men i stedet for fanfarer høres sørgemarsjen som går igjen flere 
ganger i stykket. Den bryter med det objektive planet og kan tolkes 
som et hint fra Den Osynlige om at alt ikke er som det skal være. 
Mens Den Okande oppholder seg ved hjørnet, kommer et begravelses-
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følge forbi. Alle er brunkledde, og Den Oldinde spør hvorfor de ikke er 
kledt i svart. Han får til svar: «For oss i vår enfald ar det svart, men om 
ers nåd befaller, så blir det brunt for honom» (Strindberg 1999:21). Ut
sagnet vitner om at følget hører til på et annet plan enn Den Okande, 
og både han og vi som leser stykket, lurer på hva som egentlig er det 
riktige. Hos Lakaren hører Den Oldinde igjen sørgemarsjen, og den 
bryter opp en ellers realistisk samtale. Lakaren og Damen forsikrer 
Den Okande om at de også hører marsjen, men Lakaren lurer allikevel 
på om Den Okande pleier å ha «horselvillor» (ibid.:31). De prøver å 
berolige Den Okande med at marsjen er moderne for tiden. Den 
Okande svarer at «Det vet jag, men att den spelar just på ratta stiillet 
och i ratta i::igonblicket ... » (ibid.). Som på gatehjørnet uttrykker sørge
marsjen noe uvirkelig og drømmeaktig, og det er karakteristisk at Den 
Okiinde ikke bruker vanlig uttrykksmåte og sier at marsjen blir spilt av 
noen, men at den selv spiller. Trolig aner Den Okiinde allerede her at 
det er noe høyere som står bak og prøver å styre ham. Hos Liikaren 
blir det virkelige erstattet av det drømmeaktige også da Liikaren 
plutselig drar opp likdeler fra en skuff, og gjennom den sinnssyke 
Cæsar. I hotellromsscenen i andre akt er både Damen og Den Okande 
fanget i en marerittlignende drømmesituasjon der de ser kjente 
ansikter i tapetet og bordduken. Imidlertid kommer det noe svært 
konkret og virkelig ut av drømmescenen, de bestemmer seg for å gifte 
seg. Dette skyver marerittet i bakgrunnen, og da de etterpå er ved ha
vet, får det drømmeaktige kun form som en vakker visjon av Damens 
barndomshjem. Bark hevder at slike hallusinasjoner ikke i seg selv 
skaper drømmescener fordi hallusinasjonene ikke får noe visuelt eller 
akustisk uttrykk i stykket, de blir kun referert. Dette kan stemme, men 
jeg mener allikevel at de ved å problematisere det virkelige er med på å 
støtte opp om drømmespillsteknikken. For øvrig er denne scenen pre
get av en jordnær uro over pengemangel. 

Asylscenen er den mest drømmeaktige av samtlige scener i Till 
Damaskus. Etter å ha forlatt Damen og hennes familie våkner Den 
Okande opp på et Asyl der han omgis av figurer som ligner på de 
andre karakterene i stykket. Den Okiinde spør Abbedissan som jobber 
der om de er «riktiga» (ibid.:71). Hun svarer: «Om ni menar verkliga, 
så aga de en forfiirande realitet. Att ni ser dem på ett siillsamt satt 
kanske, beror på att ni har feber kvar, eller ... på något annat.» (ibid.) 
Den Oldinde tenker at det kanskje er et slags skuespill som oppføres, 
og han blir stående utenfor dette drømmeaktige og betrakte det. Etter å 
ha vært på Asylet, går Den Okande den samme veien tilbake igjen, 
men oppholdene på de ulike stasjonene synes mer virkelige nå enn 
forrige gang han var der. Selv om han fortsatt har mange 
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hallusinasjoner, blir disse mye sjeldnere uttrykt gjennom noe annet 
enn ord. Dessuten føles tilbakevandringen mer virkelig fordi både Den 
Okande og leseren gjenkjenner de ulike stasjonene og ser at det faktisk 
er et system i det som tidligere syntes både forvirrende og tilfeldig. 

Spoksonaten virker umiddelbart, til tross for tittelen, mye mer 
virkelig og realistisk enn Till Damaskus. Først og fremst fordi de tre 
enhetene i større grad er bevart. Tiden er begrenset til noen få dager, 
stedet er sentrert til utenfor og inne i et bestemt hus. Handlingens en
het er ikke like godt bevart både fordi det finnes flere parallelle 
handlingsforløp, og fordi de tre viktigste personene, Studenten, Gub
ben og Froken, ikke er nærværende gjennom hele dramaet. Allikevel 
er det som sagt mulig å skille ut en hovedhandling, som dreier seg om 
studenten som mister de illusjonene han hadde før han kom inn og 
møtte dem som bor i huset. Enhetene blir brutt av de ulike drømme
scenene som opphever tid og rom, og mot slutten av siste akt brytes de 
også ved at Toteninsel introduseres. 

Som Till Damaskus starter Spoksonaten med å etablere en 
objektiv virkelighet. Imidlertid settes det allerede i innledningsscenen 
spørsmålstegn ved hvor objektiv og troverdig denne virkeligheten er. 
Studenten står utenfor huset og snakker til Mjolkflickan ved en 
fontene. Gubben er i nærheten, og han spør forundret seg selv hvem 
Studenten snakker med, for han kan ikke se noen andre der. Leseren 
skjønner at jenta ikke tilhører det samme virkelighetsplanet som 
Gubben og Studenten, og både leseren og Gubben blir betraktere til 
denne drømmescenen. Senere kommer Mjolkflickan tilbake, og da kan 
også Gubben se henne. Han blir opprørt, fordi han gjenkjenner henne 
som gjenferdet til en jente han druknet i Hamburg. Også Den Dode 
bryter med tid og rom fordi han kun kan ses av Studenten. Gjennom 
vinduene i huset kommer de andre karakterene til syne, og Gubben 
forteller om dem etter hvert som de vises. Presentasjonen kan tolkes 
som en drømmescene fordi Studenten og Gubben blir stående som 
betraktere til en annen virkelighet enn den de selv tilhører. Dette for
sterkes av at karakterene som presenteres ikke sier noe, og bortsett fra 
da de beveger seg bort til vinduet i det Gubben snakker om dem, så er 
de også ganske så urørlige. En lignende forevisning skjer i neste akt da 
to av tjenerne betrakter Mumien. Mumien oppfører seg som pape
gøyen Polly, og hun framstår som noe drømmeaktig tilhørende et 
annet plan. 

Hele Spoksupeen kan betraktes som en drømmescene. Selv om 
det er et middagsselskap, serveres det ikke noe mat, og bortsett fra 
Gubbens lange monologer er samtlige karakterer stille helt til slutten 
av måltidet. De framstilles som spøkelser. Den lange, ensformige still-
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heten er med på å oppheve tid og rom, samtidig som tikkingen til 
klokken illustrerer at tiden går. Mot slutten av måltidet avbryter 
Mumien Gubbens skjennepreken. Demonstrativt og symbolsk stopper 
hun klokken og snakker om alt det vonde Gubben har gjort mot andre 
mennesker. Hun kaller inn Bengtsson for at han skal vitne om 
hvordan Gubben druknet Mjolkflickan i Hamburg. Mjolkflickan viser 
seg nok en gang for Gubben, og det resulterer i at han bryter helt 
sammen og overtar Mumiens rolle som papegøye. Mumien befaler at 
han skal gå og sette seg i kottet, og hun sier at det ligger et tau klart 
der inne, slik at han kan henge seg. Gubben blir gjennom for
vandlingen til papegøyen og selvmordet selv forflyttet til et annet 
virkelighetsplan enn det han startet i. Karakterene fra spoksupeen blir 
vitner til denne drømmescenen. 

I den siste delen av dramaet blir karakteren Kokerskan introdu
sert. På samme måte som da de ulike karakterene vises i vinduet mens 
Gubben snakker om dem i første akt, synes nå Kokerskan i dø
råpningen mens Froken forteller om henne. Hun framstår som en figur 
i et spill i spillet og skaper på den måten en drømmescene. Froken sier 
at Kokerskan er en vampyr, og det forsterker inntrykket av at hun ikke 
hører til på det objektive virkelighetsnivået, men heller på et mareritt
aktig plan sammen med spøkelsene fra andre akt. Akkurat som 
Mumien snakker Gubben inn i døden under spoksupeen, snakker 
Studenten mot slutten av dramaet Froken inn i døden. Han er opprørt 
over verdens og menneskenes råttenhet, og han angriper også Froken 
som han mener er smittet av husets ondskap. Froken synker sammen 
bak dødsskjermen som Bengtsson setter fram. Da hun dør, roer 
Studenten seg, og han skjønner at døden er den virkeligheten han har 
søkt. Først gjennom den kan menneskene bli frie fra ondskapen og 
illusjonen. Helt til slutt i dramaet forsvinner rommet bak Studenten og 
Bocklins Toteninsel blir kulisse i stedet. Dette maleriet viser overfarten 
til Dødens øy, og det forsterker inntrykket av at døden representerer 
utgangen til noe bedre. Gjennom forvandlingen til Toteninsel brytes alt 
som har vært av enhet tidligere i dramaet, og det objektive 
virkelighetsplanet som ble etablert i starten av stykket, eksisterer ikke 
mer. 

Det nye med Strindbergs drømmespill er, som nevnt tidligere, at 
de skildrer virkeligheten som drømmeaktig. Dette kommer fram i 
dramateksten gjennom en veksling mellom virkelighets- og drømme
scener. Jeg har nå drøftet noen av drømmescenene i Till Damaskus og 
Spoksonaten og sett hvordan disse er med på å bryte det objektive 
virkelighetsnivået av rom og tid som også finnes i stykkene. Til tross 
for at det finnes flere eksempler på drømmescener i begge dramaene, 
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føles allikevel Till Damaskus mer uvirkelig og drømmeaktig enn 
Spoksonaten. Dette inntrykket kan komme av at Till Damaskus gjen
nom stasjonsteknikken er løsere oppbygd. Tid og rom har ikke noen 
faste rammer, slik de delvis hadde i Spoksonaten. Imidlertid kan det 
også være andre årsaker til denne oppfattelsen, og jeg vil komme til
bake til problemstillingen etter analysen av hvordan den objektive 
virkeligheten oppheves gjennom karakterene. 

Forskerne som har drøftet Till Damaskus etter at vitenskapen 
gikk bort fra den biografiske metoden, er enige om at karakterene 
rundt Den Okande til en viss grad er projeksjoner av hans indre. 
Imidlertid har de ulikt syn på om karakterene også har en objektiv 
eksistens utenfor Den Okande. Carl Dahlstri:im er en av dem som 
mener at karakterene ikke har det. Han leser Till Damaskus som en 
forgjenger til det ekspresjonistiske dramaet som ble populært, særlig i 
Tyskland, utover på 1900-tallet, og hevder at alt, til og med kulissene, 
kun er en projeksjon av Den Oldindes eget jeg. Også Szondi fokuserer 
på projeksjonsteorien i sin analyse av Till Damaskus. Om karakterene 
Den Okande møter på vandringen sier han: «Eftersom de bara 
upptrader i hans moten med dem, framtrader de i hans perspektiv och 
ar fOljaktligen relaterade til honom» (Szondi 1972:40). De er 
«jagprojektioner av Den Okande och verket i sin helhet hor alltså 
hemma i hjaltens medvetande» (ibid.). I motsetning til Dahlstri:im 
argumenterer Szondi også for at karakterene oppleves som noe frem
med for Den Okande. Dette tolker han som det ubevisste i Den 
Okande, og med sideblikk til psykoanalysen hevder han at det er 
naturlig at dette oppleves som fremmed for hovedpersonen, og ser det 
ikke som noe tegn på at karakterene også har en objektiv eksistens. 
Egil Tornqvist tar utgangspunkt i Szondis synspunkter i sin analyse av 
Till Damaskus, men kommer fram til et annet resultat. Han hevder at 
karakterene Den Okande møter har både en subjektiv og en objektiv 
eksistens, de er halvvirkelige. Den objektive eksistensen knytter 
Tornqvist til Den Osynlige, og karakterene blir da agenter for både 
positive og negative krefter. I en av de seneste tolkningene som er gjort 
av Till Damaskus, inntar Marilyn Johns Blackwell et lignende stand
punkt. Ved å studere karakterene ut fra et synsperspektiv kommer hun 
i likhet med Tornqvist fram til at de finnes både i Den Okandes be
vissthet og utenfor den, i det virkelige. 

Barks teorier om drømmespillsteknikken tok utgangspunkt i at 
det fantes en objektiv virkelighet i stykkene, som de uvirkelige 
drømmescenene stod i forhold til. Jeg var enig i dette, og hele den 
delen av analysen som jeg alt har gjort bygger på at det finnes noe 
objektivt virkelig i dramaene. Drømmescenene jeg kommenterte var 



Virkelighet og illusjon i August Strindbergs Til! Damaskus 1 og Spoksonaten 79 

nettopp drømmescener fordi de brøt med den tiden og det rommet 
som denne virkeligheten skapte. Med utgangspunkt i dette er det helt 
selvsagt at jeg, når jeg nå skal analysere karakterene, støtter Blackwells 
og Tornqvists synspunkt. Jeg mener at karakterene i Till Damaskus er 
jeg-projeksjoner av Den Okande som opptrer både i drømmescenene 
og i de virkelige scenene, men at de samtidig også har en objektiv 
eksistens som kun kommer til uttrykk i virkelighetsscenene. 

Tiggaren, Den Dode og Cæsar er de klareste jeg-projeksjonene i 
stykket. De gjenspeiler både fortiden og framtiden til Den Okande i 
tillegg til de følelsene han har i det øyeblikket han treffer dem. På den 
måten gjør de at fortid, framtid og nåtid forenes i hvert enkelt øye
blikk, og tiden blir ikke lenger en viktig måleenhet. Tiggaren knyttes til 
Den Okande fordi begge har et arr i pannen som de har fått på samme 
måte, begge drikker Mosel og begge har en akademisk utdannelse. 
Dessuten ligner de så mye på hverandre av utseende at både Kafe
verten og Damen kommenterer det. Første gang de møtes blir Den 
Okande selv forskrekket og redd fordi de er så like, og han må kjenne 
på Tiggaren for å være sikker på at han ikke er en drøm eller en 
hallusinasjon. Lettet kan Den Okande konstatere at: «Jo, han ar 
riktig!» (Strindberg 1999:16). Akkurat denne scenen er for øvrig en 
typisk drømmescene. Tiggaren er sammen med Den Dode den 
karakteren som har mest subjektiv natur. Han opptrer nesten bare 
alene med Den Okande, og dialogen de fører kunne like gjerne vært en 
samtale Den Okande har med seg selv. 

Etter Asylscenen blir Tiggaren en slags indre rådgiver og sier at 
Den Okande må begynne å tro godt om menneskene. Tiggaren svarer 
på Den Okandes innvendinger før Den Okande har rukket å fullføre 
dem, og Den Okande utbryter: «Vern laser mina hemliga tankar, vern 
vander ut och in på min sjal, vern forfOljer mig? Vi fOrfoljer du mig?» 
(ibid.:91). Foruten å illustrere at Tiggaren til tider kjenner Den 
Okandes indre, henspiller denne episoden, som tittelen Till 
Damaskus, på da Paulus ble omvendt. Etter å ha forfulgt de kristne i 
lang tid opplevde Paulus nettopp da han var på vei til Damaskus at 
Gud sendte et sterkt lys som gjorde ham blind. Først flere dager senere, 
da han skjønte at det var Gud som prøvde å si ham noe, og erkjente at 
Gud er Gud, fikk han synet tilbake. I stykket skjer omvendelsen av 
Den Okande gradvis etter Asylscenen. Tiggaren forfølger Den Okande 
for at han skal forstå at han må omvende seg. Til tross for at Tiggaren 
kan lese tankene til Den Okande, er han akkurat i denne scenen mer 
objektiv enn ellers fordi han kan ses som en agent for de ytre maktene 
som finnes i stykket. Oppgaven hans er å få Den Okande til å innse 
hvorfor han er skyldig. 
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Den Dode projiserer Den Okande ved at han også har forlatt 
familien og at han drikker for mye. Dessuten knyttes de sammen gjen
nom døden. Den Dode er jo dø, og Den Okande snakker stadig om 
døden og sier at han vil begå selvmord. Den Okande ble kalt Cæsar da 
han var liten og sammenlignes derfor naturlig med den sinnsyke Cæsar 
som bor hos Uikaren. Cæsar refererer både til Den Okandes barndom 
og til frykten for å bli sinnsyk, som Den Okande selv kommenterer ved 
flere anledninger. 

Damen er den eneste karakteren som følger Den Okande gjen
nom hele dramaet, og hun kan ses som en utstråling av Den Okandes 
ego, en ønskefantasi. Hennes første replikk er at Den Okande har kalt 
på henne, og senere spør hun hvorfor han ropte på henne mens hun 
var i kirken, men Den Okande sier at han ikke har ropt på henne i det 
hele tatt, kun lengtet. Damen opptrer altså flere ganger akkurat når 
Den Okande skulle ønske at hun var der. Da han spør om Damen kan 
fortelle litt om seg selv, sier hun at det ikke er noe å snakke om. 
Isteden gir Den Okande henne navnet Eva og dikter både bakgrunnen 
hennes og egenskapene mens Damen selv hører på. 

Projeksjonene illustrerer på ulike måter den skylden Den 
Ohinde ikke har gjort opp, og hva som har skjedd med ham tidligere i 
livet. I tillegg så representerer både Tiggaren, Cæsar og Den Dode hva 
som kan skje med Den Okande i framtiden hvis han ikke innser 
skylden sin. Damen sier at Den Okande kommer til å ligne på Tiggaren 
om han fortsetter å drikke så mye. Skyldspørsmålet og alkoholismen 
har ført til at Tiggaren vandrer ensom rundt i verden. Foreløpig har 
Den Okande selskap av Damen, men hun forsvinner nok raskt om han 
ikke skjerper seg. Også Cæsar og Den Dode er bærere av skyldmotivet 
og viser hva som kan skje med Den Okande. I begynnelsen av stykket 
framstår sinnssykdom for ham som verre enn døden. Døden er tvert 
imot ganske fristende. Men etter å ha vært i Asylet, skjønner Den 
Okande at døden kanskje ikke blir en befrielsen fra lidelsen som han 
har trodd, med mindre man først har gjort opp synd og skyld her på 
jorden. Projeksjonene viser altså på flere måter til Den Okandes indre, 
og effekten er at hele dramaet sentreres rundt en sentral karakter. 
Szondi påpeker at gjennom projeksjonene erstattes handlingens enhet 
med jegets enhet. 

Det er lett å vise hvordan karakterene kan tolkes som 
projeksjoner på Den Okande, men det er vanskeligere å gi konkrete 
eksempler på at de også har en objektiv eksistens utenfor ham. Et 
viktig argument for at de har det, er at de fleste av dem opptrer i noen 
scener der Den Okande ikke er med i det hele tatt. System forlater all
tid legekontoret før Den Okande kommer, og hun er den karakteren 
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som har mest objektiv natur, siden hun ikke en gang treffer hoved
personen. Den Di::ide og Tiggaren er de med mest subjektiv natur siden 
de nesten bare deltar i scener sammen med Den Okande. Tiggarens 
objektive eksistens uttrykkes først og fremst ved at han møter Damen 
alene ved et tilfelle. Damen er, som vi så, en projeksjon av Den 
Okandes fantasi og ønskedrøm. Men hun har også en objektiv rolle 
som hans livsledsager, og på dette planet deler hun den samme skjeb
nen som Den Oldinde. 

Karakterene blir gjennom den objektive eksistensen agenter for 
ulike krefter som virker inn på Den Okande. Disse kreftene kan knyt
tes til Den Osynlige, Gud eller en annen ytre instans, som har mulighet 
til å påvirke og styre menneskene. I første del av dramaet klarer ikke 
Den Okande å skille de gode kreftene fra de onde, og begge deler har 
sterk innvirkning på ham, mens i andre del drar de negative kreftene 
seg tilbake i takt med at Den Okiinde forsoner seg med sin egen 
skjebne, og skjønner at han kan ta imot det gode som finnes i verden. 
Dette er med på å forsterke inntrykket av at andre del av dramaet er 
mer virkelig enn den første, som vi fikk da vi analyserte drømme
scenene. 

Karakterene i Till Damaskus har altså både en objektiv og en 
subjektiv eksistens. Den subjektive eksistensen er knyttet til hoved
personen Den Okiinde, og karakterene er da projeksjoner av hans 
indre. Den objektive eksistensen kommer klarest fram ved at 
karakterene opptrer i scener uten Den Okiinde, og ved at de blir 
agenter for ulike krefter som prøver å styre ham fram til erkjennelse og 
forsoning. Når dette tolkes i sammenheng med resultatene fra analysen 
av drømmespillsteknikken, ser vi at de scenene som vi da 
karakteriserte som virkelige, allikevel ikke er objektivt virkelige fordi 
karakterene som opptrer i dem til tider har en subjektiv framstilling. 
Virkeligheten er ytterst sjelden en objektiv tilstand som de ulike 
karakterene møtes i, men nesten alltid en svært subjektivt preget 
virkelighet der hovedpersonens indre spiller inn. I Till Damaskus er 
karakterene alltid projeksjoner av Den Okiinde når de deltar i 
drømmescenene. Asylscenen er et godt eksempel. I de øvrige scenene 
kan de være enten subjektive eller objektive, og dette gjør at vi som 
leser stykket aldri kan være helt sikre på hva de uttrykker. Resultatet 
er at vi tviler på den virkeligheten som vises i stykket, også når denne 
er objektiv. Blackwell utrykker det slik: «Strindberg demonstrerar att 
det inte ar mi::ijligt att fullstandigt bemastra varlden och verkligheten 
utanfi::ir det egna jaget» (Blackwell 2000:84). 

Også når det gjelder Spoksonaten, har forskerne vært uenige om 
karakterenes rolle. Men i motsetning til drøftingen om de er subjektive, 
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objektive eller begge deler, som var det viktige i forhold til Till 
Damaskus, har uenigheten rundt Spoksonaten konsentrert seg om 
fortellerrollen. Szondi mener at Gubben er stykkets forteller, og at det 
derfor bryter sammen da han dør i andre akt, mens Tornqvist hevder 
at stykket foregår i Studentens sinn, og at det er han som er den 
egentlige fortelleren i dramaet. Gubbens episke kommentarer er kun 
begrunnet av at han har dårlig samvittighet, og han kan derfor ikke 
tolkes som en forteller. Dermed gjør ikke Gubbens død at stykket blir 
meningsløst. Selv mener jeg at Gubben helt klart har en forteller
funksjon i første akt da han informerer Studenten om de ulike 
karakterene som bor i huset. Imidlertid er ikke Gubben den eneste 
som har en slik funksjon. I begynnelsen av andre akt opptrer tjeneren 
Bengtsson på en tilsvarende måte overfor Johansson da han forteller 
om Mumien, og i siste akt er det Froken som inntar en forteller
posisjon fordi hun informerer Studenten om blant annet Kokerskan. 
På bakgrunn av dette synes jeg at det blir feil å forsøke og definere en 
selvstendig og klar forteller i stykket, men vil i stedet nøye meg med å 
si at flere av karakterene til tider har episke trekk. 

Selv om Studenten er en sentral skikkelse og kan stå som 
representant for menneskeheten, så er jeg ikke enig med Tornqvist i at 
Spoksonaten kan leses som et spill i Studentens sinn. Stykket 
tematiserer hvordan Studenten mister de illusjonene han hadde om 
husets beboere i begynnelsen, men dette mener jeg at skjer i en 
objektiv, om enn merkelig og drømmeaktig, virkelighet. Dette blir klart 
hvis vi sammenligner med Till Damaskus. Der var de ulike jeg
projeksjonene det viktigste tegnet på at dramaet skapte en subjektiv 
virkelighet med utgangspunkt i Den Okande. I Spoksonaten har alle 
figurene en viss symbolsk funksjon, men ingen av dem er noen direkte 
projeksjon av Studenten. De eneste som kan oppfattes som 
projeksjoner, er MjOlkflickan og Den Dode, men det skjer i forhold til 
Gubben, fordi de viser den skylden han har. Når det gjelder Studenten, 
illustrerer disse to karakterene kun at han er synsk, han kan se det 
som ikke finnes i den objektive virkeligheten, men de har ingen direkte 
forbindelse med hans eget jeg. Dette er en vesentlig forskjell på de to 
dramaene, og den er nok med på å skape inntrykket av at Spoksonaten 
er mer realistisk enn Till Damaskus. 

Isteden for å illustrere at virkeligheten er noe subjektivt, slik 
karakterene gjør i Till Damaskus, så problematiserer de i Spoksonaten 
den objektive virkeligheten. Karakterene er ikke det de ser ut til å 
være. I første akt er det kun Gubben, Studenten og Johansson som gis 
en viss form for menneskelig liv. De andre karakterene er av
humaniserte og viser seg bare som en slags marionettdokker i 
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drømmescenene. Gubben forteller Studenten om beboerne i huset og 
om seg selv. Men det han sier er kun halve sannheter, noen ganger 
også direkte løgn. Blant annet gir Gubben seg ut for å være en venn av 
faren til Studenten, men raskt viser det seg at han egentlig er hoved
grunnen til at farens firma gikk konkurs. Gubben introduserer Froken 
som bverstens datter, men sier ikke noe om at hun faktisk er hans 
egen datter. Den Dode omtaler han som en forfengelig person, og 
unnlater å fortelle at Den Dode begikk selvmord fordi han hadde så 
mye gjeld til Gubben. 

I andre akt er Gubben med på å avdekke det bedraget og spillet 
karakterene utfører overfor seg selv og medmenneskene. Hardest går 
dette ut over bversten. Gubben kan bevise at bversten verken er 
adelsmann eller har yrkestittel, og at han har prøvd å skjule at han har 
en fortid som tjener. Dessuten anklager Gubben bversten for ikke å ha 
fortalt Froken hvem som egentlig er faren hennes. bversten blir for
tvilet over avsløringene og sier at alt han eier er Gubbens. Gubben vil 
imidlertid ikke ha noe av dette, han vil kun være nærværende under 
middagen. Bedrageriet kan fortsette. «Håll er nu lugn, så spela vi våra 
gamla roller vidare!» (Strindberg 1962:131) sier Gubben før de setter 
seg til bords. I løpet av måltidet kommer Gubben med flere avsløringer 
om de ulike karakterene og sier at han gjør dette fordi han vil at 
Fri:iken og Studenten skal få starte på nytt, uten illusjon og bedrag. 
Imidlertid glemmer han sitt eget spill og ondskap, og han mislykkes 
derfor totalt i dette oppdraget. Isteden blir han selv avslørt og dømt av 
Mumien. 

Tredje akt starter optimistisk med blomster, harpemusikk og det 
som ser ut som to forelskede ungdommer. Imidlertid fortsetter både 
den groteske ondskapen og avsløringene av at menneskene ikke er det 
de ser ut som temmelig raskt. Froken forteller Studenten at tjenerne i 
huset ikke gjør jobben sin, så hun må selv gjøre alt husarbeidet. Det 
aristokratiske livet som Fri:iken i første akt og fra utsiden av huset så ut 
til å leve, var kun en illusjon. I virkeligheten er hennes tilværelse mye 
verre enn den fattigdommen som Studenten er vant til, fordi Froken 
blir kontrollert og ødelagt av den vampyraktige Kokerskan. Dessuten 
er Froken så påvirket av ondskapen og bedraget som beboerne i huset 
omgir seg med at hun er «sjuk i livets kalla» (ibid.:l44) som Studenten 
sier. Gjennom hele dramaet har Studenten først og fremst tatt i mot 
infonnasjon fra ulike andre karakterer, og replikkene hans har vært 
kommentarer til det de sier, og kun ytterst sjelden egne betraktninger. 
Mot slutten trer han fram som en mer selvstendig karakter, og han 
griper da tak i den illusjonen han har blitt forført av. «Ni har mycket 
hemligheter har i huset...» (ibid.:142) sier han til Fri:iken. «Likt alla 
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andra ... låt oss behålla våra!» (ibid.) forsvarer Froken seg og viser for 
første gang at hun ikke bare bryter med inntrykket Studenten hadde av 
henne fordi hun lever som en tjener, men også fordi hun ikke har det 
uskyldige og rene sinnet som Studenten og leseren hele tiden har 
trodd. Dette forsterkes gjennom svaret hun gir på Studentens neste 
spørsmål: «Alskar ni uppriktighet? Ja, måttlig!» (ibid.) På svensk betyr 
«måttlig» det samme som det norske «passe» eller «delvis». Froken 
uttrykker gjennom dette ordvalget at hun gjerne vil ha ærlighet, men 
den må ikke gå på bekostning av den illusjonen, eller livsløgnen som 
Ibsen ville sagt, som hun selv lever i. Studentens og Frokens syn på 
hvordan man skal leve og forholde seg til det som er sant og virkelig, 
er totalt forskjellig, og dette mener jeg at er hovedgrunnen til at Froken 
ikke vil gifte seg med Studenten. Hun avviser ham fordi hun ikke vil gi 
opp bedraget. 

I Studentens siste lange monolog fordømmer han både Froken og 
alle andre mennesker som lever i illusjonen. Fortvilet innser han at det 
virkelige kun finnes i hans egen fantasi og ønskedrøm. Froken tåler 
ikke Studentens oppriktighet, hun dør i møte med virkeligheten. 
Frokens dødsfall forandrer Studentens vrede over menneskenes livs
bedrag til en forståelse av at døden representerer noe bedre, en til
værelse da illusjonen endelig vil falle bort. Dette forsterkes ved at 
scenebildet helt til slutt blir erstattet av Bocklins Toteninsel. Døden 
blir et hvilested. Studenten redder ikke bare Froken fra en vond 
skjebne ved å forårsake hennes død, han redder i grunnen også seg 
selv. I løpet av tredje akt blir Studenten desillusjonert, og vi kan ane 
flere likhetstrekk med den bitre og onde Gubben. Imidlertid klarer han 
å bryte med Gubbens skjebne gjennom Frokens dødsfall. Gubben 
stolte kun på sin egen kraft, mens Studenten ender dramaet med å 
rope på Gud. Kanskje kan dette bli en befrielse for ham slik at han 
også i det jordiske livet greier å leve utenfor illusjonen. 

Vi har nå sett hvordan Till Damaskus og Spoksonaten gjennom 
blant annet drømmespillsteknikken og de ulike karakterene opphever 
og problematiserer det som vi har kalt for den felles objektive virkelig
heten. De ulike drømmescenene brøt i begge dramaene med tid, rom 
og det som føles naturlig for denne virkeligheten. Hovedforskjellen 
mellom de to stykkene når det gjelder synet på virkelighet, kommer 
først og fremst fram gjennom karakterene. I Till Damaskus så vi at de 
kunne oppfattes både som jeg-projeksjoner av Den Oldinde, og som 
objektivt eksisterende agenter for Den Osynlige. Jeg-projeksjonene 
gjorde at de scenene som vi i analysen av drømmespillsteknikken 
hadde tolket som den objektive virkeligheten ofte ble forandret til noe 
subjektivt. I Spoksonaten er nesten ingen av karakterene projeksjoner 
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av et bestemt jeg, men oppholder seg i den objektive virkeligheten. 
Imidlertid problematiseres denne ved at karakterenes livsførsel med
fører løgner og bedrag. Det som så ut som en objektiv virkelighet viser 
seg å være en illusjon fordi menneskene ild<:e klarer å møtes slik som 
de egentlig er. 

De to dramaene uttrykker en gradsforskjell i synet på den 
objektive virkeligheten. Den Okande hindres fra å oppleve et godt 
fellesskap med medmenneskene fordi han ikke klarer å fri seg fra sin 
egen subjektivitet. Han ser seg selv i både menneskene og omgivelsene 
rundt seg, og han skyver dermed alle andre og deres egenart bort. I 
Spoksonaten erkjenner karakterene at medmenneskene har en 
objektiv eksistens, men fordi ingen av dem våger å vise seg akkurat slik 
som de er og isteden omgir seg med et lag av illusjoner, hindres de 
allikevel i å nå fram til hverandre. Kun døden greier å bryte igjennom 
dette laget og befri menneskene. Til tross for disse nokså dystre spå
dommene om menneskenes muligheter til å oppleve kontakt og nær
het i en felles virkelighet, uttrykkes det i begge dramaene, riktignok 
godt skjult, et svakt optimistisk håp om at nærhet kan oppnås også før 
døden. Håpet er at menneskene ved å erkjenne sin skyld, som Den 
Okande til slutt klarer, og ved å tørre og stå fram uten et beskyttende 
lag av dempende, fjemende, usannheter, slik Studenten delvis gjør til 
slutt, skal kunne møte hverandre slik som de er. Svake, men virkelige. 
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