
Forord 

Rejselitteraturen har været genstand for stor akademisk 
opmærksomhed de sidste år ikke mindst grundet: l) 
postkolonialismens fokusering på tværkulturelle møder, 2) 
diskursteoriens syn på tekstuelle udtryk som en helhed, hvor 
litteraturen ikke indtager nogen særposition, og 3) postmodernismens 
generelle underminering og nedbrydning af skellet mellem fakta og 
fiktion. Ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap har der i 
løbet af de sidste par år været undervist i rejselitteratur på både 
nordisk og litteraturvidenskab. Dette nummer af Norskrift bringer syv 
artikler baseret på opgaver, der er blevet skrevet af de studerende til 
disse seminarer. 

Artiklerne viser en stor spændvidde indenfor rejselitteraturen. 
Tidsmæssigt spænder perioden, de er skrevet i, fra 1842 til 2004 - fra 
romantikken til postmodernismen. Genremæssigt dækker de diverse 
undergenrer - fra den imaginære rejse (Ibsens Peer Gynt) til 
adventure-skildringen (Ingstads Pelsjegeren) og den 
socialantropologiske fortælling (Kari Vogts Reise til Iran). De fleste 
rejseskildringer falder dog i kategorien litterære, selvbiografiske 
rejseskildringer. 

Flere af artiklerne diskuterer netop de litterære greb, forfatterne 
benytter sig af til at fiktionalisere deres rejser - som Alexander Bergans 
artikel om Pelsjegeren, der tager udgangspunkt i Paul Fussells 
æstetiske analyse af mellemkrigstidens britiske rejselitteratur, og 
Henninge Solbergs artikel, der forankrer en analyse af Celines Reise til 
verdens ende i Bakhtins kronotop-begreb. Andre artikler går mere 
tematisk til værks og fokuserer ud fra en postkolonialistisk vinkel på 
mødet med den kulturelle Anden. Dyveke Gartner benytter sig af 
Edward Saids Orientalisme-begreb til at forankre Peer Gynts fjerde akt 
i en geopolitisk virkelighed, og Gunnfrid Ljones Øierud undersøger 
religionsmøder og -fremstillinger i fire forskellige danske og norske 
rejseskildringer skrevet med knapt 200 års mellemrum. Elisabeth 
Johansen inddrager et kønsperspektiv i sin analyse, og sammenligner 
Hamsuns I Æventyrland med den mindre kendte polsk-danske 
malerinde Elisabeth Jerichau-Baumanns Brogede Rejsebilleder. 

Samlingen af artikler indledes og afsluttes med et blik på en 
senmoderne opløsning af rejseskildringen. Rita Augestad Knudsen 
analyserer måden, hvorpå opløsningen figurerer som både tema og 



form i Kapusciiiskis Imperiet - og inkluderer i den forbindelse en 
gennemgang af reiselitteraturens problematiske status indenfor 
litteraturforskningen. Agnethe Jensen slutter af med et blik på Carsten 
Jensens Jeg har set verden begynde og Siri Meyers Suget etter 
virkelighet ved at spørge, hvordan man stadig kan skrive 
reiseskildringer i en tid, hvor alt for længst er opdaget og beskrevet, og 
hvor bevidstheden omkring det politisk korrekte er så stor, at 
rejseskildreren næsten ikke tør lade sig selv komme til orde. 

Som det fremgår, er nogle af rejseskildringerne ikke-nordiske, 
men i temaets ånd - rejsen - har vi tilladt os at bevæge os u.d over 
Nordens grænser, og inkluderer altså også artikler om franske og 
polske rejseskildringer. Artiklerne er af varierende længde grundet de 
forskellige typer mellomfagskurser og master-særemner, de i 
udgangspunktet er skrevet til. 

Fra l. januar 2005 opløses Institutt for nordistikk og 
litteraturvitenskap, og nordiskfaget indgår i en ny konstellation med 
lingvistik. Med denne omorganisering er det sidste gang Norskrift 
udkommer som litteraturnummer på tryk - men vi har indtil videre 
planer om, at tidsskriftet i fremtiden skal udkomme i elektronisk 
format på nettet. HF-fakultetet er blevet massivt omstru.ktureret, 
budgetter og bevilgninger er ikke, hvad de har været, men vi venter og 
ser, hvad de kan blive. 



Oppløsning, grenser, identitet. 
Litterære strukturer og strategier i Imperiet av 

Ryszard Kapuscinski1 

av Rita Augestad Knudsen 

Imperiet av Ryszard Kapusciiiski er en reisebok der forfatteren reiser 
gjennom det tidligere Sovjetunionen. Hovedfokus er på forfatterens 
ferd "gjennom Imperiets vidstrakte territorium"2 i de dramatiske årene 
fra 1989 til 1991 da unionen dekomponerte seg selv, og stat etter stat 
ble brukket løs fra dens randsoner. Ved hjelp av egne observasjoner og 
refleksjoner av historisk, religiøs, sosiologisk, politisk og poetisk art, 
forsøker Kapusciiiski å lage en slags dødsmaske av sovjetimperiet. 

Reisen i litteraturen har til alle tider fremstått gjennom en fonn 
for erkjennelsesmotiv der den ytre bevegelse iverksetter en indre 
prosess. Men Imperiet er langt ifra noen dannelsesreise eller en bok 
som kun drives frem av personlige motiver hos den reisende. 
Kapusciiiski reiser ikke for å finne seg selv, og heller ikke er reisen 
selve målet. Snarere drar forfatteren ut i opplysningens tjeneste for å 
avdekke sannheten om hva Imperiet er. Det virker som om målet med 
reisen er å spre den ervervede kunnskapen ved å opplyse leseren. 

1 Dette er en omarbeidet versjon av en mellomfagsoppgave i allmenn 
litteraturvitenskap fra våren 2003 
2 Ryszard Kapuscinski: Imperiet, Aschehoug, Oslo 1994, s. 9 
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Boken åpner med et forord som blant annet inneholder følgende 
linjer: 

Boken er skrevet polyfont, hvilket vil si at det opptrer personer, steder og 
emner som dukker opp flere ganger til forskjellige tider og i forskjellige 
kontekster. Men tross det polyfone prinsipp munner ikke det hele ut i en 
høyere, endelig syntese. Tvert om: helheten går i oppløsning og faller fra 
hverandre, av den simple grunn at mens boken ble skrevet, falt dens 
viktigste emne og gjenstand, stormakten Sovjet, fra hverandre.3 

Her kan man si at Kapusciiiski presenterer oppløsning som et slags 
grunntema for sin bok. Etter min oppfatning kan denne egenanalysen 
leses som en form for ironi der forfatteren påtar seg en rolle som 
vitenskapelig fortolker av sitt eget verk. Den "ønskede" nøkkelen til 
forståelse er at verket og virkeligheten henger sammen, ved at begge 
unndrar seg enhet og peker mot oppløsning og destabilitet, som i en 
modernistisk roman. Denne artikkelen tar direkte utgangspunkt i 
forfatterens analyse av sitt verk i sitatet over. For mens det fysiske 
Imperiet går i oppløsning, skaper Kapusciiiski med Imperiet en 
helhetlig tekst ved hjelp av en rekke litterære og retoriske strategier. 
Jeg ønsker her å avdekke hvordan disse strategiene anvendes og 
fungerer. 

Etter mitt syn er de fremste av forfatterens strukturerende 
strategier i Imperiet repetisjon og variasjon. Denne artikkelens 
hovedfokus er på tre temaer som kan bidra til å kaste lys over bruken 
av repetisjon og variasjon i boken; oppløsning, grenser og identitet. 

Grunntemaet oppløsning dukker opp på flere plan i Imperiet og 
bidrar, paradoksalt nok, i sterk grad til å binde verket sammen. 
Grenser er kanskje det temaet som repeteres oftest i boken. Mye av 
Imperiet dreier også, implisitt og eksplisitt, omkring temaet identitet. 
Identitetene som presenteres i Imperiet er gjennomgående usikre og 
ustabile. Disse tre ledemotivene er nært forbundet med hverandre, og 
repetisjonen og variasjonen av dem skaper i Imperiet et mønster som 
er broket og intrikat, men likevel helhetlig - kanskje litt på samme 
måte som et kubistisk maleri både er splintret og enhetlig, uten å dra 
parallellen for langt. 

Siden reiselitteratur er et forholdsvis ubehandlet fenomen 
innenfor litteraturvitenskapen, og for å sette boken i en litterær 
kontekst, vil jeg aUer først se på Imperiet som reiselitteratur i 
genrespesifikk forstand. 

3 ibid. 
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Reiselitteratur 
Reisen er den ytterste metafor for livet, og reiseskildringen kan sees 
som den episke verdenslitteraturens mest grunnleggende genre. 
Bibelen, Gilgamesj, Odysseen, Huckleberry Finn, Don Quijote, og 
Siddharta er alle klassiske verk der reisen utgjør en høyst vesentlig 
bestanddel. Derfor er det i utgangspunktet ganske pussig at 
reiselitteratur sjeldent er blitt behandlet innenfor litteraturvitenskapen. 

At reiselitteratur er relativt oversett i litteraturvitenskapelig 
sammenheng, påpekes av blant annet engelskprofessor og redaktør 
Michael Kowalewski i forordet til essaysamlingen Temperamenta! 
Journeys. Essays on the Modem Literature of Travel: "There has been 
very little critical effort to incorporate this burgeoning body of work 
into the literary canon or even to investigate why it resists 
incorporation".4 Størsteparten av reisebøkene som tidligere er blitt 
teoretisk og akademisk gjennomgått, er blitt behandlet innenfor fag 
som sosialantropologi, historie, og idehistorie, ofte i ideologikritisk 
øyemed i tradisjonen fra Edward Saids Orientalisme, og ikke innenfor 
litteraturvitenskapen. 

En av årsakene til den labre litteraturvitenskapelige 
oppmerksomheten, kan være at det ikke finnes noen allment akseptert 
definisjon av hva reiselitteratur er. Enkelte som benytter begrepet 
mener at all litteratur er reiselitteratur,5 men de fleste vil nok enes om 
at en bok innenfor kategorien bør inneholde (eller forutsette, vil 
enkelte legge til) en fysisk reise og en eller flere personer som 
gjennomfører denne. I tillegg bør en reisebok formidle noe om det de 
reisende møter på sin reise, som oftest noe som er annerledes enn der 
de kom fra. 

Reiselitteratur blir ikke sjelden beskrevet som en reise i eller 
mellom genre. En reisebok rommer som oftest innslag fra mange genre 

4 Michael Kowalewski: "Introduction: The Modem Literature of Travel" i Michael 
Kowalewski (red.): Temperamenta[ fourneys. Essays on the Modem Literature of 
Travel, University of Georgia Press 1992 
5 Forfatter og essayist Michel Butor gir uttrykk for en slik tankegang i sitt essay 
"Travel and Writing". Butor skriver blant annet at "to travel, at least in a certain 
manner, is to write (first of all because to travel is to read), and to write is to 
travel." 
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og kan vanligvis plasseres et sted mellom journalistikk, biografi, 
fiksjon, og til en viss grad humanistiske fag som kunsthistorie, etnologi, 
historie, antropologi og så videre. Dette betyr ikke at alle reisebøker 
kan plasseres på det samme stedet mellom disse formene. Snarere er 
hver enkelt reisebok et unikt konglomerat, en enkeltstående 
samarbeidsform, som setter sine egne premisser for hvordan den "vil 
bli lest". Med andre ord er reiselitteratur verken ren skjønnlitteratur 
eller ren sakprosa, og vil alltid inneholde elementer av både fakta og 
fiksjon. Man kan spørre seg om det i det hele tatt er adekvat å operere 
med et genrebegrep i tradisjonell forstand når man snakker om 
reiselitteratur. 

Steve Clark, redaktør av boken Travel Writing and Empire: 
Postcolonial Theory in Transit, mener at det er reiselitteraturens 
sammensatte natur som gjør den vanskelig å behandle akademisk: 
"[The genre] seems too dependent on an empirical rendition of 
contingent events, what happened to happen, for entry into the literary 
canon, yet too overtly rhetorical for disciplines such as anthropology, 
sociology, geography or history." 6 At reiselitteratur er en vanskelig 
plasserbar genre, eller kanskje ikke en genre i det hele tatt, innebærer 
blant annet at mange av litteraturvitenskapens sedvanlige 
analyseredskaper ikke passer på bøker innenfor kategorien. Dette kan 
gjøre det vanskelig å være strengt og utelukkende 
litteraturvitenskapelig i behandlingen av en reisebok. 

Engelskprofessor og forfatter Paul Fussell er en av mange som 
mener at reiselitteraturens komplekse karakter har medført at for lite 
reiselitteratur er kjent og anerkjent. Fussell mener reiselitteraturen er 
en genre med ufortjent lav status, og skriver i sin bok Abroad. British 
Literary Traveling Between the Wars: 

The genres with current prestige are the novel and the lyric poem, although 
it doesn't seem to matter that very few memorable examples of either ever 
appear. The status of those two kinds is largely an unearned and 
unexamined snob increment from late-romantic theories of imaginative art 
as religion-cum-metaphysics. Other kinds of works-those relegated to 
simple-minded categories like "the literature of fact" or "the literature of 
argument"- are in lower esteem artistically because the term creative has 
been widely misunderstood, enabling its votaries to vest it with magical 
powers.' 

6 Steve Clark: "Introduction" i Steve Clark (red.): Travel Writing and Empire: 
Postcolonial Theory in Transit, Zed Books Ltd 1999 
7 Paul Fussell: "Travel Books as Literary Phenomena" i Abroad. British Literary 
Traveling Between the wars, Oxford University Press 1980 
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Flere av dem som har anmeldt Imperiet og andre av den polske 
journalisten og forfatteren Ryszard Kapusch'tskis bøker, har uttrykt den 
samme typen frustrasjon som Fussell. Mange av anmelderne mener at 
Kapuscinskis valg av litterær form har medført at han ikke har fått den 
aktelsen han fortjener. Den britiske forfatteren Geoff Dyer skriver i en 
artikkel om Kapuscinski: 

[Kapuscinski] is an unflinching witness and an exuberant stylist. And yet 
many fiction writers I've spoken with seem not to have heard of him. In this 
respect he is the victim of a received cultural prejudice that assumes fiction 
to be the loftiest p reserve of literary and imaginative distinction.8 

Det er liten tvil om at Imperiet er en reisebok Boken skildrer konkrete 
reiser, og inntrykkene til en reisende som møter noe annet enn det han 
kom fra. I boken benyttes flere genre som defineres innenfor 
sakprosaens område som selvbiografi, essay, artikkel, historisk og 
politisk analyse, reportasje, og dagboksaktige notater. Samtidig tar 
Kapuscinski i bruk litterære redskaper som gjør at boken i sitt uttrykk 
ligger nært opp til et skjønnlitterært verk. Som eksempler på dette kan 
det nevnes at forfatteren også er innom genre som prosadikt og lyrikk, 
at hans språk er påfallende selvbevisst og selvrefererende, ofte poetisk, 
mettet med tvetydigheter og språklige virkemidler, og at han benytter 
seg av litterære fortellergrep som å skrive i presens selv om han 
forteller om hendelser langt tilbake i tid. 

Det som klarest utelukker Imperiet fra å være et skjønnlitterært 
verk, er at boken gir seg ut for å inneholde sanne fortellinger. 
Forfatteren beskriver velkjente og historiske hendelser, fortellinger fra 
det han sier er sin egen barndom, og skildrer møter med mennesker 
han presenterer som "virkelig" eksisterende" Det er åpenbart at 
Kapuscinski ønsker å bli lest som en oppriktig forteller, og at det han 
skriver skal bli oppfattet som sannhet9. Dette er skjønnlitterære 

8 Geoff Dyer: "Among the Wretched", LA Weekly, 3. - 9. mai 2002 
9 En del av hendelsene og beskrivelsene i Imperiet ligger i troverdighetens 
grenseland. Ikke det at det betyr stort: men er boken sann? Bør leseren "tro på" 
Imperiet? Her kan man selvsagt diskutere hva som ligger i begrepet "sannhet", og 
hvorvidt en persons beskrivelser kan bli "egentlig" sanne. Man kan diskutere 
hvorvidt skildringer blir usanne, eller fiksjon, i det man skriver dem ned og utgir 
dem i et litterært verk. I denne sammenheng anser jeg det imidlertid ikke som 
verken fruktbart eller relevant å følge opp disse problemstillingene. Jeg velger å 
godta premissene for Imperiet, og den typen reiselitteratur jeg forholder meg til. En 
konsekvens av dette, er at jeg i denne artikkelen omtaler både forteller og forfatter 
av Imperiet som identisk med personen Ryszard Kapuscinski 
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forfattere sjelden like opptatt av, selv om det finnes mange åpenbare 
unntak.10 

At reiselitteratur kan plasseres mellom skjønnlitteratur og 
sakprosa, har betydning for hvordan man betrakter fortelleren i en 
reisebok. Innen moderne narrativ teori, som hovedsakelig er utformet 
med tanke på skjønnlitteratur, blir fortelleren i teksten, skarpt atskilt 
fra forfatteren som er utenfor og har skapt teksten. 

Fortelleren i et skjønnlitterært verk eksisterer altså ikke andre 
steder enn i den språklige konstruksjonen han eller hun inngår i. Den 
eneste forfatteren leseren kan si noe om, er den abstrakte impliserte 
forfatteren som man kun kan danne seg et bilde av gjennom lesningen 
av teksten. Innen moderne narrativ teori, vil altså den impliserte 
forfatteren vanligvis kunne avgrenses mot den historiske forfatteren, og 
mot fortelleren. I Imperiet er det derimot meningen at man skal 
betrakte de tre instansene forteller, historisk forfatter, og implisert 
forfatter, som samme person. At leseren går med på dette og gir 
fortelleren/forfatteren, tillit, er et av de grunnleggende premissene for 
Imperiet og lignende reisebøker. 

Språk og struktur 

Polyfoni 
I Imperiets forord presenteres oppløsning som et kjernetema for 
boken. I forordet bruker Kapuscinski også ordet "polyfoni". Ordet kan 
sees som et frampek på hvordan oppløsning kan gjenfinnes som tema i 
boken. Direkte oversatt betyr polyfoni "flerstemmighet". Begrepet 
stammer fra musikkhistorien og hadde sitt høydepunkt som 
kompositorisk teknikk i barokken. Som musikalsk grep innebærer 
polyfoni en sammenblanding av ulike, uavhengige melodilinjer som 
samlet utgjør harmoniske klanger.11 Selv om Kapuscinski i forordet 
påstår at boken går mot det polyfoniske prinsipp, mener jeg begrepet 
kan være relevant for forståelsen av Imperiet. 

1° For eksempel i Tolstojs Krig og fred (som Kapuscinski avslutter Imperiet med et 
sitat fra) ønsker forfatteren åpenbart å gi en historisk korrekt og detaljert 
gjengivelse av slaget ved Borodin i 1812, og Napoleons inntog i Moskva. 
11 J. S. Bach (1685-1750) er kjent som den fremste eksponenten for denne 
teknikken. 
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En utstrakt sitatbruk (sitater både starter, avslutter, og 
forekommer underveis i Imperiet) er ett av elementene som bidrar til å 
skape Imperiets stemmemangfold. Sitatene er hovedsakelig hentet fra 
sakprosabøker om Sovjetunionen og Russland, men også fra blant 
annet skjønnlitteratur, politiske teoriverk, filosofi, samt poesi og annen 
type diktning. En av dem Kapuscinski siterer flest ganger, er den 
russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij.12 

"Polyfoni" fikk sin viktigste utforming som litteraturvitenskapelig 
begrep i den russiske litteraturteoretiker og språkfilosof Mikhail 
Bakhtins studier av nettopp DostojevskijP Bakhtin mener at polyfoni 
er en litterær struktur eller uttrykksform der flere holdningsmessig 
konkurrerende stemmer hevder seg likeverdige, frigjort fra autoritative 
dommer og begrensninger. En polyfonisk struktur innebærer ifølge 
Bakhtin blant annet at forfatterens stemme demokratisk plasseres "ved 
siden av" (de andre) karakterenes tale, og at ikke ett perspektiv blir 
privilegert. Mens for eksempel dekonstruksjonistene ville kunne 
oppfatte denne formen for språklig tvetydighet eller uklarhet som 
"bevis" for språkets manglende evne til å uttrykke presis mening, 
vektlegger Bakhtin uklarheten som noe positivt, som åpner muligheter 
for å skape mening dialogisk (et annet viktig begrep hos Bakhtin). De 
beslektede begrepene polyfoni og heteroglossia benyttes av Bakhtin 
hovedsakelig om romanen14. Bakhtin mener at romanen er den genren 

12 Dostojevskij står for et av bokens 15 åpningssitater, han siteres to ganger på s. 
254, når Kapuscinski er i St. Petersburg, og på s. 17 4 står over en halv side om den 
russiske essayisten Mikhajlovskijs' Dostojevskij-studie. 
13 Bakhtin mente at Dostojevskij var den første forfatteren som maktet å skape 
karakterer med bevisstheter fullstendig uavhengige og vesensforskjellige fra sin 
egen. Problemer i Dostojevskijs poetikk regnes som Bakhtins hovedverk om 
polyfoni i litteraturen. Bakhtin fant polyfoniske elementer også i blant andre 
Shakespeare og Balzacs verk. 
14 Det er blitt diskutert om disse begrepene står for helt forskjellige ting, eller om de 
for eksempel er resultatet av upresise/ inkonsekvente oversettelser og i bunn og 
grunn skal uttrykke det samme. En mulighet er at "heteroglossia" (gr. "forskjellige 
tunger", ofte oversatt med "flerspråklighet") hos Bakhtin er ment å betegne 
mangfoldet av uoffisielle varianter (dialekter og sosiolekter) innenfor ett 
nasjonalspråk I så fall kan begrepet kontrasteres mot "polyglossia", som Bakhtin 
bruker om den gjensidige påvirkningen mellom to eller flere nasjonalspråk innen 
en gitt kultur. (Lee Honeycutt: "Bakhtin and his World (Continued)" i What Hath 
Bakhtin Wrought? Toward a Unified Theory of Literature and Composition, 
University of North Carolina at Charlotte 1994). Polyfoni derimot, refererer ikke 
nødvendigvis til et bokstavelig stemmemangfold. Mange mener Bakhtin benytter 
"polyfoni" om den kollektive kvaliteten i en individuell ytring, om det som gir 
språket en dialogisk kvalitet. (Linda M.Park-Fuller: "VOICES: Bakhtin's 
Heteroglossia and Polyphony, and the Performance of Narrative Literature", 
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som best inkorporerer og uttrykker samtiden, og at "flerspråklighet" 
nettopp er det som bestemmer romanens "djupa stilistiska egenart".15 

Imperiet er ingen roman, men slik jeg ser det kan likevel noe ved 
den litteraturvitenskapelige forståelsen av "polyfoni" brukes på boken. 
Man kan si at Imperiet er polyfonisk skrevet siden boken bokstavelig 
talt slipper til forskjellige stemmer. I tråd med det polyfoniske prinsipp 
blir ikke stemmene presentert hierarkisk, men slipper på demokratisk 
og dostosjevskijsk maner til på like vilkår. Noen av stemmene i boken 
tilhører menneskene Kapu.sciitski observerer og møter. Han lytter til 
deres historier (men snakker sjelden med dem), og lar deres stemme 
klinge gjennom seg. I tillegg til mennesker han åpenbart føler et slags 
slektskap med, forfattere, oversettere, kristne, billedkunstnere (men 
pussig nok, i og med at han selv er journalist, ingen journalister), 
treffer han blant andre gruvearbeidere, pensjonister, funksjonærer, en 
souvernirfotograf, en postkortselgerske, barn og flyvere. Ekstra stor 
plass vier Kapusciitski stemmene til mennesker som er innestengt, 
undertrykt, og holdt nede av et maktapparat de ikke har muligheter tH 
å kommunisere med. 16 

Flerstemt forteller 
Også Kapusciitskis røst i Imperiet kan i seg selv betegnes som 
"flerstemt". Gjennom hele boken taler han med ulike stemmer og 
"språk", ordlegger seg i flerfoldige toner, og uttrykker en lang rekke 
sinnsstemninger. Han er blant annet tilbakeholdent observerende, 
engasjert, selvironisk, melankolsk, manende og filosoferende. 
Kapusciitskis stemmemangfold i boken blir tydelig dersom man kjapt 
sammenligner dens tre deler. Del en, "De første møtene (1939-1967)", 
presenteres som selvbiografisk og blir fortalt med et barns og en ung 

Literature in Performance (7) 1986). I denne artikkelen bruker jeg begrepene 
"flerspråklighet", "flerstemthet", og "polyfoni" om det samme litterære fenomenet. 
"Michail Bachtin (sic.): "Epos och roman" (1941) i Det dialogiska ordet, 
Anthropos, Gråbo 1988, s. 173-174 
16 Dette blir blant annet tydelig i den episoden der Kapuscinski sniker seg inn i det 
strengt bevoktede Stepanakert i Nagorno-Karabakh for å møte og snakke med 
armenerne der, "som er dømt til taushet, til stum motstand, og som ønsker at 
verden skal lære de lokale armenernes skjebne å kjenne, deres nød, deres drama. 
Dette ønsket om at ens stemme skal nå ut, er et karakteristisk behov hos 
innesperrede mennesker, som klynger seg til troen på verdens rettferdighet som til 
en redningsplanke, hellig overbevist om at det å bli hørt er ensbetydende med å bli 
forstått, og dermed det samme som å godtgjøre sin rett og seire." (Imperiet, s. 212) 
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voksens stemme. Det mystiske, magiske, uforklarlige, og iøynefallende 
vektlegges på den måten et barn eller en ungdom ville gjort det. I del 
to, "I fugleperspektiv (1989-1991)", er det en voksen journalist som 
taler. Ved å referere til egne erfaringer fra både Imperiet og andre deler 
av verden, og ved å bruke mange sitater, åpenbarer Kapuscinski en 
distanse i holdning mellom hans ulike livsfaser han befinner seg i i 
boken. At fortelleren i Imperiets andre del fremstår som mer belest og 
mer bereist enn han var som ung, reflekterer den innsikten forfatteren 
håper på og regner med at også leseren har fått av hans bok. 

De ulike genrene forfatteren benytter seg av, spesielt i de to første 
delene, kan også sies å bidra til bokens polyfoni. Tredje del, "Det 
fortsetter (1992-1993)", kan betegnes som den litterært minst 
interessante av bokens deler, og vil ikke bli videre behandlet her. I den 
siste delen er det den kommenterende forfatteren som taler, og 
presenterer sine teorier og analyser mer ordnet og systematisk enn 
tidligere i boken. 

Fortellerens flerstemthet bidrar til å gi han en slags splintret 
identitet som samsvarer med resten av Imperiets uttrykksform. 
Polyfonien bidrar til at leseren ikke får en allvitende autoral 
fortellerautoritet å vende seg til for ro, svar eller orden i boken. Selv 
om fortellerstemmen er personal, blir ikke fortelleren en klart avtegnet 
person vi kan identifisere eller alliere oss med. Slik er polyfonien i 
Imperiet med på å uttrykke den oppløsningen verket som helhet 
formidler. 

Impresjonisme 
Imperiets oppbygning bidrar også til å uttrykke oppløsning. Boken er 
satt sammen av mange små og mellomstore avsnitt.17 Blant dem finnes 
øyeblikksbilder, anekdoter, historiske referater, og i enkelte tilfeller 
replikker og dialoger. Avsnittene presenteres ofte atskilt, slik at de som 
følger hverandre ikke alltid har direkte sammenheng. Denne måten å 
komponere et verk på kan gi allusjoner til impresjonismen18. 

Impresjonismen både innen litteratur, malerkunst og musikk er opptatt 
av å presentere subjektive inntrykk (impresjoner) og stemninger slik de 

17 Kapittelet "Sentral-Asia, havets endelikt" består for eksempel av 29 avsnitt på 
mellom to linjer og en knapp sides lengde. Imperiet, s. 221-229 
18 "Impresjonisme" ble første gang benyttet i 1874 av en kunstkritiker som på en 
nedsettende måte ville beskrive Claude Monets bilde Impressions: Soleillevant 
("Inntrykk av en soloppgang"). 
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fremstår for en person. I motsetning til ekspresjonismen, er ikke 
impresjonismens hovedanliggende å gi dyptgående uttrykk for følelser 
og grundige gjengivelser av det indre liv. Impresjonismen konsentrerer 
seg snarere om sansene, og om virkninger stimulert fram av ytre 
påvirkninger. l litteraturen innebærer impresjonisme ofte en 
fragmentering av den tradisjonelle rettlinjete fortellingen, og at man i 
stedet for en enhetlig autoritativ forteller, får et subjektivt perspektiv 
som beretningen filtreres gjennom. 19 

Imperiet er i sitt uttrykk og sin oppbygning beslektet med 
impresjonismen, for selv om forfatteren slipper til andre stemmer, blir 
bokens beretning lagt frem av en person. At verken fortelleren, 
forfatteren eller karakteren "Kapuscinski" fremtrer tydelig i boken, står 
ikke i motsetning til at inntrykkene som formidles, blott er hans. 

Et sted bruker Kapuscinski selv begrepet "impresjonisme" på en 
slik måte at leseren kan mistenke han for å kommentere sin egen stil, 
slik jeg også mistenker han for i bokens forord: "Utsynet herfra er vidt 
og høyt. Fjell og atter fjell, dis, lys, pastelltoner - impresjonisme."20 At 
han på den foregående siden har fortalt om en beundrer av Debussys 
musikk2\ styrker antagelsen om at ordet ikke er tilfeldig plassert. 
Andre avsnitt i boken har også et klart impresjonistisk preg, som det 
følgende: "Natt. Banking på vinduet (vi bor i et lite hus som kryper 
helt ned til bakken). Fars ansikt klistret mot ruten, flatt, utvisket i 
mørket"?2 

Både polyfonien og impresjonismen i Imperiet bidrar til å gi 
boken en fremdrift som ved første øyekast kan virke usystematisk, 
fragmentarisk, til og med fraværende. Ingen entydig spenningskurve, 
enhetlig fortelling, eller tradisjonelt "plot" driver beretningen. Likevel 
kan man spore to typer energier som bringer lesningen av Imperiet 
fremover. For det første kan man argumentere for at en reiseskildring 

19 Lothe, Refsum og Solberg: Litteraturvitenskapelig leksikon, Kunnskapsforlaget, 
Oslo 1999, s. 111 
'' Imperiet, s. 108. Den selvbevisste måten Kapusciitski kommenterer seg selv og 
sin stil på i Imperiet, kan få en til å lure på om han forsettlig leker med leserens 
forventninger til rollene forteller, forfatter (implisert og historisk), og hovedperson. 
Leseren vet at personen Kapuscinski i utgangspunktet selv besitter alle disse 
rollene, og forventer derfor at de skal framstå med en enhetlig og samlet 
personlighet. På det siterte stedet lar Kapusciitski en av rollene (historisk forfatter) 
kommentere en eller flere av de andre (forteller, kanskje man også kan si 
hovedperson). 
'' Claude Debussy (1862-1918) er den mest kjente komponist innen 
impresjonismen i klassisk musikk. 
22 Imperiet, s. 17 
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alltid er basert på subjektivitet av varierende grad23, og at bokens 
fremdrift i tråd med dette ivaretas av det som fremstår som jeg
personens individuelle prosjekt, nemlig å finne ut hva Imperiet er. 
Imperiets andre type fremadgående kraft er knyttet til bokens mer 
allmengyldige "opplysningsprosjekt". Her sikres fremdriften og 
leserens oppmerksomhet gjennom forfatterens særegne dramaturgiske 
talent, ved en metode like enkel som medrivende: Journalisten 
Kapusch1ski plasserer seg og leseren som deltagere og øyenvitner til 
omveltninger av verdenshistorisk, allment format. Boken er således 
skapt i en slags spenning mellom det personlige og det allmenne, det 
partielle og det totale, og grenseovergangene mellom disse elementene 
utgjør noe av bokens konstituerende spenning. 

Mønster 

Grenser 
Foruten oppløsning, er grenser og identitet de temaene som i størst 
grad blir repetert og variert som deler av Kapuschlskis strukturerende 
strategi i Imperiet. Grenser er nok Imperiets hyppigst benyttede 
metafor, og fungerer som både ledemotiv og motor i boken. I seg selv 
er "grenser" et begrep som nærmest oppløses når man forsøker å 
definere det. En grense er en ytterkant, innskrenkning, 
demarkasjonslinje, skranke, bom, barriere, kant, rand, ende, strek. En 
grense er et skille mellom noe, eller noen. Altså ikke noe i seg selv men 
noe mellom. Det som er på grensen, er drøyt og tvetydig. En grense er 
en slags udefinerbar gråsone, og fenomenet kan i seg selv sies å 
samsvare med det forfatteren uttrykker er bokens grunntema, nemlig 
oppløsning. 

Hoveddelen av boken, del to, omfatter reiser i Imperiets fysiske 
yttergrenser. Reisene finner sted i en grenseperiode, eller som 
Kapusciitski sier: "Kort sagt - en overgangstid. Alt blir nå forklart med 
dette enkle nøkkelbegrepet: overgangstid. Kommunismen er gått i 

23 Blant andre Atle Kittang er inne på dette når han skriver: "Ei reise - kva er det, 
om ikkje ei veksling frå landskap til landskap, ein stadig grenseovergang der 
reisarens medvit heile tida fyllest med nytt innhald i takt med skiftande inntrykk 
og opplevingar? Bortrykt frå sine faste sosiale tilknytningspunkt, er reisaren under 
permanent bombardement frå straumen av ytre impulsar, som blandar seg med 
minne og fantasiar frå andre stader." (Atle Kittang: Luft, vind, ingenting. Hamsuns 
desillusjonsromanar frå Sult til Ringen er sluttet, Gyldendal norsk forlag, Oslo 
1984, s. 126) 
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oppløsning, og hva som kommer etterpå, vil vise seg."24 Forfatteren er 
vitne til brudd og konfrontasjoner, oppsplitting av gamle identiteter og 
dannelsen av nye. I tillegg til å reise i et tidsmessig grenseland, befinner 
han seg i et område fylt med geografiske grenser. Overgangstiden hvor 
"jordens siste imperium, Sovjetunionen"25 faller sammen, innebærer 
blant annet opptrekking av politiske geografiske grenser. Dette er 
imidlertid bare noen av mange former for grenser Imperiet inneholder. 

Imperiet er Imperiets "viktigste emne og gjenstand", og blir 
gjennomgående fremstilt både som grenseløst og som fullt av grenser 
av alle slag. Første gang Imperiets preg av å være selve "Grenselandet" 
blir direkte tematisert, er i bokens første del. Den unge Kapusciiiski 
(hendelsen finner sted i 1958, altså er han 26 år) sitter på den 
transsibirske jernbanen på vei inn i Imperiet, og reflekterer over 
fenomenet grenser: "Hver gang man nærmer seg en grense, vokser 
spenningen i en, og følelsene stiger. Menneskene er ikke skapt til å 
leve i grensesituasjoner, de unngår dem eller forsøker å befri seg for 
dem hurtigst mulig." 26 I hele denne refleksjonen benyttes "grense" som 
metafor på alt som binder, fanger og engster menneskene, og temaet 
forbindes hovedsakelig med noe negativt. "Grensebegrepet kan romme 
noe ugjenkallelig, døren kan smelle i bak oss for bestandig: slik er 
grensen mellom liv og død."27 Kapusciiiski mener at det er denne 
"grenseangsten" som gjør at mennesker søker til religioner som lover 
liv etter døden. 

Etter disse betraktningene går Kapusciiiski over til å skrive om 
Imperiet han er på vei inn i med toget: "Forhugningene. 
Forhugningene er det første man ser."28 Det første Kapusciiiski som 
voksen får øye på av Imperiet, er altså sperringer, barrikader, grenser. 
På denne måten blir bokens hovedobjekt, imperiet, direkte forbundet 
med temaet grenser. Man kunne legge til fiendtlige grenser, for et par 
linjer lenger ned blir "forhugningene" utdypet med "denne 

24 Imperiet, s. 239 
25 op. cit., s. 79. Kapuscinski definerer ikke nøyaktig hvilken geografisk enhet 
tittelen på hans bok refererer til. Blant annet på grunnlag av de områdene han drar 
til i boken, går jeg i denne artikkelen ut fra at "Imperiet" viser til de områdene som 
utgjorde Sovjetunionen (1922-1989), også etter at unionen gikk i oppløsning. 
26 Imperiet, s. 26 
27 op. cit., s. 27 
28 op. cit., s. 28. Interessant nok er dette i den engelske utgaven oversatt med 
"Barbed wire. Barbed-wire barriers is what you see first." (Ryszard Kapuscinski: 
Imperium, Vintage Books, New York 1995, s. 21) Direkte oversatt betyr "barbed 
wire" "piggtråd", et ord som kanskje mer effektivt visualiserer den fysiske 
grenseovergangen til Imperiet, enn det nokså gammelmodige begrepet 
"forhugningene". 
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piggtrådstrittende, glefsende sperringen". Forhugningene, grensen som 
skiller Imperiet fra resten av verden, snakker til Kapusciiiski, og sier: 

pass på, nå passerer du grensen til en annen verden. Herfra slipper du ikke 
ut, herfra kan du ikke rømme. Det er en verden av dødsens alvor, av 
befaling og lydighet. Lær deg å adlyde, lær deg å være ydmyk, lær deg å 
oppta minst mulig plass. Gjør helst bare det som er din jobb. Still helst ingen 
spørsmål. Hold fremfor alt kjeft! 29 

Kapusciiiski hører her, som en klassisk poetisk eller litterær "seer" av 
syntetiserte, symbolske sannheter, Imperiets stemme. Imperiet 
uttrykker gjennom denne talen sine regler, sin logikk og sine verdier, 
som forfatteren møter igjen og igjen på reisene i boken. I forskjellige 
varianter uttrykkes det at Imperiet er en egen verden, tilknyttet død og 
seriøsitet, som verdsetter stillhet og lydighet (kanskje også 
selvutslettelse), og ikke tåler spørsmål eller nysgjerrighet. Imperiet er 
allmektig, ubegrenset, fanger og holder en fast. Samtidig lar det en ikke 
ta opp plass, noe som uttrykker at Imperiets logikk er selvmotsigende 
og absurd. Ved å la en grense være selve Imperiets stemme, har 
Kapusciiiski helt eksplisitt forbundet Imperiets hovedobjekt med 
grenser. Samtidig gir talen varsler om hva resten av boken kommer til 
å inneholde. Kapusciiiski skriver om talen rett etter at han har referert 
den: " [Forhugningene] innprenter deg alt det du fra nå av bør huske 
på". Men i stedet for grensens beskjed til den reisende, kan talen like 
godt sees som forfatterens beskjed til leseren. 

Også andre steder i boken ser leseren personifisering av Imperiet. 
Flere ganger får man inntrykk av at Imperiet besitter en slags 
personlighet eller sjel, enda oftere at det er noe levende og organisk. I 
forhugningenes tale hører leseren at Imperiets forståelsesform er 
urimelig og paradoksal. Siden det absurde og det uforståelige dukker 
opp i nær forbindelse med Imperiet flere ganger i boken, kan det virke 
som om Kapusciiiski vil plassere Imperiets "logikk" og "intelligens" på 
grensen mellom galskap og normalitet. Repeteringen av temaene tjener 
også til å presentere Imperiets innbyggere som passive ofre for denne 
"logikken". Med hele sin absurditet er den deres høyeste lov, noe de 
verken kan påvirke eller stille spørsmål om. Ved hjelp av nøkterne og 
lakoniske beskrivelser av premissene i Imperiets logiske slutninger, får 
Kapuscinski til tider frem en lignende stemning som Franz Kafka i 
romaner som Prosessen og Slottet. Heller ikke her trenger autoriteten 
andre begrunnelser enn seg selv. Også i disse bøkene gjennomsyrer 

29 ibid. 
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dens absolutisme menneskepsyken og skaper angst, uro og ureflektert 
underdanighet. 

Allerede som liten gutt møter Kapuscinski det mystiske og 
absurde ved Imperiet. Sammen med klassekameratene får han beskjed 
om at de må lære bokstaven "S" før de lærer "A", siden det er "S" som 
står først på forsiden av læreboken deres.30 Litt senere forsøker 
Kapuscinski og de andre barna å finne systemet i russernes utvelgelse 
av deporterte fra landsbyen deres, men mislykkes?1 Lenger ut i boken 
skriver Kapuscinski at tankegangen i Imperiets maktsenter Kreml 
tilhører sfærer utenfor vår verden og virkelighet. "Kremlologien har 
nemlig minnet mer om meteorologi enn om en vitenskap fra 
grenselandet mellom historie og filosofi. "32 En av de mange absurde 
situasjonene i Imperiet er når Kapuscinski sitter sammen med noen 
gruvearbeidere som følger intenst med på en fotballkamp på en ødelagt 
TV uten bilde.33 

Identiteter i grenseland 
Man kan si at Kapuscinski har gitt selve Imperiet en slags 
"grenseidentitet". De fleste andre av identitetene som framkommer 
direkte og indirekte i Imperiet, er også "grenseidentiteter"; usikre og 
utydelige. Også Kapuscinski selv fremstår i boken med en form for 
grenseidentitet. Jeg har allerede nevnt hans flerstemte fortellerstil som 
gjør hans person mangesidig og uklar. Det er vanskelig å få noe 
entydig bilde av han siden han stadig krysser grenser mellom ulike 
personligheter, roller, genre, og uttrykk. Kapuscinski virker også veldig 
opptatt av grenser. Forfatteren kommer fra Polen, et land med et 
historisk problematisk forhold til grenser/4 på grensen mellom Vest
og Øst-Europa. Foruten å skrive direkte om temaet grenser, utsetter 
Kapuscinski seg for, og skildrer stadig, grensesituasjoner. Forfatteren 
beskriver steder og situasjoner som er på grensen til å være for kalde, 
farlige, triste, ubehagelige, elendige, et cetera. I tillegg tester og presser 
Kapuscinski leserens emosjonelle toleransegrense ved å fortelle om 

30 Imperiet, s. 14 
31 op. cit., s. 19 
32 op. cit., s. 82 
33 op. cit., s. 140 
34 Som eksempel på dette, kan det nevnes at Polen gjennom tre delinger (1772, 
1793, og 1795) ble splittet mellom Det Habsburgske Riket, Preussen, og Russland, 
til Polen forsvant helt. Polen gjenoppstod som selvstendig først i 1918. 
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episoder og hendelser som nesten er for grusomme for å være sanne 
eller hørbare. 

At imperiets innbyggere også har grenseidentiteter, får man 
inntrykk av at henger sammen med overgangstiden de befinner seg i. 
Deres gamle sovjetidentitet er i ferd med å gå i oppløsning og deres 
nye identiteter er ennå ikke ferdig dannet. I kapittelet "På flukt fra seg 
selv"35 skriver Kapuscinski om sovjetmenneskets identitet, eller kanskje 
snarere ikke-identitet: "Denne etniske homo sovieticus er et produkt 
av Sovjetunionens historie, som for en stor del har vært oppfylt av 
ustanselige, veldige befolkningsmigrasjoner, -forflytninger, 
omplasseringer og -vandringer."36 Uroen ble sittende så dypt at den 
preger Imperiets innbyggere selv etter Sovjetunionens fall: "Ennå lever 
tusenvis av mennesker en nomadetilværelse på flyplasser og 
jernbanestasjoner, i slumstrøk og i telt. Her er nomadelivets ånd og 
atmosfære fremdeles levende og nærværende" .37 Kapusciiiski viser her 
at han og Imperiets innbyggere har et fellestrekk, nemlig 
nomadeånden. Både han og de framstår i Imperiet som kontinuerlig 
underveis. Men likheten på dette området stikker dog ikke dypt, for 
der Kapusciiiski synes å være en unik og ensom vandrer, virker 
imperiemenneskene som en monolittisk flokk. Som forfatteren skriver, 
det er "mennesketypenes likhet og uniformitet snarere enn deres 
forskjellighet og kontrast som slår en ved det første møte med 
Imperiets innbyggere" .38 

Scenen der imperieinnbyggernes ustabile "borderline" -identitet 
blir mest eksplisitt, og kanskje også der Kapuscinski føler seg mest 
utenfor, er i en kirke under forestillingen "Ordet om Russland".39 

Scenen er dramatisk, skremmende, absurd, og full av kontraster. Den 
inneholder lys og mørke, ståk og stillhet, fanatisme og feighet, 
engasjement og tilbaketrukkenhet, det mystiske og det overtydelige. 
Imperiet presenteres både som en arena for det mystiske og absurde, 
og som et samlingssted for eller grenseområde mellom ytterligheter og 
motsetninger. Man kan bli fristet til å tolke scenen i kirken som at 
Kapusciiiski her befinner seg i nærheten av Imperiets komplekse "sjel". 
Det religiøse nærværet i spillet40 styrker denne tolkningen. Kapuscinski 

35 Imperiet, s. 120-128 
36 ap. cit., s. 122 
37 ap. cit., s. 123 
38 ibid. 
39 ap. cit., s. 155-161 
4° Kapitlet med forestillingen er i den norske oversettelsen blitt hetende "Russisk 
mysterium". Jeg vet ikke hva den opprinnelige polske tittelen er, men jeg innbiller 
meg at den ligger nærmere tittelen som er gitt i den engelske oversettelsen: 
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har tidligere boken bestemt religion som en reaksjon på 
"grenseangst". Temaer som har med religion, i all hovedsak 
kristendom, å gjøre er høyst present i hele Imperiet. Det er åpenbart at 
religion er en vesensdel av Imperiet og dets beboeres identitet. Ved å 
skrive at han selv deltar i messer, og oppsøke kristne personer, 
anskueliggjør Kapuscinski at også han er kristen.41 Ødeleggelser av 
kirker og kristne symboler opprører han bortimot like mye som 
ødeleggelsen av mennesker.42 

Scenen i kirken gir også leseren et resyme av Imperiets 
innbyggere. Tilskuerne, representanter for "det gamle" Imperiet, er 
personlighetsløse og tause.43 Skuespillerne kan betraktes som 
representanter for Imperiemennesker som har gått for langt i feil 
retning, "tippet over". De fremstilles som larmende, fulle av aggresjon 
og hevnlyst, på grensen til forrykte, besatte av skrudd svermeri.44 

Sovjetmennesket ble skapt gjennom angst, flukt og rotløshet. 
Imperiets menneskelige "produkt" har ingen egentlig kjerne, men en 
flakkende grenseidentitet i oppløsning. Ikke noe i seg selv, men noe 
mellom. Dets vesen er å være på flukt fra seg selv. 

"Russian Mystery Play". Denne tittelen ivaretar i større grad de tydelige religiøse 
anslagene i forestillingen. Et mysteriespill er nemlig en spesifikk genre innen 
religiøs scenekunst. Genren har sitt opphav i middelalderen, og startet som 
dramatiserende lesninger av Bibelen under messen. Etter hvert som 
mysteriespillene utviklet seg, ble spillene flyttet ut av kirken, til kirketrappen, 
torget, og opp på scener. I Imperiet er vi vitne til at mysteriespillet blir flyttet inn i 
kirken igjen, der de opprinnelig hørte hjemme. 
4' Polen er i tillegg et land med sterke katolske tradisjoner. Man bør imidlertid 
være oppmerksom på at Kapuscinski ikke ser "sin" religion presentert i "Ordet om 
Russland". Religiøsiteten i spillet blir snarere lagt fram som en vill avart av 
kristendommen. Etter Kapuscinskis syn har skuespillerne tydeligvis overtrådt 
grensen for et sunt forhold til religion, kanskje til og med tatt skrittet over i 
blasfemien ved å nærmest holde opp Russland som den nye Gud. 
42 Et sted i boken man slås av dette, er i kapittelet "Helligdommen og palasset" 
(Imperiets. 89-100) som beskriver ødeleggelsen av Kristus Frelser-kirken i Moskva 
og fungerer som en analogi til av nedrivingen av Kapuscinskis barndoms kirke i 
Pisk (Imperiets. 16). Destruksjonen av Kristus Frelser-kirken blir beskrevet i en 
bestyrtet, sarkastisk og hard tone. Kirkens historie blir til overmål fortalt parallelt 
(kanskje også likeverdig) med beskrivelser av "hungerlikvideringen av ti millioner 
mennesker i Ukraina". 
43 "De lyttet, men ansiktene deres var uttrykksløse, uberørte, blottet for følelser. 
Det kom ikke en lyd fra dem der de satt, innpakket i kåper og frakker, inntullet i 
skjerf og sjal" (op.cit., s. 158). Dette er ikke det eneste stedet Imperiets innbyggere 
beskrives som om de befinner seg i hver sin kokong, noe som kan tyde på at 
Kapuscinski grunnleggende sett er optimistisk på deres fremtids vegne. 
44 Kapuscinski om stykkets leder: "Gud, tenkte jeg, du har formørket hans 
forstand." (op.cit., s. 159) 
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Mens Imperiets innbyggere gjerne fremstår som en gruppe, eller som 
en del av en gruppe, er Kapuscinski i hovedsak alene i Imperiet. På 
sine reiser møter han mange mennesker. Han lytter til dem, formidler 
deres historier, småprater og iakttar dem. Men han treffer aldri noen 
han knytter seg til eller blir virkelig dus med. Som leser får man 
følelsen av at forfatteren hele tiden er noe vesensforskjellig fra dem 
han treffer. Dette gjelder ikke bare denne av Kapuscinskis bøker, men 
også hans bok Ibenholt. I Ibenholt er Kapuscinski outsiderposisjon 
ekstra synlig siden boken foregår i Afrika, og de fleste menneskene 
rundt han er mørkhudede mens han selv er hvit: "En hvit mann er en 
sånn besynderlighet, en slik raritet fra en annen planet, at man kan stå 
og glo nyfikent på han i det uendelige."45 

I Imperiet er Kapuscinski annerledeshet imidlertid av en mer 
kompleks art enn i Ibenholt, siden han har flere fellestrekk med 
imperieinnbyggerne. I tillegg å besitte en "nomadeånd" som på et vis er 
beslektet med deres, har Kapuscinsld bodd i Imperiet over en periode 
(i hvert fall den perioden hans hjemby ble okkupert av russerne da han 
var liten). Og ved at forfatterens hjemland, Polen, mer eller mindre ble 
styrt av Sovjetunionen under den kalde krigen, deler han også noe av 
den nære historien til menneskene han treffer. Selv om Kapuscinskis 
religiøsitet kanskje er av en annen art enn religiøsiteten han møter hos 
imperiemenneskene, får leseren følelsen av at den er minst like viktig 
og nærværende som hos dem. I tillegg behersker forfatteren Imperiets 
viktigste språk slik at han kan kommunisere uten tolk eller andre 
forstyrrende mellomledd. Innbyggernes skjebner engasjerer 
Kapuscinski kraftig, han gripes av deres historie og deres beretninger 
som om de skulle vært hans søsken. I større grad enn i Ibenholt virker 
det som om møtet med menneskene i Imperiet treffer Kapuscinski på 
et personlig og direkte plan. 

Samtidig opprettholder Kapuscinski sin posisjon som outsider. 
Ett av de mange stedene i boken man får inntrykk av at dette er et 
bevisst valg, er når han i Moskva havner "i en hvirvel av diskusjoner, 
hovedstadssladder, polemikker og krangler. Overalt er det møter, 
debatter, konferanser og symposier"46. Men i stedet for å bli med 

45 Ryszard Kapuscinski: Ibenholt, Aschehoug, Oslo 2001, s. 193 
46 Imperiet, s.192 
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fellesskapet, snakke og debattere, velger han å trekke seg unna for å 
oppleve noe annet alene: "Selv om det i disse geysirene av ord kan 
finnes mye interessant, ja endog uvanlig, bestemmer jeg meg en dag for 
å la polemikerne og debattantene seile sin egen sjø og besøke Kreml."47 

Fortellerens annerledeshet blir også markert ved at han refererer til 
tekster og land som det er usannsynlig at de han treffer har vært borti. 
Et sted beskriver han seg som "den langveisfarende nykommeren"48 . 

Ved slike hentydninger ser leseren at også forfatterens erfaringer skiller 
han ut fra menneskene han møter på sin reise. 

Kapusciiiskis betraktningsmåte gjør han ytterligere utypisk blant 
imperieboerne. Han legger for dagen en annen type, og et mer 
utenfraskuende perspektiv på Imperiet enn det de har. Tittelen på 
bokens andre del, "I fugleperspektiv (1989-1991)", samsvarer med 
dette. En gang forfatteren blir stoppet ved en kontrollpost, skriver han 
at han er redd for å bli avslørt som en utlending, siden han har andre 
typer briller, eller kanskje man burde si et annet blikk, enn det som er 
vanlig i Imperiet49 • At Kapuscinski stadig beskriver opplevelser og 
hendelser som absurde eller uforståelige, tydeliggjør også at han 
kommer fra et annet "sted" (ikke geografisk, men kulturelt, sosialt, 
politisk) og preges av en annen tankegang, framferd og 
oppfatningsmåte enn det og dem han møter i boken. 

Siden forfatteren er og vil være en fremmed i Imperiet, blir 
grensen mellom han og de andre i boken aldri virkelig overskredet. 
Det kan virke som om Kapuscinskis fortellermetode som 
reisebokforfatter er å forsøke å betrakte og beskrive det fremmede som 
fremmed. I Imperiet er han både gjest og inntrenger, men leseren får 
uansett ikke følelsen av at han "sklir inn". 

At Kapusciiiski fremstår som noe annet enn Imperiets 
innbyggere, betyr ikke at han stiller seg over dem. Flere ganger virker 
han puslete og forfjamset, blant annet når han går av et fly i Baku. Paff 
blir han stående å se medpassasjerene sine "bykse"50 ut av flyet, og det 
er åpenbart at Kapusciiiski ikke forstår deres nærmest dyriske energi 
og voldsomhet. Men i stedet for å være nedlatende og ovenpå, er han 
betuttet og perpleks i skildringen av dem, og leseren får inntrykk av at 
det er han som tilhører en fremmed, fjerntliggende, forunderlig art. I 
en hotellrestaurant i Mary i Turkmenistan legger også en imperieboer 
merke til forfatterens forkomne fremmedartethet. Etter at en russer har 

47 ibid. 
48 Imperiet, s. 134 
49 op. cit., s. 175 
50 op. cit., s. 103 
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kommet inn, styrtet 200 gram vodka, sagt "ahhhhhhhhh!"51 og gått ut, 
ser serveringsdamen på Kapusch1ski: "En av våre, kommer det fra 
henne, sånne tåler alt. Deretter ser hun på meg, godmodig, men med et 
snev av ironi, og rekker meg, uten et ord, en flaske Hmonade."52 Denne 
scenen bidrar til å tydeliggjøre at også andre legger merke til grensen 
mellom Kapuscinski og dem han treffer i Imperiet. At han ikke 
forsøker å fremstå som bedre, tøffere, sterkere enn dem han treffer, 
styrker leserens tillit til og sympati med han. 

På mange måter forblir forfatteren en fremmed også for leseren. 
Selv om han taler med en personal fortellerstemme, benytter sin egen 
biografi i beretningen, og er aktiv i mange av hendelsene, blir man 
aldri ordentlig kjent med han. Kapuscinski er personlig uten å bli 
privat, og som leser ser man kun et splintret avtrykk av han, ikke en 
hel og klart avtegnet person. Muligens kunne man funnet en årsak til 
dette i selve reisens flyktige vesen, og i "den oppløysande krafta som 
ligg i det å reise",53 men mitt inntrykk er at forfatteren på forhånd har 
bestemt seg for hvor grensen skal gå for hvor mye av sin person han 
utleverer både til den som leser hans bok og til dem han treffer på sin 
reise. Og den grensen blir stående temmelig fast boken gjennom. 
Kapuscinskis identitet forblir uklar, og framstår nesten som en slags 
anti-identitet siden den synes å dreie seg om det faktum at han dypest 
sett ikke hører til i Imperiet, at han er en annen, en fremmed. 

Avslutning 
I Imperiets forord skriver Kapuscinski at helheten i boken "oppløses og 
faller fra hverandre". Jeg har her tatt sikte på å utdype, og til dels 
imøtegå, forfatterens påstand om sitt eget verk. Etter mitt syn har 
boken en helhet, samtidig som dens grunntema kan sies å være 
oppløsning. Imperiets helhet skapes gjennom veloverveide litterære og 
retoriske strategier, hvorav repetering og variering av temaene 
oppløsning, grenser og identitet er de fremste. Kapuscinski fremviser en 
svært bevisst bruk av genre, historier, uttrykksformer, og språklige 
virkemid~er som bidrar til å gjøre beretningen både hel, fokusert og 
nyansert. Med disse redskapene konstruerer reisebokforfatteren de 

51 op. cit., s. 69 
52 ibid. 
53 Atle Kittang: Luft, vind, ingenting. Hamsuns desillusjonsromanar frå Sult til 
Ringen er sluttet, Gyldendal norsk forlag, Oslo 1984, s. 131 



24 Rita Augestad Knudsen 

polyfone, mangefasetterte mønstrene som gjør Imperiet til et 
komplekst og enhetlig verk. 

Kapuscinski reiser for å finne ut hva Imperiet er, eller var, og for 
å bringe kunnskapen om dette til leseren. Hans sannhetssøkende 
metode er på en engasjert og distansert måte å lytte til andre 
mennesker, og oppsøke grenseområder og grensesituasjoner. I 
Imperiets avsluttende analysedel fremstår Kapusciri.ski med større 
innsikt enn han hadde som barn i begynnelsen av boken, og dersom 
leseren parallelt med dette har økt sin forståelse, har han sannsynligvis 
nådd sitt mål. 

Imperiet kan uten særlig betenkning plasseres innenfor 
kategorien reiselitteratur. Om reiselitteratur bør betegnes som en 
krysningsgenre, sidegenre, eller som en ikke-genre, må etter mitt syn 
ikke være avgjørende for hvorvidt den får oppmerksomhet. 
Reiselitteratur er av mange ufortjent oversett og undervurdert. De 
unike mulighetene som ligger i reiselitteraturen har skapt en rekke 
uforlignelige verk, og Imperiet er en av disse. 
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"Ja, men er du profet?" 
Fjerde akt av Ibsens Peer Gynt 1 lys av Edward 

Saids syn på orientalisme1 

av Dyveke Gartner 

Innledning 
Da Peer Gynt utkom i 1867, ble stykket oppfattet som en satire over 
norsk nasjonalisme. Ibsen hadde reagert med skuffelse og raseri over 
at Norge ikke støttet Danmark under krigen i 1864. Alle lovprisninger 
av skandinavisme fremsto for ham som hult snakk, og Feer Gynt ble 
lest som et angrep på Norges og Sveriges politikk (Bull 1967, s. 21-22, 
Ibsen, Bergliot 1948, s. 26). I ettertid er verket blitt tolket som et 
eksistensialistisk drama som tematiserer søken etter identitet. Det har 
imidlertid vært vanskelig å plassere stykkets fjerde akt inn i denne 
fortolkningsrammen. Denne delen av verket er blitt oppfattet som 

1 Dette er en omarbeidet versjon av en mellomfagsoppgave i nordisk litteratur fra 
våren 2003. 
Peer Gynt er som kjent ikke en selvbiografisk reiseskildring. I forhold til 
reiselitteratursjangeren kan verket beskrives som en fantasireise, hvor forfatteren 
lar sin hovedperson reise rundt i verden. 
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utflytende, og med hensyn til hvordan man har lest inn kritikk av 
norsk nasjonalisme i stykket, er den geografiske plasseringen i fjerde 
akt også blitt oppfattet som forvirrende - her finner man ingen tydelig 
kritikk av Norge. 

Ut fra nyere postkolonial tenkemåte, slik den er uttrykt av 
Edward Said, åpner det seg muligheter for en tilnærmingsmåte til 
stykket som kaster et interessant lys spesielt over fjerde akt. I denne 
artikkelen vil jeg konsentrere meg om fjerde akt av Feer Gynt, og 
forsøke å analysere enkelte episoder i denne ut fra Edward Saids 
oppfatninger om orientalisme. Det å lese verket ut fra Saids perspektiv 
innebærer et sprang tilbake til den opprinnelige tolkningen av stykket 
som allegori. Samtidig utvides perspektivet; ikke bare fremtrer stykket 
som kritikk av norsk nasjonalisme - aksentuert i scenen i 
Dovregubbens hall, der Ibsen gjør narr av Norge som en selvtilfreds og 
selvforsynt nasjon - i fjerde akt kan det også leses inn kritikk av 
europeisk imperialisme. Her opptrer Peer i ny drakt, som 
forretningsmann og representant for vestlig kapitalisme. Ibsen var 
kritisk til kolonipolitikken som var sterkt aktivisert i andre halvdel av 
1800-tallet, og i fjerde akt forekommer mange utfall mot forhold i 
verdenspolitikken (Bull 1967, s. 20-22). 

Selv om Ibsen i Peer Gynt kritiserer kolonimaktenes fremferd i 
Orienten, er det likevel ikke gitt hvor hans bevissthetsnivå ligger i 
forhold til denne skisserte problematikken. Han kan ikke ha vært 
fullstendig objektiv i forhold til sin samtids holdninger til den 
fremmede verdenen som Orienten representerte for europeere. Også 
han er av en del av en kollektiv bevissthet som han ikke er løsrevet fra. 
Slik fremtrer stykkets fjerde akt uansett som et tidsbilde, som symptom 
på forhold i Ibsens samtid. 

Edward Said beskriver i verket Orientalismen. Vestlige 
oppfatninger av Orienten (publisert på engelsk 1978) hvordan Europa 
har skapt Orienten som kulturell motpart til seg selv, for å oppnå 
kontroll og makt over den og samtidig definere seg selv og styrke sin 
egen selvoppfatning. Orientalisme, slik Said oppfatter disiplinen, 
innebærer en kollektiv forestilling av "oss" europeere i motsetning til 
"dem" - alle ikke-vestlige. Vesten har gitt seg selv mandat til, med 
basis i egen vestlig bevissthet og egne vestlige referanserammer, å 
granske den ikke-vestlige verden som en slags lukket teaterscene. Ut 
fra egoistiske motiver for å forske på og tilegne seg viten om Østen, har 
Vesten gjort Orienten til objekt; den er blitt kategorisert i vestlige 
termer, med vestlig språk og fremstillingsmåte uten selv å ha fått 
komme til orde. Europeerne har behandlet og oppfattet orientalerne 
som en uforanderlig størrelse, de har dannet seg generaliserende 
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oppfatninger om orientalere for å kontrollere dem og holde dem på 
plass som stereotyper (Said 1994, s. 11-17, 22-23). 

Analyse 
I begynnelsen av fjerde akt opptrer Peer på sørvestkysten av Marokko 
som vert for et lite selskap av europeere.2 Ibsens satire er rettet mot 
flere nasjoner - bare navnene til de opptredende anskueliggjør dette: 
Master Cotton, Monsieur Ballon, v. Eberkopf og Trumpeterstråle.3 

Sammen opptrer de som representanter for europeisk imperialisme slik 
den artet seg i det nittende århundret. Said gjør rede for hvordan briter 
og franskmenn i kolonitiden ikke bare delte materielle ressurser, men 
også intellektuell makt: Ut fra et sett av felles forestillinger om 
Orienten ble koloniseringen av denne delen av verden legitimert. Den 
britiske politikeren Balfours argumenter for maktbruken overfor 
egypterne anskueliggjør de førende kolonimaktenes orientalistiske 
tankegang. Til grunn for legitimeringen av koloniseringen ligger tanken 
om at vestlig kunnskap om Orienten ikke bare rettferdiggjør, men også 
gjør administrasjon av Orienten nødvendig: Egypt har hatt sin 
storhetstid, men er nå i forfall, og egypterne må administreres av 
europeerne som kjenner dem og deres historie bedre enn de gjør selv. 
Europeerne vet bedre enn orientalerne selv hva som er best for dem, 
og Europa må ta på seg oppgaven å forvalte Egypts ressurser siden 
Egypt selv ikke er i stand til det (Said 1994, s. 44-50). Ut fra en slik 
konsensus om Europas overlegenhet i forhold til Orienten, gikk viten 
om og administrasjon av såkalt "underlegne raser" hånd i hånd, i en 
"dialektikk av informasjon og kontroll" (ibid., s. 48). 

Denne kollektive bevisstheten om egen maktposisjon og felles 
interesser gjennomsyrer samtalen mellom europeerne i begynnelsen av 
fjerde akt. Peer fremstår som en vellykket forretningsmann og 
selvsikker verdensborger: "De er jo norsk? l Af fødsel, ja! l Men 
verdensborger af gemyt." (Ibsen 1922, s. 356) Peer skryter uhemmet av 

2 Ut fra Saids definisjon av Orienten som geografiske områder preget av arabisk 
kultur, regnes Nord-Afrika med til Orienten. Said opererer med et religions- og 
kulturbasert begrep om Orienten, og definerer Orienten og Vesten ut fra 
henholdsvis islam og kristendommen. 
' Navnet Cotton uttrykker Ibsens skepsis til spesielt britenes kolonipolitikk som 
han mente ga uttrykk for grådighet og profittbegjær. V. Eberkopfs måte å ordlegge 
seg på- "verdensborgerdomsforpagtning" (Ibsen 1922, s. 350) -kan oppfattes som 
en satirisk etterligning av tysk filosofis terminologi (Haakonsen 1972, s. 162). 
Trumpeterstråle kan tolkes som et spark til Sverige og det Ibsen oppfattet som 
tomme floskler i forbindelse med Sveriges nøytralitet i 1864. 
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seg selv, sine erfaringer og sin virksomhet som forretningsmann, og 
omtaler sin kyniske handelsvirksomhet på forskjellige kontinenter som 
både kløktig og moralsk. Samtidig viser Peer seg som mer oppriktig i 
sin grådighet enn de andre i selskapet, som i det lengste kamuflerer sitt 
profittbegjær og sin forfengelighet som idealisme. Peer er en åpenlyst 
kynisk, men altså mer ærlig kapitalist. Uten betenkeligheter støtter han 
overmakten når grekerne gjør opprør. Han avslører dermed de andres 
imperialistiske ønsker. Det er tydeligvis ikke ideologier som har vært 
drivkraften for Master Cotton til å støtte opprørerne: "A æren, den fik 
endda være; l men tænk jer, hvad enorm profit l for os, hvis landet 
slog sig frit - " (ibid., s. 361) Master Cotton demonstrerer med sitt 
profittbegjær akkurat den kolonialistiske mentaliteten som Said har 
beskrevet i ettertid - hvordan Vesten har gitt seg selv mandat til å styre 
og forvalte Orientens ressurser. Europeerne ser andre verdensdeler 
som et marked for seg selv: "Det værste tab er det reelle. l Goddam! 
Jeg kunde tårer fælde! l Jeg så mig som Olympens ejer. l Hvis berget 
svarer til sit ry, l så må der findes kobberlejer, l som kunde tages op 
påny." (loc.cit.) 

Også i episoden hvor Peer skuer mot ørkenen og får ideen om å 
bygge en kanal, uttrykkes en slik vilje til å utnytte erobrede lands 
naturressurser. I Imperial Byes (1992) beskriver Mary Louise Pratt 
hvordan europeeren gir seg selv mandat til å vurdere hva naturen skal 
tjene til og for hvem: 

It is the task of the advance scouts for capitalist "improvement" to encode 
what they encounter as "unimproved" and [ ... ] as disponible, available for 
improvement. [ ... ] The European improving eye produces subsistence 
habitats as "empty" landscapes, meaningful only in terms of a capitalist 
future and of their potential for producing a marketable surplus. (Pratt 1992, 
s. 61) 

Ut fra en typisk imperialistisk tenkemåte kan ikke Peer godta at 
ørkenen bærer i seg noen mening i seg selv siden den ikke tjener som 
hensikt for noe som han kan oppfatte som verdifullt ut fra sin vestlige 
bevissthet. Han ser et stort potensial til forbedring: 

Peer Gynt: Hvad skal en egentlig tro var Guds 
mening med alt dette tomme og døde? 
Dette, som alle livskilder savner; 
dette forbrændte, som ingen gavner; -
denne brøk af verden, som ligger brak; 
dette lig, som ej, siden jordens fødsel, 
har bragt sin skaber så meget som tak, -
hvi blev det til? - Naturen er ødsel. -
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(Ibsen 1922, s. 367) 

I samme åndedrag får Peer ideen om en kanal i ørkenen og fabulerer 
om dette: "Dæmmet ude? Så kunde jeg-! Højden er smal. l Dæmmet 
ude! Et gennembrudd blot, en kanal, - l som en livsensflod vilde 
vandene skylle l ind gennem svælget og ørken fylde!" (loc.cit.) Pratt 
beskriver dette aspektet ved imperialismen: "the eye scanning 
prospects in the spatia! sense knows itself to be looking at prospects in 
the tempora! sense - possibilities of a Eurocolonial future coded as 
resources to be developed, surpluses to be traded, towns to be built" 
(Pratt 1992, s. 61). Disse visjonene om å utnytte naturen var svært 
typiske for Ibsens samtid. To år etter at Peer Gynt utkom, deltok Ibsen 
på seremonien ved åpningen av Suezkanalen. 

Ut fra Saids oppfatning utgjør ideen om Suezkanalen den 
logiske konklusjonen på orientalistisk tenkemåte og innsats. Ved fysisk 
å bygge ned avstanden til Orienten, vil "motstandsdyktig fiendskap" 
(Said 1994, s. 105) transformeres til "imøtekommende og underdanig 
partnerskap" (loc.cit.). Orienten blir "kjent, så invadert og besatt" 
(loc.cit.). Integrert i Vesten, kan Orienten underordnes vestlige 
rammevilkår og dermed lettere utnyttes; både fysisk og psykisk lettes 
tilgangen til Orientens ressurser. Peer gir uttrykk for nettopp en slik 
kolonialistisk mentalitet: 

Peer Gynt: Landet i syd bag Saharas mur 
blev til et kystland med frisk kultur. 
Damp vilde drive Tombuktus fabriker; 
Bom u blev koloniseret med il; 
op gennem Habes for forskeren sikker 
i sin waggon til den øvre Nil. 
Midt i mit hav, på en fed oase, 
vil jeg forplante den norske race; 
det dølske blod er jo kongeligt næsten; 
arabisk krydsning vil gøre resten. 
Rundt om en vik på en stigende strand 
får jeg lægge Peeropolis, hovedstaden. 
Verden er aflægs! Nu kommer raden 
til Gyntiana, mit unge land! 
(Ibsen 1922, s. 368) 

"Gyntiana" kan tolkes som et spark til den norske kolonien Oleana i 
USA. Kolonien var omstridt og spottet i Ibsens samtid (Haakonsen 
1972, s. 164). At Ibsen lar Peer uttrykke seg så karikert imperialistisk 
kan vel tolkes dithen at han gjør narr av en slik mangel på ydmykhet i 
møtet med Orienten. Peers fantasi kan oppfattes som en parodi på 
norsk og europeisk imperialistisk vilje til å invadere, gjøre seg kjent 
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med og kontrollere en verden som fremstår som annerledes og 
fremmed. 

I episoden hvor Anitra opptrer, anskueliggjøres et spekter av 
vestlige holdningsmønstre overfor orientalere. Said beskriver hvordan 
orientaleren er blitt kategorisert som motsetningen til europeeren og 
representerer bildet av "den andre", ikke-europeeren (Said 1994, s. 
50). De generaliserende vestlige oppfatninger av orientalere som 
løgnaktige, uten evne til logisk resonnement, godtroende og samtidig 
uberegnelige, samsvarer i stor utstrekning med Peers fordommer mot 
Anitra som orientalsk kvinne. Scenen gjenspeiler også hvordan 
orientalske kvinner er blitt tegnet som karikaturer; som dumme, 
sensuelle og alltid villige (ibid., s. 228). Med sitt dominerende blikk på 
Anitra gjør Peer henne til et objekt med disse egenskapene: "Benene 
går som trommestikker raske. l Ej! Hun er sandelig lækker, den taske. 
l Hun har nogen extravagante former,- l ikke ganske stemmende med 
skønhedens normer; l men hvad er skønhed? [ ... ] l Og just det 
extravagante behager, l når man har tilbunds det normale nydt" (Ibsen 
1922, s. 371).4 Anitras og de andre kvinnenes selvutslettende hyllest av 
Peer som profet gir også assosiasjoner til Saids refleksjoner over 
hvordan Flauberts møte med en egyptisk kurtisane har skapt et bilde 
av hvordan den orientalske kvinnen aldri gir uttrykk for egne tanker 
eller følelser; det er den rike, fremmede mannen som får 
oppmerksomhet og snakker på vegne av henne (Said 1994, s. 16). 
Kvinner er vanligvis vesener i mannlige fantasier om makt, som hos 
Peer: "Jeg er situationens herre" (Ibsen 1922, s. 371). 

I Peers øyne er Anitra enkel og primitiv, og han føler seg 
himmelhøyt hevet over henne. Peer gir seg selv rollen som hennes 
læremester og oppdrager, og i hans belærende tone overfor Anitra 
kommer europeernes arroganse overfor orientalerne til uttrykk. Her 
speiles oppfatningen av orientaleren som tom, klar til å "fylles på". 
Replikkvekslingen mellom Peer og Anitra anskueliggjør slik de typiske 
oppførselskodene for forholdet mellom hvit formynder og underdanig 
orientalsk kvinne: 

Anitra: 
Peer Gynt: 
Anitra: 
Peer Gynt: 

Men jeg har ingen sjæl. 
Så kanst du få! 

Hvorledes, herre? 
Det må j e g forstå; -

jeg skal nok tage mig af din opdragelse. 
Ingen sjæl? Ja ganske visst er du dum, 

4 Her antydes også den gjengse oppfatningen av orientalere som urenslige: 
"Hendes fødder- de er ikke ganske rene; l ikke armene heller; især den ene" 
(Ibsen, s. 372). 



Ja, men er du profet? 

som man siger. Jeg har mærket det med beklagelse. 
Men pyt; til en sjæl har du altid rum. 
Kom her! lad mig måle din hjernekiste. -
Der er plads; der er plads; det varde t, jeg vidste. 
Sandt nok, - du vil aldrig komme til at stikke 
synderlig dybt; nogen s to r sjæl får du ikke; -
(Ibsen 1922, s. 372) 
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Også i Peers lange enetaler til Anitra uttrykkes kvintessensen i Saids 
oppfatning av europeisk vilje til å dominere over orientalere. Ønsket 
om kontroll og om å speile seg i glansen av en annens beundring og 
dermed styrke sin identitet kan neppe komme klarere til uttrykk: "Jeg 
vil eje dine længsler. l Voldsmagt i min elskovs stat! l Du skal være 
min alene. l Jeg vil være den, der fængsler l dig, som guld og 
ædelstene. l Skilles vi, er livet omme, - l ja, for d i n part, notabene! 
Hele du, hver trevl og tomme, l uden vilje, ja, og nej, l vil jeg vide fyldt 
af mig" (ibid., s. 377). Her uttrykkes europeisk følelse av total 
overlegenhet: Europeerne oppfatter seg selv som forbilde for 
orientalerne og kommanderer dem til å lære; herm etter oss, gjør som 
oss, men uansett hvor mye dere øver dere på å ligne oss, når dere aldri 
opp til vårt nivå. Dere trenger oss, selv om dere ikke har kapasitet til å 
forstå det. Dere får all verdi fra oss - uten oss er dere ingenting. 

Imidlertid lykkes ikke Peer i forsøket på å skape dette 
avhengighetsforholdet. Inntrykket av Anitra forandrer seg underveis i 
scenen: Når Peer forventningsfullt vil ha respons på diktet han har 
deklamert, er Anitra tydeligvis ikke så imponert som han hadde håpet: 
"Stilhed! Mon den fagre lytter? l Har hun hørt mit lille digt? [ ... ] Hys! 
[ ... ] l Er det elskovssuk? Nej, sang; - - l nej, det er en hørbar 
snorken. - -" (ibid., s. 373). At Anitra stadig faller i søvn mens Peer 
deklamerer dikt og i forskjellige nyanser fabulerer om at han vil eie 
henne og lede henne gjennom tilværelsen, kan kanskje tolkes dithen at 
hun yter en indirekte motstand mot å bli dominert. Peer fengsler 
henne tydeligvis ikke så sterkt som han ønsker å gjøre. Selv om hun 
ikke direkte protesterer her, lytter hun jo ikke når han utbasunerer 
hvordan han skal veilede og oppdra henne. Når hun er våken, gir hun 
i økende grad også direkte uttrykk for skepsis. Hun begynner åpenlyst 
å tvile på hans posisjon, hans genialitet: "Ja, men e r du profet?" (ibid., 
s. 378). Dessuten vil hun ikke kysses når Peer forsøker å få mer intim 
kontakt med henne: "Nej se, hvor den lille hakkespett knejser!" 
(loc.cit.). Når det kommer til stykket, vil hun heller ikke ha den sjelen 
Peer aller nådigst vil gi henne: "Ja, tak, jeg hjælper mig uden sjæl" 
(ibid., s. 380). Dette kan vel oppfattes som en motstand mot å bli 
pådyttet europeiske verdier, som uttrykk for at orientalerne, 
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representert ved Anitra, ikke vil ha de verdiene europeerne prakker på 
dem. 

I Anitra tegnes et bilde av orientaleren som gjør uventet og 
ubeleilig motstand - "Lad være; jeg bider!" (ibid., s. 378) - orientalerne 
er ikke slik man trodde de var. Ut fra vestlig kapitalistisk ideologi 
fremsto det man kalte "afrikansk grådighet" som en trussel, og Anitras 
blikk for materielle goder stikker kjepper i hjulene for Peer på 
tilsvarende måte. Hun er ikke interessert i verdiene som europeerne 
smykker seg med, hun vil heller ha det som europeerne også egentlig 
vil ha, de konkrete smykkene: "Jeg bryder mig ikke så meget om 
sjælen; - l giv mig heller - l [ ... ] Hin skønne opal!" (ibid., s. 372). 
Ibsen ironiserer over denne vestlige sjelen når han lar Peer 
selvhøytidelig proklamere at han er den som har identitetsbyrden: 
"Har man sjæl, så er man bunden l i betragtning af sig selv" (ibid., s. 
377). I virkeligheten ser jo Peer seg selv usedvanlig dårlig. Ved å 
harselere over Peers sjel og hans overdrevne selvbevissthet og samtidig 
tegne en slik karikatur av "orientalsk primitivitet", slik den fremstår for 
europeisk selvrettferdighet- "Tal, o, herre! Når du taler, l ser jeg glimt, 
som af opaler!" (ibid., s. 376) - gjør Ibsen kanskje narr av en slik 
holdning som Peer som vestlig kapitalist viser. Europeerne gir seg selv 
alibi til å leve ut sin materialisme, mens orientalerne ikke gis noen 
unnskyldning for å ha de samme ønskene om materien rikdom; når 
orientalerne viser interesse for de samme materielle verdiene som 
europeerne, fordømmes det som grådighet. 

I det hele tatt tyder Peers fremtoning i denne episoden på at 
satiren her er rettet mot Peer som representant for europeisk 
imperialisme. Peer virker jo stadig mer latterlig, strålende fornøyd selv 
om Anitra for lengst er begynt å bli skeptisk til ham: "Jeg er en lyksalig 
hane! l Hak mig, min lille tippe!" {ibid., s. 379) Anitra tar ham på 
ordet like etterpå, og Ibsen lar Peer stå alene tilbake som nokså 
latterlig, rundlurt og forlatt av den kvinnen han har være så overlegen 
overfor. Han har ikke oppfattet hintene underveis. Det er vel neppe 
tilfeldig at Ibsen lar Peer fremstå som så blind og døv for alle signaler -
det kan tolkes som harselas over kolonimaktenes arrogante dominans: 
Peer som europeer er blind for alle signaler Anitra som orientaler gir 
ham, han respekterer ikke hennes integritet og forstår ikke at Anitra 
som kvinne og orientaler har en egen vilje. 

At Peer mislykkes i sitt forsøk på å kontrollere Anitra kan vel 
uansett også leses som uttrykk for stemninger i tiden. Said beskriver 
hvordan romantikkens orientalisme rommet svært urealistiske 
oppfatninger om Orienten. Møtet med virkelige orientalere førte til 
utstrakt skuffelse over at de ikke svarte til de romantiske 
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forestillingene man hadde om dem. Mange orientalister var dypt 
skuffet over møtet med den moderne verdslige Orienten. Said siterer 
N erval som skriver til Gautier i 1843: 

Jeg har allerede mistet kongedømme etter kongedømme, [ ... ] den vakreste 
halvdelen av universet, og snart vil jeg ikke vite om noe sted der jeg kan 
finne et tilfluktssted for mine drømmer; men det er Egypt jeg angrer mest på 
at jeg har drevet ut av min fantasi, nå når jeg dessverre har plassert det i min 
hukommelse. (Said 1994, s. 114-115) 

Kanskje avspeiler episoden med Anitra slike erfaringer, uansett hvor 
ironisk Ibsen forholder seg til dem. 

Etter å ha kommet over skuffelsen over at Anitra forlot ham, vil 
Peer fordype seg i menneskenes historie. Said beskriver hvordan 
europeerne på grunnlag av orientalistisk tenkemåte har følt seg 
berettiget til å "styre orientalsk historie, tid og geografi" (ibid., s. 99) 
gjennom å skjematisere, registrere og generalisere. Peers attityde som 
forsker gir assosiasjoner til disse tankene om hvordan europeiske 
forskere bringer med seg sin europeiske identitet og nærmer seg 
Orienten på egne vestlige premisser. Peer gir seg selv mandat til å 
studere Orienten ut fra sin identitet som nordmann og europeer: "Nu 
er jeg altså Ægypter til forandring; l men Ægypter på grundlag av det 
gyntske jeg" (Ibsen 1922, s. 383). 

I begynnelsen av fjerde akt proklamerer Peer at han som 
autodidakt bare har lest det han kan bruke. Det store antallet av hans 
feilsiteringer - som "Salomons ordbog" (ibid., s. 367) og "das ewig 
weibliche zieht uns an!" (ibid., s. 372) - gir unektelig denne 
leveregelen et komisk skjær og understreker Peers overfladiskhet. 
Fremstillingen av Peer som kulturhistoriker forsterker også inntrykket 
av europeisk forfengelighet. Hans parodiske fremtoning når han gjør 
notater og betrakter Sfinxen gjennom en lorgnett, gir assosiasjoner til 
Saids senere kritikk av den holdningen som ligger til grunn for 
europeisk viten om og kartlegging av Orienten. Her opptrer 
europeeren som observerer Orienten som tablå. Peer fremstår som en 
forsker som bare ser og observerer uten å egentlig forstå noe, også her 
er han blind for tegn som gis.5 Riktignok problematiserer Said seriøse 

5 Memnonstøttens sang kan tolkes som en oppfordring til å kjempe i fortidens ånd, 
ikke bare studere den på en overfladisk og lettvint måte slik Peer gjør. Mot slutten 
av fjerde akt forekommer det mange utfall mot politiske forhold i Ibsens samtid: 
Huhu regnes som karikatur av målstreverne, Hussein var ifølge Ibsen selv ment 
som en satire over den norske-svenske utenriksministeren Manderstriims 
uselvstendige politikk, mens Begriffenfeldt kan oppfattes som latterliggjøring av 
abstrakt tysk filosofi (Haakonsen 1972, s. 165-166). 
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vestlige forskeres dominans over Orienten, mens Ibsen lar Peer fremstå 
som halvstudert, useriøs og dermed "harmløs". Men selv om leseren 
ser hvordan han kommer til kort, oppfattes han jo som en kapasitet i 
sitt miljø, der andre vitenskapsmenn tror på ham. 

Brian Johnston peker på at Peers reise i Orienten er blitt 
oppfattet som en ironisk kommentar til Hegels filosofiske system. 
Hegel ligner historiens fremskritt med solens gang på himmelen: 
"rising in the Orient [ ... ] and then progressing westwards [ ... ] with the 
whole progress being the gradual realization, [ ... ] of the principal of 
spiritual freedom." (Johnston 1980, s. 191). Peer reiser imidlertid i 
motsatt retning: "Peer, we notice, reverses this rational development 
[ ... ] traveling from the West to the East and taking up, as he does so, 
in totally superficial form and in reverse order the spiritual roles 
analyzed in such depth by Hegel" (loc.cit.). 

Asbjørn Aarseth baserer også sin tolkning av Feer Gynt på 
Hegels filosofi, men hos ham blir Hegels ideer tatt på alvor. Ut fra 
Aarseths oppfatning danner Hegels ideer filosofisk basis for 
hendelsene i fjerde akt. Aarseth tolker Feer Gynt som en dramatisering 
av "dyret i mennesket", ut fra ideen om mennesket som motsetning til 
dyrisk natur. Peer er dominert av "dyret" og ser ikke den sanne 
meningen med livet. Ut fra passasjer i Hegels filosofi kan for eksempel 
scenen i galehuset, hvor den gale fellahen bærer en død okse på 
ryggen, sees som uttrykk for egyptisk ombytting av menneskelige 
verdier. 

Said peker på europeiske litteraturforskeres tendens til å bare 
referere til andre europeeres forskning. Utenforliggende politiske 
forhold trekkes sjelden inn som vesentlige i fortolkningen av tekster 
(Said 1994, s. 23). Aarseths intertekstuelle tolkning av fjerde akt kan 
vel sees som eksempel på en slik tolkningshorisont - her ligger det 
implisitt en motvilje mot å anerkjenne politiske forholds innflytelse på 
et forfatterskap. 

Said redegjør for hvordan Egypt i kolonitiden ble regnet som "et 
nærmest akademisk eksempel på den tilbakestående Orienten" (Said 
1994, s. 47). Forestillingen om orientalerens mangel på evne til logisk 
resonnement avspeiles i galehusscenen i dårekisten i Kairo, der "[d]en 
absolute fornuft l afgik ved døden i aftes kl. 11" (Ibsen 1922, s. 388). 
Saids refleksjoner over hvordan Vesten har skapt og styrket sin 
identitet ved å se seg selv som motsetningen til Orienten, kaster et 
interessant lys over scenen i dårekisten. Her blir Peer utfordret, han får 
endelig oppfylt sin drøm om å bli keiser, men han er havnet midt inne 
i kulminasjonen av Orientens ulogiske vesen, og da går det galt, han 
mister seg selv - nå er han bare "orientalsk" ut fra tidens oppfatning 
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om hva det innebærer. Han er uten fornuft og kontroll og mister sin 
identitet som europeer, ut fra hva det i Saids oppfatning betyr. Igjen er 
det vanskelig å vite om og i hvilken grad Ibsen gjør narr av disse 
holdningene som ligger til grunn for fremstillingen av dårekisten i 
Kairo som de gales høyborg. Uansett kan vel galehusscenen oppfattes 
som symptom på samtidens holdninger, enten den dypest sett er 
uttrykk for dem eller latterliggjøring av dem. 

To år etter utgivelsen av Peer Gynt var Ibsen i Egypt i forbindelse 
med seremonien ved åpningen av Suez-kanalen. I essayet "Abydos", 
som skildrer denne reisen, gir Ibsen uttrykk for relativt nyanserte 
oppfatninger om orientalere. Riktignok omtaler han egypterne som 
støyende og fremmedartede - men samtidig viser Ibsen seg åpen for at 
dette fremmede samfunnet kanskje har sin egen orden, selv om man 
som europeer ikke umiddelbart får øye på den: 

Det interessante ved at færdes i disse vild-fremmede omgivelser, ligger for 
en stor del i en erkendelse, som man lidt efter lidt kommer til, den nemlig at 
der under al denne tilsynelatende meningsløshed i skrig, fagter og 
handlinger ligger en viss orden til grund; at alt dette dog er yttringer af et 
samfundsliv, der også har sin lov og sin regel; og efter hvert som denne 
erkendelse vågner, så rykker en menneskene nærmere; afstanden mellom 
det fremmede og det hjemlige bliver mindre og mindre; og overhodet vil 
den, der har rejst meget omkring, visstnok tilsidst have gjort den erfaring at 
nationerne i sin inderste kærne ikke på langt nær arter seg så 
grundforskelligt, som man på forhånd er tilbøjelig til at tro. (Ibsen 1930, s. 
344) 

Disse tankene kan vel tyde på at Ibsen har følt en viss avstand til 
fordommene mot orientalere. Her uttrykker han som europeer en 
ydmykhet overfor mennesker han ikke kjenner. Kanskje ligger det 
implisitt i dette en respekt for Orientens integritet, en tanke om at et 
samfunn man ikke kjenner har sin egen målestokk for verdier, og ikke 
fortjener å bli pådyttet andres. Disse tankene Ibsen gir uttrykk for her, 
tyder vel i hvert fall på større respekt for Orienten enn det som var 
vanlig i hans samtid. 

Konklusjon 
I denne artikkelen har jeg forsøkt å belyse fjerde akt av Peer Gynt ut 
fra den opprinnelige tolkningen av stykket som allegori. I fjerde akt er 
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satiren utvidet til å også gjelde europeisk identitet, og jeg har prøvd å 
vise at flere episoder speiler europeisk kolonialisme slik Edward Said 
har beskrevet den i ettertid. Peer fremtrer som forretningsmann og 
verdensborger i denne tidens ånd. Han kan oppfattes som representant 
for vestlig imperialisme, og den karikerte fremstillingen av ham og de 
andre representantene for de førende kolonimaktene anskueliggjør 
europeernes arrogante holdninger til orientalere. Ibsen kaster også et 
kritisk blikk på kolonimaktenes utnyttelse av Orientens ressurser og 
parodierer i Peers fabuleringer holdningen som ligger til grunn for 
denne fremferden. 

I Peers fordommer overfor Anitra som orientalsk kvinne 
avspeiles de generaliserende oppfatningene europeere hadde om 
orientalere i Ibsens samtid. Europeerne ser seg selv som representanter 
for en høyerestående rase, og orientalerne pådyttes europeiske verdier 
som målestokk og forbilde. Peers monologer gir uttrykk for dette: 
Anitra som orientaler skal viljeløst formes av Peer som europeer. Men 
Peer undervurderer Anitra, som vil ha seg frabedt hans kontroll og 
dominans. Peers maktarroganse blir latterliggjort - hans latterlige 
fremtoning tyder på at Ibsens sympati ligger hos Anitra som orientaler. 
Anitra gjør opprør mot formynderen, og i lite format er kanskje denne 
protesten mot Peer og hans belærende dominans uttrykk for orientalsk 
motstand mot vestlige kolonimakters formynderske holdning. Trekk 
ved fremstillingen tyder også på at Ibsen her gjør narr av hvordan 
europeernes økonomiske interesser pakkes inn som åndelige verdier -
som "sjel" - en form uten innhold. 

Også som kulturhistoriker lar Ibsen Peer fremstå parodisk. I den 
satiriske fremstillingen av Peer som forsker kan det kanskje, i tråd med 
Said, leses inn kritikk av måten Peer bringer med seg sine europeiske 
referanserammer som basis for en gransking av Orienten som et 
objekt. Saids oppfatning av hvordan Europa har skapt Orienten som 
en kunstig motsetning til seg selv, for å styrke sin egen selvoppfatning, 
kaster også et interessant lys over scenen i dårekisten i Kairo. Her 
mister Peer, som orientalsk og dermed ulogisk, sin vanlige 
selvrettferdighet, sin europeiske identitet. 

Det er ikke mulig å vite hvor Ibsens bevissthetsnivå dypest sett 
ligger i forhold til denne problematikken - i hvilken grad speiler 
episodene i fjerde akt datidens gjengse holdninger til Orienten og 
orientalere, og i hvilken grad gjør Ibsen narr av nettopp disse 
fordommene - men jeg har prøvd å vise at det finnes trekk ved den 
satiriske fremstillingen av Peer som tyder på at det neppe bare er naive 
fordommer hos Ibsen som kommer til uttrykk. Ibsen lar Peer som 
vestlig kapitalist fremstå som en latterlig figur; Peer blir offer for sine 
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overlegne holdninger og faller stadig for egne grep - blind og døv for 
alle signaler og tegn som gis ham. At Ibsen tegner så karikerte bilder av 
europeere, kan tolkes som kritikk av det Peer står for som representant 
for vestlig imperialisme, med dens umyndiggjøring av orientalske land. 
Slik kan fjerde akt av Peer Gynt oppfattes som en satire over 
kolonimaktenes fremferd i Orienten i Ibsens samtid. 
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Orientalistisl{ religionsmøte 
No en reisebøker og deres 

religionsframstillinger1 

av Gunnfrid Ljones Øierud 

Innledning 
I denne artikkelen skal jeg ta for meg reisebøker av fire nordiske 
skribenter fra de siste to hundre årene, herunder Hans Christian 
Andersens En Digters Bazar (1842) (primært kapittelet fra 
Orienten), Hamsuns I Æventyrland og "Under Halvmånen" 
(1903), Carsten Jensens Jeg har set verden begynde (1996) og 
Kari Vogts Reise i Iran (1997). 

Fokuset mitt er på religionsmøtene i bøkene - hvordan 
framstiller disse forfatterne, med kristen/vestlig bakgrunn, den 
eller de andre religionene de møter? Jeg prøver å finne materiale 
som gir en tydelig pekepinn om hvordan religion blir bedømt og 
vurdert av forfatterne. Herunder stiller jeg noen 
"hjelpespørsmål", blant annet om den fremmede religionen 

' Dette er en omarbeidet versjon av en mellomfagsoppgave i nordisk fra 
våren 2003. 
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framstilles med avsky, fascinasjon, respekt, ønske om forståelse 
og ny viten, eller som en kuriositet. Blir barrierer bygd opp eller 
brutt ned i møtene? Finnes flerstemmighet, eller er det en fasit 
som blir presentert? Er målet simpelthen å skrive underholdende 
litteratur? Ser den reisende på seg sjøl som et individ eller som 
representant for et kollektiv? Holdningene som kommer fram er 
interessante både i forhold til den eller de religionene de møter, 
og en eventuell kritikk av hjemlig religionsutøvelse. Jeg vil se 
etter trekk av orientalisme i saidsk forstand i disse møtene og 
framstillingene, i tHlegg til å vektlegge utviklingen fra verk til 
verk, og lese dette noe opp mot historie og litteraturhistorie. 

Noen premisser ligger til grunn for denne artikkelen, blant 
annet at forfatterne møter en annen religion enn sin egen, og 
beskriver dette møtet i verket. Videre at de har med seg en slags 
nordisk kristendomsvariant, eventuelt en "lett kristelig" vestlig, 
sosialdemokratisk, og til dels flerreligiøs bakgrunn. Dette er 
sjølsagt problematisk, for det finnes sannsynligvis like mange 
kristendomsvarianter som det finnes individer som tror på Jesus. 
Jeg ser også det vanskelige i å prøve å si noe om religion 
uavhengig av det totale kulturelle inntrykket. Dette er viktige 
problemer, men jeg tror at så lenge jeg er dem bevisst, er det 
mulig å skrive om emnet. 

Begrepsbruken min er også verdt å problematisere. Det er 
viktig å skille mellom et møte som finner sted, de oppfatningene 
forfatteren har, og den framstillinga jeg har med å gjøre.2 Jeg 
forholder meg til det møtet som blir beskrevet, med andre ord ei 
framstilling av et møte. Og dette til tross for at det hele kanskje 
bare er konstruksjoner i forfatterens hode. 

Videre skiller jeg mellom begrepene orientalsk, et mer 
nøytralt ord, og orientalistisk. Det siste begrepet er farget av 
Edward Saids orientalismekritikk, og innebærer ei framstilling av 
Orienten som på en eller annen måte blir ramma av den 
kritikken han framsetter i denne boka. Orientalisme og det å 
være orientalistisk henger sammen, og dermed er begge disse 
begrepene negativt ladet. 

2 Det er et skille mellom en hendelse og ei språklig framstilling av en 
hendelse. Videre vil ei framstilling alltid være subjektivt prega, ikke en 
objektivt tilgjengelig sannhet, (jf Barstad side 1-5 om Derrida med flere). 
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Sjangerens mulige problem 
Reiselitteratur som sjanger er vanskelig å plassere endelig, og det 
finnes få gode behandlinger av temaet. Men vi nærmer oss 
kanskje ei løsning om vi leter en plass mellom sjølbiografien og 
romanen (Fussel 1980:203). Sjølbiografien er i følge Lejeune 
basert på en sjølbiografisk kontrakt. Denne kontrakten 
innebærer at navnet på tittelbladet er identisk med 
hovedpersonen, og at innholdet i boka er et forsøk på å si noe 
sant; forfatteren opplever det faktisk på denne måten (Lejeune 
1982:202,212). Dette ligger også til grunn for reiselitteraturen. 
Samtidig har ei reisebok noe av romanen i seg med hensyn til 
omfang, litterære grep og rom for mer og mindre fiktive 
elementer. Reiseboka I Æventyrland illustrerer overskridelsen av 
sjølbiografiens fakta-krav allerede med undertittelen oplevet og 
drømt. Ei bok som skal kalles reiselitteratur må også inneholde 
en reise og et møte med noe annet. 

Jeg tror at denne sjangeren legger visse føringer for 
hvordan et religionsmøte kan framstilles. Med religionsmøte 
mener jeg noe mer enn å se og reflektere; jeg tenker noe i retning 
av dialog, et møte hvor begge parter får komme til orde, og en 
forsøker å forstå den andre. Det ideale (utopiske?) 
religionsmøtet søker å framstille det en møter korrekt, og la det 
få tale, i stedet for å presentere alle fordommer som rene fakta. 
Et godt religionsmøte innebærer respekt og et ønske om å forstå, 
ikke forakt og et ønske om å latterliggjøre og dementere. Det 
problematiske med å framstille religionsmøter i reiselitteratur 
henger sammen med om en fokuserer på den litterære 
representasjonen, hvordan jeget skal framstå for leserne, eller om 
en fokuserer på det en har møtt. Reisebøker har en sjølbiografisk 
kontrakt i bunnen, og framstillinga av jeget og jegets utvikling 
som følge av et møte er ofte viktigere enn sjølve framstillinga av 
det andre (Andersen 1998:5). Videre er det ofte en tidsmessig 
kort reise som ligger tn grunn for reisebøkene. Det er ikke 
sosialantropologer som gjør sine feltstudier, heller forfattere på 
dannelsesreise eller utvidet ferie. De færreste reisebokforfattere 
ønsker å gjøre et stykke vitenskapelig arbeid og virkelig lære 
språk og kultur å kjenne, så mange bruker heHer den 
eksisterende litteraturen som referanse enn å investere nok tid til 
å komme med førstehåndsviten (Said 27-28). 
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Hva er så konsekvensen når jeg skriver denne artikkelen? 
Jo, jeg kan kanskje vanskelig spørre etter religionsmøter i 
reiselitteraturen, det vil alltid bli religionsoppfatninger og 
-framstillinger. Religionsdialogen forsvinner lett når vi snakker 
om en nesten sjølbiografisk sjanger hvor jeget tildels er temaet, 
der en kan fokusere mer på kunstnerisk representasjon enn på 
møte og dialog. Så i det følgende vil jeg framholde idealet om det 
gode religionsmøtet, men ser at kanskje allerede sjangeren legger 
sine begrensninger på dette. 

Said om orientalistiske 

religionsframstilHnger 
Tradisjonelle orientalistiske religionsoppfatninger er i følge Said 
basert på to elementer. For det første at islam er bedrageri -
denne religionen er en misoppfatning og forvrenging av 
kristendommen (Said:68,72,76). Videre påpeker han at Vesten 
ofte møter islam som en fiende, sannsynligvis fordi islamsk 
kultur og religion har spredd seg og dominert tradisjonelt kristne 
og jødiske områder: "Islam overgikk og overstålte Roma" (85). 
V es ten kunne ikke uten videre dominere og definere islam, og 
måtte finne andre hersketeknikker. 

Flere andre av Saids ank~punkter mot orientalistene er 
aktuelle også når det gjelder religionsframstilling, for eksempel 
diskursavhengigheten. Diskursen om Orienten er en vestlig, 
tverrfaglig diskurs. Den opprettholder seg sjøl gjennom at de som 
skriver om Orienten heller søker tekstlig viten enn å åpne øyne 
og ører for det de møter (4-5, 27-28). Videre hevder Said at 
dominans av diskursen gir makt, og at mange av stereotypiene er 
rent tekstlige kreasjoner. I diskursen projiserer en, snakker for 
den andre, og generaliserer slik at stereotypier blir framhevet 
(75). 
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Andersen refererer gammel historie, om religionskriger, korstog 
og islams ekspansjon. Islam har overtatt Konstantinopel, men 
Muhammads navnetrekk strålte aldri på det området som ble 
ranet fra de kristne (275). Andersen har visjoner om at 
Muhammads navnetrekk skal viskes ut, og at en moske som en 
gang var ei kirke, skal bli til kirke igjen. Og han føler at han blir 
dårlig mottatt og uglesett fordi han er kristen (245 og 247). Med 
andre ord framstiller han et visst fiendebilde av islam, og 
forventer en framtidig kristen revansj over de midlertidige 
muslimske herskerne - noe som passer helt inn i Saids påstand 
om orientalistisk religionsframstilling. Andersen møter det 
muslimske kollektivet mer som en representant for et kristent 
kollektiv, enn som et individ. Han representerer noe større enn 
seg sjøl, og har en fellesskapsfølelse med det danske folk og 
kristenheten (117-119, 245, 247). 

Men dette er bare en del av bildet. I samme avsnitt som 
han ser for seg at moskeen igjen skal bli ei kirke, konstaterer han 
at det er en felles Gud: "Din Gud er ogsaa vor Gud" (245). Han 
har også generelt sterke følelser overfor den religiøse praksisen 
han møter, for eksempel når han oppfatter dervisjene som gale. 
Andersen blir rystet og beskriver det som gruelig (248ff). Vi 
bevitner ambivalente følelser av både høyere enhet, avsky, gru og 
samstemmighet, så Andersen framviser med andre ord både 
politisk fiendskap og romantisk enhetsånd og fintføleri. 

Et problem som dukker opp i forhold til det jeg har pekt på 
så langt, er at han er kritisk til katolisismen også (48-49, 102, 
104) - og dette er en variant av hans egen religion. Hvis han er 
like kritisk til katolisismen som til islam, så er ikke aksen øst
vest, men nord-sør. Men samtidig viser det seg at Andersen har 
en forkjærlighet for den dannede klasse, på tvers av religionene 
(102). Når han skiller i dannet/udannet i både katolisisme og 
islam, da er ikke religionskritikk temaet i dette avsnittet, og Saids 
kritikk er fortsatt relevant for resten av teksten. 
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Hamsun. I Æventyrland (IÆ) og "Under 

Halvmånen" (UH) 
Sjøl om disse to verkene logisk sett henger tett sammen, "Under 
Halvmånen" er en beretning om siste del av den reisen som blir 
beskrevet i I Æventyrland, er det store forskjeller mellom dem. 
Det er vanskelig å "ta" Hamsun, og stemple IÆ som 
orientalistisk, på grunn av konstant ironi, dementering av egne 
påstander, drøm, sjøllatterliggjøring og stadige brudd på den 
sjølbiografiske kontrakten. I UH er det mindre av disse 
elementene, og han skriver mer politisk og vurderende. Men 
samtidig kritiserer Said nettopp dette; fordi Kaukasus (IÆ) er 
fjernere enn Istanbul (UH), er det lettere å forholde seg upolitisk, 
amoralsk og verdinøytral til det han møter. (Said : 67, 85) Og i 
det latterliggjørende ligger en mangel på respekt for religionen. 
Hamsun rammes også av Saids kritikk når det gjelder 
framstillingen av islam som bedrag, blant annet i det Hamsun 
bruker begrepet muhammedanisme. Dette begrepet er en vestlig 
kreasjon som innebærer at en tror at Muhammad og Jesus har 
samme funksjon, og Muhammad er en bedragersk Jesus 
(Said:70). I tillegg karikerer Hamsun Muhammad som en stor 
epileptisk bedrager, som fikk åpenbarelser slik det passet han 
(UH 301). 

Den reisendes eget ståsted er ikke uten videre lett å få tak 
på. Men det er betegnende når han sier at han fortsatt kan tenke 
på religiøse emner nettopp fordi han ikke har kommet på det 
rene med Gud (IÆ 214). Dette kan sees som en parallell til den 
stadige dementeringa av alt, en søken mot det uharmoniske og 
kompliserte. Hamsun uttrykker også at han "står ansikt til ansikt 
med en Gud", ikke Gud (IÆ 203), og når han kaller eget 
kroppsspråk for "en kristens miner", (IÆ 267) kan det like 
gjerne forstås ironisk som alvorlig. Dette er ikke akkurat 
ortodokse kristne uttrykk, og Hamsun stiller seg jevnt over 
ironisk betraktende i forhold til religionsutøvelsen: "Gud blir 
dyrket på mange slags måter på jorden. Og alle dyrker gud på 
den eneste rette måte og alle dyrker den eneste sande Gud" (UH 
278). Det relative viser seg absolutt i forfatterens signaler om 
eget forhold til religion. 
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Relativisme 
Faktisk kan svært mange av Hamsuns framstillinger og utsagn 
om religion knyttes til begrepet relativisme. Han framhever at 
religion ikke er noen grunnleggende kategori for å sortere 
mennesker, for hvilken religion en har, medfører ingen absolutte 
egenskaper. Hamsun fant både skinnsyke, flørt og spradebasser 
under turban og slør også (IÆ 264), og videre utnevner han 
armenierne til det verste, uærligste, sleskeste folkeslaget (IÆ 
263) - og de er kristne. Jødisk religion nevnes ikke, men han blir 
sjølsagt narret og forfulgt av jøder og er kritiske til dem. Hamsun 
framhever også at forholdet mellom Oksidenten og Orienten 
ikke er så svart/hvitt som det vanligvis blir framstilt, og at 
fiendebildet av islam primært har med politikk å gjøre, ikke 
religion (UH 260-270). Religion er nemlig relativ, og den 
islamske stat har startet sin ferd mot sekularisering (UH 297-
300, og "muhammedanismen hænger godt i endnu" (IÆ 237)). 
Hamsuns uttalelser om en maktbalanse mellom øst og vest, 
forsoning og forståelse (UH 303-304), blir likevel stående i 
kontrast til den kristne russiske offiseren, som Hamsun mener at 
bare holder ut muhammedanismen fordi muslimene er slaver 
(IÆ 193-194). Det relative og religions bagatelliserende er altså 
ikke entydig. 

Vektleggingen av det relative finner jeg tydeligst i de små 
religionsfenomenologiske avhandlingene i IÆ. Her maler 
Hamsun sammenhengen mellom religionene, det tilfeldige i 
deres tilblivelse, mangfoldet, kuriositetene og ambivalensen i 
verdier og bud med brei pensel (IÆ 209, IÆ 274-276). Og han 
ironiserer grundig over alle religionene, ikke minst 
kristendommen, som løste gåten om det ondes tilblivelse helt 
enkelt med en slange og et eple (IÆ 274f). Atle Kittang mener at 
Hamsun avsier en dødsdom over hele tanken om en opprinnelig 
religion når han omtaler den evige ilden i Baku som har blitt til 
industri (Kittang 1984:137). Dette er en tanke jeg tildels kan 
være enig i, og den forklarer kanskje relativismen. 

Absoluttene (?) 
Et av Hamsuns viktige poenger er at Koranen har skapt 
fatalismen, og følgelig en passivitet; alt som skjer er Allahs vilje 
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(IÆ 193, 264, 274). Som konsekvens av denne fatalismen finner 
han en enkel lykke hos muslimene. Han knytter også den 
arabiske ignoransen, en ignoranse som frustrerer han djupt, til 
fatalismens ensidige fokus på evigheta (IÆ 288 og UH 291). Det 
virker som om Hamsun mener at alle muslimer har den samme 
fatalistiske innstillinga, og følgelig er dette blant hans mest 
generaliserende påstander. Samtidig ser han en motpol til den 
resignerte fatalismen i Muhammads ord "det vokser godt på en 
kirkegård"; Profeten hadde livet for øye (UH 272-273). 

Hamsun møter også religionsuttrykk han ikke får til å gå 
opp, og som han stiHer seg noe ambivalent til. Betegnende for 
dette er muslimen på toget, som blir framstilt som ignorant i 
møte med "de vantro hunder" (altså Hamsun sjøl). Han har god 
tid, uttaler et vedvarende "skje Allahs vilje", og mener at bønnen 
er viktigst av alt. Hamsuns reaksjon befinner seg et sted midt 
mellom beundring og forakt (IÆ 182-183). Pilegrimene på andre 
klasse på toget klarer han heller ikke å sette på plass. Kan en 
gjøre en slik pilegrimsreise, eller var det hele bare tull? (IÆ 277) 
Han møter også en dervisj som han vil stemple som gal eller 
skuespiller, men finner aldri ut om henrykkelsen er juks eller 
hellighet (IÆ 288-289). 

Som de andre forfatterne jeg tar for meg, har også Hamsun 
dyp respekt for inderligheten i troen til noen av dem han møter. 
De teologiske studentene klarer han ikke å forstyrre, og han må 
bare bøye seg for seriøsiteten og konsentrasjonen han finner hos 
dem (UH 268). Sjøl om han ser en fare for fanatisme hos dem, 
mener han at denne religiøse praksisen likevel er bedre enn den 
hjemlige amerikaniserte religionen (UH 269). Hamsun forteller 
også om den rolige, idylliske Orienten, med god tid til å holde 
andakt, bønn og hviledag. De tar religionen sin mer på alvor enn 
travle Vesten, og er minst like lykkelig (UH 266). Kittang 
avslutter sine skriverier om IÆ med at bildet av den idylliske 
orient blir ødelagt, det hele var en ruin og en illusjon (Kittang s 
140). Jeg mener at dette ikke er så entydig. 

Hamsun finner altså elementer som han respekterer, en 
religionsutøvelse som gjør at hans hjemlige erfaringer kommer 
dårlig ut. Men han stempler også noe som både falskt og flaut, 
blant annet dervisjene i Istanbul. Det er kjedelig å se på, de 
skaper transen sin sjøl og de nedverdiger seg (UH 274-278). Den 
delen hvor Hamsun er åpenbart mest negativ, og hvor Saids 
kritikk er mest treffende, er når det er snakk om islams 
tilblivelse. Hamsun framstiller det hele som Muhammads 
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epileptiske anfall etterfulgt av guddommelig sanksjon for alt han 
måtte lyste, i tillegg til et tilfeldig utvalg religiøse fenomener (UH 
301). 

Jensen: Jeg har set verden begynde 

Generelt er Jensen lite opptatt av religion - han representerer 
mer et politisk system enn en religion i møte med en annen. Det 
er også et problem å lese boka opp mot Said, for Jensen reiser for 
langt øst til å møte islam, og i følge Said er islam mer 
problematisk enn buddhisme for europeere. Men en del av Saids 
anklager mot orientalistene er aktuelle også hos Jensen, og 
religionsoppfatningene kan drøftes uansett. 

Hva er ballasten hans, hvilke verdier setter han høyt? Jeg 
finner en forkjærlighet for demokrati og menneskerettigheter, 
postmodernistisk individualisme og moderate venstresympatier 
politisk sett (336, 346, 528f). Og muligens en lengsel mot den 
idylliske, førrnoderne Orient (346)? 

Buddhistisk og positivt 
Jensen skriver mye positivt om den buddhistiske religionsformen 
han møter. Han ser Buddhas ansikt i et tempel, og blir fylt av en 
religiøs følelse. Det er vakkert og mystisk (412). Videre opplever 
han harmoni, slutten på lengsel,~ og en følelse av det evige i en 
buddhistisk pagode (440f). Formidlinga av slike religiøse 
opplevelser er et uttrykk for ei positiv holdning til religionen. 
Paradoksalt nok stjeler han Buddha-hodet - ei egoistisk 
handling som kanskje er et uttrykk for å ville holde fast på og eie 
det religiøse? Videre møter Jensen en tanke om døden som 
naturlig og endelig. Den er ikke en urettferdig trussel, men noe 
som skaper en konstruktiv glemsel (449-450). Denne tanken 
vekker gjenklang hos han, og kan kanskje sees som en polemikk 
mot kristendommens evighetshåp og vestlig frykt for døden 
( 435). Videre er den positive holdninga hans til religion også 
formidla reint strukturelt i og med at han stort sett formidler 
buddhismen han møter i Vietnam. Om en leser det sammen med 
boka for øvrig, nevner han altså religion i det landet hvor han 
har det godt og opplever nærhet og følelser av harmoni. 
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Men Jensen stiller seg negativ til en form for verdensfjern 
melankoli som han mener skyldes buddhismen (433). Videre er 
han kritisk til de synkretistiske resultatene, religionsblandingene, 
som oppstår når buddhismen møter andre tankeretninger og 
systemer. Han forteller om varianter som omfatter Buddha og 
amerikansk teknologi, lokal tro og fransk filosofi, buddhisme 
basert på vestlige "dette er zen"-bøker og diverse sekter med mer 
eller mindre snodig opphav og praksis (355f, 391-392). I møte 
med kapitalismen kan også et buddhistisk kloster bli et ledd i et 
babelstårn (150f). Det viser seg altså at det er en opprinnelig 
buddhisme han er positiv til. 

Bastant negativt om religion 
Jeg har allerede pekt på de ulike synkretistiske religionene som 
blir sett på som noe uekte og uegentlig, basert på disintegrerte 
identiteter. Synkretistene må blande kulturer og religioner fordi 
den originale religionen og identiteten ikke tåler å møte andre 
(357 -358). Jensen hevder også at konfusianismen er årsak til 
kinesisk uro; "konfusianisme fører til eksplosjoner, både 
fyrverkeri og revolusjoner" (115). En fortsettelse til 
synkretistreligionene er den heimesnekra "helvete er relativt
religionen" han møter, en populær religion blant fattige og 
ulærde (155). Videre understreker Jensen det latterlige i mye 
religiøs praksis, både hva en tror sjøl og hva en tror at andre kan 
tro, når han forteller om alle som tror at en hel landsby dyrker 
Den Hellige Høne (397-401). Det kan ikke nektes for at 
beretningene om alle de snodige religionene er morsomme, og 
for meg er det fullt forståelig at det er vanskelig å ta dem alvorlig. 
Men like fullt; det er andre menneskers tro han gjør til en 
latterlig kuriositet, og han sier implisitt at religion helst er for 
fattige og ulærde. 

Framlegg til en optimal religion 
Jensen presenterer verdens mest sympatiske religion; en ekstremt 
lett versjon av islam, så lett at de fleste grunnprinsippene er borte 
(361-362). Det blir sagt at mennesket blir lykkelig av å avskaffe 
ritualer (489), et utsagn som får stå uimotsagt. Og Jensen mener 
at om en religion hevder å vite noe, da er det et sjølbedrag (357). 
De fleste store religioner inneholder både kult/riter, myter, 
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dogmer og etikk, men Jensen beskriver en kultus-løs og nesten 
dogme-løs religion som positiv. Religionen skal være uten 
moralske plikter, med direkte tilgang til guddommen, og unntatt 
både sosiale sammenhenger og politisk tilknytning. Jensen 
ironiserer altså over de forskjellige sektene som en går inn i med 
hud og hår, og fordi han fremmer et religiøst ideal som er så 
fjernt fra normal kristen og muslimsk praksis, avviser han 
indirekte mye av det viktige i disse religionene. Jensen unngår på 
en måte Saids kritikk fordi han bruker religionene han møter til 
å kritisere hjemlig religion. Men samtidig fremmer han en 
superindividualistisk religion som ikke skal påberope seg noen 
sannhet, og jeg tror at kult- og myte-forakten er tett 
sammenbundet med individualismen. Det som står igjen er kun 
spørsmåls forstummelse - som Jensen gjør til et dogme (442-
443). 

Vogt: Reise i Iran 
Religion det mest sentrale temaet i Vogts bok. Hun kommer 
forholdsvis tett på mange mennesker og ulike former for religiøs 
praksis, også i en mer privat sfære. Framstillingen bekrefter 
sjelden fordommer, det virker som om hun søker et 
innenfraperspektiv, og forfatteren har tydelig stor kunnskap. 
Videre finner jeg ingen kuriositetssøking i prosjektet hennes, og 
hun kommenterer snodige og fremmedartete fenomener (for 
eksempel 36f om religiøse mestere, 57f om persisk mystikk, 65 
om drømmenes enorme betydning) med stor respekt. Samtidig er 
det vanskelig å sammenlikne hennes bok med de andre. Først 
fordi hun er religionshistoriker, og følgelig har helt andre 
forutsetninger enn de andre forfatterne for å framstille islam. 
Videre fordi denne boka ikke først og fremst er prega av 
språkkunst, utnytting av litterære virkemidler og stilistisk 
kreativitet, satt på spissen finnes her et visst preg av lærebok i 
iransk islam. Lærebokinntrykket får en både gjennom det store 
fagordvokabularet, begrepsordlista, bruken av fotnoter, og den 
fyldige litteraturlista til slutt. Jeget er vitenskapelig skjøvet i 
bakgrunnen, og fokuset er langt fra følelser og utvikling. Kanskje 
finnes ikke den sjølbiografiske kontrakten fordi hun for en stor 
del skriver om ting som kunne vært referert av hvem som helst. 
Ifølge Lejeune (212) skal forfatteren være den eneste som kan 
komme med de opplysningene en sjølbiografi gir, men 
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pronomenet i denne boka er oftest vi, sjelden jeg. Og et språk 
som til tider ikke er så godt, med en noe merkelig bruk av 
utropstegn, en del klisjeer og litt lite kreativitet (se for eksempel s 
35-40), forsterker inntrykket av at dette ikke primært er et 
litterært verk. Boka er også ganske entydig, her er ikke mange 
alternative perspektiver, og dermed mangler noen av 
kjennetegnene på både roman (Bakhtin 131-133) og sjølbiografi. 
Skjønt noen "typiske" litterære grep finnes sjølsagt, blant annet 
hører jeg et HCAndersensk sus i bakgrunnen når hun skriver et 
kapittel om rose og nattergal (125), og hun henvender seg til 
leseren på colletsk maner med "Og her kan et lite historisk 
tilbakeblikk være påkrevet" (44). 

Vogt refererer mye til andre tekster når hun skriver, noe 
som både kan oppfattes som orientalistisk, jamfør 
diskursavhengigheten, og vitenskapelig. Hun ser problemet sjøl, 
når hun får nyansert sin boklige lærdom om billedforbudet (34). 
Men Vogt er ikke bare nøytral og vitenskapelig; på to områder 
stikker subjektet seg tydelig fram. 

Ekte religion vs religion som lov og 
maktutøvelse 
Hun setter opp to typer religionsutøvelse; på den ene sida den 
inderlige, ekte, opprinnelige, og på den andre sida 
prinsipprytterne som bruker religion som et skalkeskjul for å 
undertrykke og utøve makt (62, 136, 143). Vogt uttrykker ikke så 
ofte sympatier og antipatier eksplisitt, men de kommer tydelig 
fram gjennom hvem hun lar k6mme til orde. Hun gir plass for 
ofrene for maktutøvelsen, og for de intellektuelle, hennes 
akademiske likemenn/-kvinner, som representerer en liberal 
variant av islam (48, 136-150). 

Vogts egen holdning til kristendom viser seg indirekte 
gjennom at hun respekterer en dogmatisk/kultisk religion som 
islam; da respekterer hun nok tilsvarende kristen 
religionsutøvelse. I dialog med muslimske damer kaller hun også 
seg sjøl for en av bokfolkene, altså med kristen eller jødisk 
religion. 

Men samtidig som hun verdsetter inderlig og ekte 
religiøsitet, virker det som om hun er motstander av misjon, i 
alle fall får de som er kritisk til dette komme til orde. Og de får 
stå uimotsagt (83). Dette oppfatter jeg som litt paradoksalt, for 
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ekte engasjement kan medføre at en vil overbevise andre. Og 
befalinger til misjon, som religiøse mennesker gjerne føler seg 
forpliktet av, finnes i både kristendom og islam. 

Kjønnsperspektiv 
Mange av Vogts tema er valgt ut fra Vestens bilde av det negative 
i islam; forfølgelse av religiøse minoriteter, ei uredelig blanding 
av religion og politikk, og undertrykking av kvinner. Spesielt er 
kjønnsperspektivet i forgrunnen i boka. Vogt er i kontakt med 
mange kvinner, hun erfarer sjøl skillet mellom kjønnene, og i "et 
blikk på lovverket" handler det aller meste om kvinners status. 
Blant annet forteller hun at det er mer blodpenger for menn enn 
for kvinner, og "dette trosser også enhver logikk" (92-93). 

Vogt fokuserer mye på kvinners ytre, og forteller at graden 
av påkleddhet er et barometer på hvor konservativt styret er. 
Vogt slår fast at kvinnene selv vil gå lite tildekket (88), noe som 
kanskje er ei generalisering på tynt grunnlag. Videre forteller hun 
om chadoren, et telt-lignende plagg for damer, som sjøl barn må 
gå med. Og hun slår fast at "ikke alle virker knekket av den 
grunn" (88), kanskje med et underforstått: "de fleste gjør det"? 
Kan en påstå at noen er knekket fordi de har på seg 
heldekkende klær? Et annet sted konstaterer hun at sminke er et 
godt tegn på ei dame, for det er forbudt (25). Det vil si at hun 
verdsetter at de ikke følger islamsk lov til punkt og prikke, ei 
holdning jeg vurderer som en smule uærbødig. 

Vogt ser sporen til ei endring i det iranske samfunnet. 
Kvinner har erobret sin plass i offentligheten, og utviklingen 
fortsetter (104-105, 129). Hun viser også at negative trekk i 
islam, eksempelvis dødsdommen over Salman Rushdie, er anført 
av menn (127). Kvinnene er framtida, og de er annerledes enn 
mennene som styrer nå; mer liberale og nærmere Vogts egne 
verdier. 

Religionsdialog 
Vogt er den eneste av forfatterne som refererer en 
religionsdialog. Hun har en samtale med noen muslimske damer, 
og de lurer på hvorfor hun ikke blir muslim. Da er hun 
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respektfull, men har forsvarsverket klart (43-44). Det virker som 
om Vogt mener at enhver blir salig i sin tro så lenge en ikke 
blander religion og politikk utilbørlig, eller rokker ved 
likestiUingsprinsippet - og ingen bør prøve å overbevise andre 
med hensyn til religion. Dette vurderer jeg som et realt 
standpunkt, men det kommer kanskje i konflikt med en 
tankegang som er vanlig i både kristendom og islam? Like fullt 
er kanskje dette den gode måten å møte mennesker med en 
annen religion på? 

Et sideblikk til (litteratur)historia 
Så vidt jeg kan se har mye av Andersens særpreg bakgrunn i en 
historisk periode. Han føler, aner, blir berørt, og poengterer 
samstemmigheten og enheten med den andre religionen. En slik 
panteistisk verdensånd-tanke er svært romantisk. Andersen 
refererer også gammel historie, om religionskriger, korstog og 
islams ekspansjon, noe som er typisk for den tidlige 
orientalismen. 

Hamsun lengter tilbake til naturen, og leter etter det 
mytiske og opprinnelige (Kittang:l32), et trekk som passer godt 
med det å ta opp igjen romantikken. Han bruker romantiske 
topoi, steder, men den romantiske skyggen blir til en jødisk 
bedrager hos Hamsun, det opprinnelige og uforfalskede viser seg 
å være vestlig influert, det farlige er farlig kun i Hamsuns eget 
hode, og de mystiske dervisjene er bare kjedelige. Der han 
bruker romantikkens topoi, ender det altså stort sett med at han 
ironiserer over dem. Den nyromantiske tanken om det 
irrasjonelle burde gitt rom for religiøs erfaring og undring, en 
religiøs irrasjonalitet, men nei. Hamsun angriper mye av det 
ulogiske, for eksempel ildtilbedeme. Noe som kanskje kan sees 
på som en arv fra realismen heller enn fra romantikken? 

Jensen er på mange måter preget av postmodernismen. Den 
østlig inspirerte, dogmeløse og superindividualistiske troen er 
typisk for Vesten etter 1980. Det latterliggjørende kan også 
henge sammen med den respekten som forsvinner når sannheten 
er relativ, og de store fortellingene er fragmenterte (Turner:l2). 
Samtidig har Jensen et like tydelig følende subjekt som 
Andersen, og han framhever stereotypier og sitter med den 
religiøse fasiten. 
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I motsetning til Jensens bok, bærer Reise i Iran preg av å 
være skrevet etter Saids Orientalismen. Og Saids kritikk treffer 
Vogts bok i mye mindre grad enn hva tilfelle er med de andre 
verkene. Men fordi boka har et vitenskapelig preg, er det er ikke 
så lett å plassere den i forhold til skjønnlitterære strømninger. 

Oppsummering og konklusjon 
Hos de tre første forfatterne har jeg funnet rikelig med 
stereotypier, konvensjonelle religionsoppfatninger og 
latterliggjøring. Fokuset er mye på jeget, og her er få tilløp til 
framstillinger som kan bryte ned barrierer. Det virker som om 
sjangerproblemene er reelle. Samtidig signaliserer alle forfatterne 
en respekt for den ekte og inderlige religionen, og ser at den 
vestlige kapitalistiske innflytelsen ikke er et gode. Her er også 
mer ambivalens, færre kategoriske avvisninger, og mindre kristen 
halvmisjonerende propaganda enn jeg hadde forventet. Men 
deler av Saids kritikk rammer alle disse bøkene. Fiendebildet 
finner vi tydeligst hos Andersen, mens Hamsun er ram når det 
gjelder å framstille det bedragerske, og Jensen misjonerer for sin 
egen postmoderne tro mens han nedvurderer og latterliggjør 
annen religiøs praksis. Det tydeligste er likevel den 
diskursavhengigheten som er felles for alle forfatterne, og som 
preger både hvilket stoff de skriver om og hvordan de skriver om 
dette. Men her finnes en tydelig utvikling i stoffet, for eksempel 
fra Hamsuns tanker om ildtilbedelse som toppen av naivitet, til 
Vogts respektfulle redegjørelse og samtale med ildtilbederne 
(Vogt : 84f). Likevel er det ingen som kommer utenom en større 
eller mindre grad av projisering av vestlige verdier på et østlig 
samfunn, og her finnes sporen av en holdning om av Oksidenten 
fortsatt er Orienten overlegen. Disse religionsmøtene er dermed 
ikke bare orientalske, men også til en viss grad orientalistiske. 
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Når villmannen våkner1 

av Alexander Bergan 

God bless the great indoors 
Tom Morgan 

En ut av kartet-opplevelse 
I 1926 solgte Helge Ingstad sakførerpraksisen sin i Levanger. 
Den unge juristen - nøyaktig to dager eldre enn århundret -
reiste til Canada og levde omflakkende i fire år. I de veldige, 
nesten folketomme områdene kalt Nordvest-territoriene livnærte 
han seg som pelsjeger og løsarbeider. Han streifet omkring alene, 
med kolleger, og tilbrakte også en tid hos en indianerstamme. 

Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere (1931) ble til i 
løpet av sommeren etter hjemkomsten. Boka ble en suksess, og 

1 Dette er en omarbeidet versjon av en mellomfagsoppgave i allmenn 
litteraturvitenskap fra våren 2003. 
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Ingstad, som få år tidligere hadde vært en vellykka, men frustrert 
kontorist, var plutselig kjendiseventyrer og bestselgende 
debutant. Han vendte aldri tilbake til jussen, men fortsatte en 
karriere som eventyrer, forsker og forfatter. 

I dag huskes Ingstad best for sitt oppsiktsvekkende funn av 
spor etter norrøn bosetning på den amerikanske nordøstkysten. 
Men det er fortsatt mange som holder av bøkene hans. Det gir 
seg blant annet utslag i at Pelsjegerliv jevnt og trutt kommer i 
nye opplag - den siste reviderte utgaven er fra 2001. Boka er 
dessuten oversatt til mange språk. På engelsk ble den publisert 
allerede i 1933 under tittelen Land of Feast and Famine, og 
senest i 1992 kom den ut nyoversatt i Canada. Skuespillet Siste 
båt - hans eneste i sjangeren, og et sjeldent forsøk på fiksjon -
settes stadig opp på norske scener. Det er også gitt ut en samling 
etterlatte dikt, funnet etter Ingstads død i mars 2001. 

Under rubrikken reiselitteratur slår Litteraturvitenskapelig 
leksikon fast at «< Norge har oppdagelsesreisende som Fridtjof 
Nansen, Helge Ingstad og Thor Heyerdahl ytt vesentlige bidrag 
til reiselitteraturen, og flere av deres reiseberetninger har vært 
nasjonale bestselgere, f.eks. Ingstads Pelsjegerliv.» (s. 211) 

Videre står det i ettbindsverket Norsk litteratur i tusen år 
at Pelsjegerliv (boka ramses opp i selskap med noen få samtidige 
tilfeller av non-fiction, blant annet fra Nordahl Grieg, Sigurd 
Hoel og Helge Krog) «er en del av vår nasjonallitteratur, selv om 
litteraturhistoriene inkludert denne favoriserer 
skjønnlitteraturen.» (s. 405 ~ 406) 

Denne favoriseringen synes i Per Thomas Andersens Norsk 
litteraturhistorie (2001). Der står det ingenting om Pelsjegerliv. 
Det gjør det heller ikke i åttebindsverket Norges litteraturhistorie 
(197511996, red. E. Beyer), som ellers gir raus plass til mye rart. 
Bindet som utelukkende omfatter mellomkrigstida, slår i kapitlet 
«Jeger og villmarksliv» (!) fast at: 

I historien om norsk litteratur utgjør skildringer av livet i naturen et 
kapittel for seg. Det dreier seg om fortellinger om jakt og fangstliv, 
om skog og ødemarker. Her finner vi både villmarksromantikk, og 
realistiske skildringer av hardt arbeid. (s. 291) 

Men da altså uten å nevne en av de mest folkekjære 
villmarksskildringene fra perioden. 

Selv om Pelsjegerliv har havnet utenfor 
skjønnlitteraturbegrepet, er den manglende interessen 
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påfallende, bokas salgstall, popularitet og generelt gode 
mottagelse tatt i betraktning. Den er en av århundrets mest 
solgte i Norge (Ingstad ble lenge dynget ned av fanbrev fra ivrige 
lesere), og at Gro Dahle kalte den første novellesamlinga si 
Pelsjegerliv (1991) viser at boka lever videre som en 
intertekstuell referanse innen nyere norsk skjønnlitteratur. 

Hvis ikke dette er nok, burde i det minste Knut Hamsuns 
(av forlaget godt utnytta) utsagn om at «De er en makeløs 
skildrer, og alt underbygger de med viten» 2 vekke en smule 
nysgjerrighet hos norske litteraturhistorikere. 

Denne artikkelen skal ikke brukes til å spekulere i 
årsakene til den sparsommelige oppmerksomheten om Ingstads 
forfatterskap - om det skyldes manglende kvalitet, sløvsinn hos 
litteraturviteme eller om det rett og slett er sjangeren som er 
problemet. 

Mitt utgangspunkt her er Paul Fussels Abroad. British 
Literary Traveling Between the W ars, nærmere bestemt kapitlet 
«Travel Books As Literary Phenomena». Fussels tekst dreier seg 
blant annet om litterære virkemidler i reiselitteraturen, 
sjangerblanding og slektskap med tidligere former for prosa. 
No en av Fussels tanker bruker jeg kun som en brekkstang på 
materialet, et redskap for å belyse sider ved Pelsjegerliv, andre 
som et utgangspunkt for drøfting. Flere teoretikere dukker opp, 
men Fussel er den røde tråden. 

Det at Abroad kun tar for seg britisk og (til en viss grad) 
amerikansk reiselitteratur, gjør ikke vinklingen mindre 
interessant. Det er en fin mulighet til å lese en nasjonal helt ved 
siden av teori som er blitt til med utgangspunkt i de vesentligste 
arbeidene innen sjangeren reiselitteratur i denne perioden. 

« ... exploiting the devices of fiction» 
I begynnelsen av «Travel Books As Literary Phenomena» 
avgrenser Pusse! reiselitteraturen (travel hooks) fra guidebøker 
ved at sistnevnte verken er selvbiografiske eller er «Sustained by 

2 Etter sigende er dette sitatet, brukt på omslaget til flere av utgavene, hentet 
fra Knut Hamsuns anmeldelse av Pelsjegerliv. Jeg har ikke lykkes i å 
oppdrive den fullstendige teksten. 
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a narrative exploiting of the devices of fiction» (s. 203). I 
introduksjonen til essaysamlingen Temperamenta! Journeys 
nevner Michael Kowalewski «episodic structure, picaresque 
motifs, and (most significantly) the foregrounding of a narrator» 
(s. 13) som eksempler på devices of fiction. Verken Kowalewski 
eller Fussel gjør noe stort poeng av dette i tekstene sine, men i 
denne forbindelsen er det interessant å se nærmere på noen av 
grepene Ingstad bruker i Pelsjegerliv, da spesielt hvordan han 
utnytter naturen og omgivelsene til å gi fortellinga liv, struktur og 
framdrift, på en slik måte man mest av alt forbinder med 
skjønnlitteratur. 

Narrativt lappeteppe av su.ltdrevne 

anekdoter 
Pelsjegerliv er svært anekdotisk i formen. De seksten kapitlene 
er fulle av pussige, merkelige eller spennende småhistorier; 
mange av dem uten stor betydning for den videre framdriften. 
Det er slik handling Roland Barthes kaller katalysator - i 
motsetning til kjerne. Men hver for seg er de små episodene 
utstyrt med egne drivkrefter, virkemidler og karakterer. Mange 
av dem har et kraftig narrativt driv, noe som gjør boka 
medrivende og lesbar. 

Uttrykket anekdote brukes her, men hva det siktes til, er alt 
fra korthugne snapshots til små episoder og lengre gjengivelser 
av f.eks. jaktturer. Sammen danner de et lappverk av bilder og 
fortellinger som utgjør Pelsjegerliv. 

I en konvensjonell roman er det gjerne følelser som hat, 
kjærlighet, begjær, sjalusi, sorg - eventuelt et problem som må 
løses - som driver handlingen framover. Men en som er overlatt 
til seg selv i villmarka kan sjelden unne seg den luksusen det er å 
la slike bevegelser i sjelslivet ta overhånd. Mindre vesentlige ting 
er dømt til å tre inn i skyggen når man har gått uten mat noen 
dager. Tilbake står ønsket om å spise seg mett. Prosjektet blir, i 
ytterste konsekvens, å holde seg i live. 

I kapitlet «Til Thelons kilder» (s. 130 - 150) utspiller det 
seg en nervepirrende mat-thriller. Under en jaktferd i følge med 
indianere blir jeg-personen gående i dagevis uten mat. I 
sprengkulde sleper de seg over tundraen med utsikter til en 
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snarlig død. En sjelden gang dukker det opp byttedyr, men 
jaktgudene er ikke med dem. Når de så får øye på et enslig 
reinsdyr, ofrer en av indianerne sine siste krefter og tar opp 
jakten. Denne gangen med hell: 

Sjelden er vel et dyr blitt flådd og partert med større omsorg. Margen 
og fettet spiste vi på stedet, svelgjet det ned med noen koppfull blod; 
resten av blodet ble rent av i mavesekken. Efterat hundene også 
hadde fått en smak, kastet vi kjøttet på sleden, og da var en flekk i 
sneen alt som ble igjen efter reinbukken. (s. 147) 

Reinsdyret blir en livbøye helt til de finner redningen noen dager 
seinere, i form av en bebodd hytte de kommer over. Denne 
formen for suspense, måten spenningen bygges opp og hales ut 
på, hører heller hjemme i fiksjon enn sakprosa. 

Der Pelsjegerliv dveler en kort stund ved velstand, gode 
tider og godt humør, er det gjerne knytta til rikelig mattilførsel. I 
kapitlet «Portage» er dietten ensidig: «med kokt fisk til frokost, 
stekt fisk til middag og kokt fisk til kvelds tapte måltidet i 
lengden litt av sin glans.» (s. 42) Redningen kommer i form av 
en elg, som må bøte med livet. 

Først satte vi elghjertet til livs. For å være helt på den trygge siden, lot 
vi tungen og nyrene gå med på kjøpet. Da det var gjort ble elgen 
partert og kanoen lastet til ripen. [ ... ] Så padlet vi over til en 
innbydende leirplass ved en liten elv, og i et inderlig velbefinnende 
tilbragte vi resten av kvelden med å dampe på pipene våre og dvele 
ved denne utrolige velstand som var dumpet ned over oss. (s. 43) 

Ingstad utnytter overfloden kort, men godt, mens sulten og 
jakten på mat er brensel for den narrative motoren i fortellinga. 3 

Pelskledde karakterer og strukturerende 
årstider 

No en av episodene i Pelsjegerliv er drevet av et lite p lot, som 
f.eks. holder på å sulte i hjel ~ trenger mat. Andre igjen, er 
karakterdrevne. 

' Det bør nevnes at forfatteren heller under- enn overdramatiserer. Møter 
med villdyr og små amputasjoner gjengis i en liketil tone. 
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I forgrunnen i teksten, slik Kowalewski påpeker (om 
reiselitteratur generelt, altså), har boka et jeg, en forteller som 
både handler og tenker. Men jeg-et er ikke alene. Gode 
fortellinger trenger gode karakterer4 (og da vanligvis mer enn 
en), men karakterene, på sin side, må ikke nødvendigvis være 
mennesker. Hjalmar Dale, fast følgesvenn gjennom bokas første 
halvdel, får de beste skussmål av forfatteren. Likevel slipper han 
sjelden til, annet enn som halvparten av et «Vi» og gjennom noen 
sjeldne indirekte sitater. Et av de få direkte sitatene «Enn om vi 
prøver tundraen?» (s. 64), leder bedrøvelig nok til en hasardiøs 
og lidelsesfull utflukt på vidda. 

I motsetning til Hjalmar Dale får trekkhundene boltre seg i 
Pelsjegerliv. De står på rollelista i en rekke pussige forestillinger, 
og sammenliknet med stakkars Dale er de tegnet ned til minste 
detalj i sinnelag og personlighet: «Fox avsluttet troppen, alltid litt 
gretten og surmulende, for den kom aldri fra det at kløven var 
noe den burde vært spart for» (s. 37). I Pelsjegerliv har dyra 
personlighet. Om ikke i samme skala som i Disneys tegnefilmer, 
så i hvert fall en hel del. 

Ingstads blikk gir også de ville dyra menneskelige trekk. I 
kapitlet «Vinteren» kommer han over et spor i snøen: 

Nedover den bratte elvebredden får jeg øye på noe rart, en 
glattskuret sklie, som om småbarn har hatt det festlig med å sette 
utfor bakken. Det er oteren som har vært på moro, det festligste den 
vet, er å seile på magen nedefter en sklie. Det vises på sporene 
hvorledes den har labbet oppover bakke, og rutsjet utfor igjen og 
igjen. (s. 55) 

Måten Ingstad ser dyrelivet på, gir den endeløse canadiske 
villmarka5 en følelse av å være bebodd. Den har sjelden noe øde 
over seg, til tross for at kun ytterst få mennesker holder til der. 

Årstidene er et viktig strukturerende element i Pelsjegerliv. 
Livsbetingelsene endres radikalt ved overgangen til en ny årstid. 
Vinteren er preget av det harde klimaet og kampen for 
tilværelsen, mens sommerhalvåret gir rom for lediggang og 
overflod. Når det gjelder hva Kowalewski sier om episodic 
structure, kan man se det slik: Anekdotene og småhistoriene i 

4 Karakter brukes her som engelske character 
5 Nordvest-territoriene som Ingstad ferdes i er i overkant av 3 millioner 
kvm 2 • Norge, Sverige og Danmark er til sammenlikning godt under en 
million kvm 2 til sammen. 
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boka danner hele kapitler, som igjen rammes pent inn av 
årstidene. 

Hjalmar og jeg-personen slår seg sammen på vårparten i 
kapitelet «Floden». Sommeren og seinsommeren forsvinner i 
«Den Store Slavesjø» og «Portage», mens «Hytten» beskriver 
høst og matsanking. Dette kapitlet slutter slik: «Så våknet vi en 
morgen og fant landet hvitt. Et nytt liv begynte.» (s. 53). Naturlig 
nok heter det påfølgende kapitlet «Vinteren». 

I Pelsjegerliv bakes landskap, mennesker, dyr og hendelser 
organisk inn i en sammenhengende og strukturert narrativ tekst, 
med perspektiv, karakterer og framdrift. Det minner heller om 
fortellende skjønnlitteratur enn nøktern sakprosa. 

Unntakene som bekrefter reisen 
Irregu.lariteter og uventa vendinger, komiske og eksotiske, 
kjennetegner reiselitteraturen, skriver Fussel. Disse utgjør 
kontaktpunktet mellom the comic novel og reiselitteraturen. 
Videre skriver han at: 

A travel book, at its purest, is addressed to those who do not plan to 
follow the traveler at all, but who require the exotic or comic 
anomalies, wonders and scandals of the literary form romance which 
their own place or time cannot supply entirely. (s 203) 

Den anekdotiske formen gir rom for gjengivelse av mange 
pussigheter. Ettersom Pelsjegerliv ikke har noe sterkt, overordna 
plot, kan forfatteren tillate seg å nevne haugevis av ting som ikke 
har betydning for utviklinga videre. I en konvensjonell 
roman/fiksjonshistorie med klassisk plotkonstruksjon, vil 
gjenstander og mennesker vanligvis ikke bli introdusert uten å 
være en brikke som skal flyttes flere ganger. I Pelsjegerliv 
plukkes tråder opp en gang, for så å legges ned for alltid. Det er 
materialets underholdningsverdi i øyeblikket som betyr noe, ikke 
betydningen for den videre handlingen. 

I kapitelet «Beverjakt» kommer jeg-personen skrubbsulten 
hjem etter en halsbrekkende jakttur, bare for å overraske en 
binne som forsyner seg av provianten hans. Hans spontane 
reaksjon er å løpe rasende og skrikende mot bjørnen - som 
setter til skogs. Etterpå plukker han ned binnas små unger som 
har flyktet opp i et tre. «Beversteken gikk i vasken, men stekte 
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bjørnunger kan da også gå an, trøster jeg meg selv med». (s. 77). 
Men også dette prosjektet går i vasken: 

De gir seg straks til å leke, som om alt var i skjønn orden, og når jeg 
løfter dem opp på fanget, krøller de seg tillitsfullt sammen som to 
nøster. [ ... ] Så løsner jeg tauet, tar en bjørnunge i hver neve etter 
nakkeskinnet, og bærer dem hen til sporet av binna. To små 
bjørnerumper bortefter lyngen er det siste jeg ser av dem. Disse 
troskyldige øynene, pokker ta dem. (s. 77) 

Til slutt vil jeg-personen trøste seg med en kopp te. Det han ikke 
har lagt merke til, er at ammunisjonen ble strødd utover 
leirplassen under tumultene. Idet han tenner bålet går skudd av i 
alle retninger. Den stakkars jegeren må søke ly for kulene, sulten 
og tørst. 

Det eventyrlige, eksotiske og irregulære - anomaliene - har 
stor plass i Pelsjegerliv. Men forfatteren gjengir også eksempler 
på hverdagsliv i villmarka, med oppramsing og nitidig gjengivelse 
av gjøremål og rutiner. På en annen side er det grenser for hvor 
ordinær pelsjegerhverdagen kan bli: En hard dag med ulvejakt 
og mokasinsying synes uvirkelig nok for de fleste. 

De odde personene, som Fussel nevner, er også med. Flere 
av hovedpersonens kollegaer har eksentriske trekk, men ingen er 
rarere enn veteranen Klondyke Bill. Ingstad brukte senere den 
omskolerte gullgraveren som forelegg for romanen Klondyke Bill 
(1941). 

Fritt liv 

[ ... ] every such book, even when it depicts its speaker trapped in Boa 
Vista, is an implicit celebration of freedom. It resembles a poetic ode, 
an Ode to Freedom. (s. 203). 

Paul Fussel er raus med de store ordene når han skal forklare 
hvor viktig reiselitteraturen er i mellomkrigstida, en periode hvor 
verdensmoderniseringen, ifølge han selv, er i ferd med å smale 
inn enkeltindividets muligheter. Constrict life er uttrykket han 
bruker. Da blir reiseskribenten, med sin frihet både på det 
fysiske/geografiske og det moralske planet, et forbilde. (Nå er det 
et annet spørsmål hvorvidt tingene Fussel ramser opp, 
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«passports and queues and guided tours and social security 
numbers and customs regulations and currency controls» (s. 
203), virkelig betydde mindre frihet for folk flest). 

Uansett: Helge Ingstad kaster ikke bort unødig spalteplass 
på biografiske opplysninger eller glimt inn i sin egen tankesfære. 
Han grunner aldri over årsakene til at han la ut på reisen, og kun 
få ganger minner han leserne på at han har hatt og siden 
kommer til å ha et liv utenfor villmarka. Men en skal ikke 
vandre langt i Pelsjegerliv (eller utenfor), for å ane noen av 
drivkreftene bak oppbruddet. 

I midten av tjueåra var Ingstad, etter en målestokk, 
kommet i mål. Utdannelsen var unnagjort, raskt og smertefritt. 
Han hadde egen advokatpraksis og tjente gode penger. Det 
borgerlige, etablerte livet kom muligens snikende bakfra på den 
unge mannen. Ønsket om et annet liv må i hvert fall ha stukket 
dypt, for det kan ikke ha vært lett å bryte opp, selge alt og 
forsvinne. 

Hvorvidt Fussels betraktning om at enhver reisebok fra 
mellomkrigstida er en implicit celebration of freedom, er det 
vanskelig å si noe om her, men for Pelsjegerliv kunne det bare 
stemt bedre om Fussel hadde skrevet explicit og ikke implicit. 
Ingstads frihetstrang gjennomsyrer hele teksten. Tanken om at 
frihet er verdt mer enn alt annet, er muligens den holdningen 
som kommer klarest fram. Den synes i dette (hyppig gjengitte) 
sitatet, hentet fra kapitlet «Røde naboer»: «Her er min kano, 
mine garn, mitt gevær og mine hunder. Skogene, elvene og 
vannene står til min rådighet. Jeg sitter i skjorteermene foran 
teltet og føler meg som en millionær.» (s. 101), og den 
krystalliserer seg i dette avsnittet litt senere: 

Jeg streifet omkring som jeg ville, og det hastet ikke med noen ting. 
Fikk jeg lyst til å ta en pust i bakken og kveike en pipe, gjorde jeg det, 
kom det over meg at jeg ville klatre over en fjellrygg langt borte for å 
få greie på hvordan det så ut bakom, gjorde jeg det. Falt kvelden brått 
på, laget jeg et bål, stekte noe kjøtt på spidd og sov hvor jeg var. (s. 
122) 

Tidlig i første kapittel får vi vite at villmarka gir en type frihet 
som samfunnet ikke kan tilby: «Hit er det de trekker inn en del 
av disse ustyrlige hoder, som fikk for liten slagvidde i et sivilisert 
samfunn, og søkte eventyret i villmarken.» (s. 9). Det harde, men 
selvstyrte, omflakkende og tilfeldige livet forherliges: «Hvilken 
rolle spilte det hvor vi havnet, når så allikevel den endeløse 
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villmark stod til vår rådighet?» (s. 39) tenker jeg-personen når 
kursen av en eller annen grunn må legges om. Og: «For øvrig 
kunne vel den ene teltplassen være like god som den andre, jeg 
var min egen herre og ingenting sto på.» (s. 186) 

Ingstad omtaler Nordvest-territorienes indianere på en 
måte som ikke er fullstendig comme il faut i dag. I politisk 
korrekte tider ville nok vendinger som «forskuddsbetaling er det 
skjære lettsinn med disse folk, som regelmessig mister 
arbeidslysten når betaling er oppspist.» (s. 26) og «Som oftest 
har indianerne skylden. Skjødesløsheten ligger dem i blodet.» 
blitt luket ut av hvilken som helst forlagsredaktør. 6 Men det er 
verdt å merke seg at bortenfor disse bemerkningene ligger en 
beundring for indianernes frie livsform. 

For å tjene penger til fangstlisensen arbeider forfatteren og 
kameraten på en sag noen uker. Jeg-personen blir satt til en tung 
oppgave, men får uventa hjelp av en indianer som slutter seg til. 
Dagene går og indianeren blir taus og inneslutta. En dag kaster 
han plankene fra seg og padler oppover elva. 

Slik er disse skogens sønner, fast arbeide duger ikke for dem. De går 
til det nødtvungent og stryker sin vei når jegerlivet kaller, selv om det 
er aldri så meget slit og savn i vente. l villmarken har de friheten, og 
den er alt. (s. 21) 

Inspirert av indianeren blir de kort tid seinere enige om at «nu 
fikk det være nok med plankebæring, sagflissleping, slaveri og 
slit. Villmarken vinket, det gjaldt å komme avsted.» (s. 21) 

Så kan en spørre seg hvor fritt livet i skogene er. Sitatene 
over virker kanskje romantiserende, men Ingstad legger aldri 
skjul på de harde sidene ved ·tilværelsen. Tanken på å være 
aleine tusenvis av kilometer fra sivilisasjonen, i ekstreme 
værforhold med rovdyr luskende rundt, er sannsynligvis 
ensbetydende med å være fanget i villmarka for mange. Men det 
Fussel skriver om at reiselitteraturen er en hyllest til friheten, 
selv om den handler om å være fanget i Boa Vista, kan lett 
overføres til fanget i tipien i seksti kuldegrader. Frihet er et 
spørsmål om hvem som ser. 

6 For ordens skyld: Der det virkelig kniper, gir Ingstad indianerne de beste 
skussmål: 
<<Det har således hendt mer enn en gang at indianere har reddet hvite menn 
fra den visse død.» (s. 49) 
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Unnskyldning for et essay 

If you want to raise a laugh in a publisher's office, enter with a 
manuscript collection of essays on all sorts of subjects. [ ... ] The more 
we attend to what's going on in the travel book between the wars, 
the more we perceive that the genre is a device for getting published 
essays[ ... ] (s. 204) 

Fussel har en teori om at reiselitteraturen i mellomkrigstida 
delvis brukes som et redskap for å publisere essays. Han nevner 
Hemingways foredrag om amerikansk litteratur bakt inn i Green 
Hills of Africa (1935), og Alan Pryce-Jones' The Spring Journey 
(1931) - ifølge Fussel et rammeverk for essays om blant annet 
kunst og moderne sivilisasjon. Reisen i seg selv går til eksotiske 
steder som Egypt, Palestina, Syria og Hellas. 

To ganger forlater Pelsjegerliv den vanlige framdriften i 
handlinga. Kapitlene «Villreinen» og «Tundraens indianere» er i 
sin helhet viet til sine respektive temaer. Her trykker forfatteren 
på pauseknappen: Den vanlige kronologien som fortellingen 
følger stanser, jeg-et blir mindre tydelig, og temaet trer fram. 

«Villreinen» følger reinsdyra gjennom et helt år, fra 
tundraen i nord, ned til skogene i sør og tilbake igjen. 

Det bærer gjennom kjente pass, over de vante veier langs de store 
vann og til svømmesteder som reinflokkene har benyttet gjennom 
uminnelige tider. Noen blir efter med brukne ben, andre blir presset 
utfor fosser og drept- stundom flere hundre dyr. (s. 108- 109) 

No en steder avbrytes ferden, og fortelleren kommer til med tall 
og fakta. 

Hvor mange villrein det fins på Canadas tundra, er ikke godt å si. 
Ernest Thomson Seton anslo på sin ekspedisjon i 1907 tallet 30 
millioner, og så vel han som forskere før ham har vært enige om at 
selv præriens bisonokse neppe har forekommet i lignende masser. (s. 
110-111) 

Kapitlet om tundraens indianere går dypere. Ingstad har fått med 
seg en god del i løpet av året han bodde med stammen, og gjør 
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rede for samliv, religion, arbeidsdeling, oppdragelse, språk, 
skikker, håndverk, musikk osv. 

Sproget hos disse indianere, det Chipewyanske, er klangløst og grøtet 
i uttalen i motsetning til for eksempel det sydligere Cree, som har et 
kraftig klangpreg og distinkt uttale. En av vanskelighetene ved det er 
at en svak nyansering av tonelaget betinger forskjellen mellom en 
rekke ord, som for eksempel ved tsa, tha, sah, sas, som betyr 
henholdsvis bever, mår, sol, bjørn. (s. 169) 

I kapitlet gjengis indianernes skrifttegn med forklaringer, og 
forfatteren har dessuten transkribert sangene deres om til noter. 
Det er neppe tilfeldig at villreinen, ved siden av indianerne, er 
viet sitt eget kapittel. Den er indianernes livsgrunnlag, og for 
dem er reintrekkets ankomst nordfra årets viktigste begivenhet. 

I disse kapitlene utfolder Ingstad seg klart som antropolog 
og forsker in spe. Men også de andre kapitelene har 
miniutredninger om forskjellige emner, som sying av snøsko og 
hundespannkjøring. 

Pelsjegerliv har åpenbart essayistiske innslag. Deler av 
boka kunne, i hvert fall en gang i tida, passet fint inn i et 
populærvitenskapelig tidsskrift. Likevel er det vanskelig å se 
Pelsjegerliv som et redskap for å bringe essays ut til folket. Den 
er for eksotisk til det, og for full av handling. Ingstad formidler 
mange opplevelser fra årene i villmarka, noen av dem med typisk 
skjønnlitterære virkemidler og grep, andre ganger nærmer stilen 
seg nøktern sakprosa. Men det narrative har helt klart overtaket 
på det informative. 

Moderne myte? 

One could ask: aren't really travel hooks romances in the old sense, 
with the difference that the adventures are located within an actual, 
often famous, topography to satisfy an audience which demands it 
both ways - which wants to go adventuring vicariously, as it always 
has, but which at the same time wants to feel itself within a world 
declared real by such up to-date studies as political science, 
sociology, anthropology, economics, and contemporary history? 
(Fussel, s. 207) 
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I Abroad sammenliknes reiselitteraturen med tidlige 
romanformer. «Romance, whether "quest", picaresque, or 
pastoral, will suggest itself as a term to designate an 
indispensable element of the travel book.» (s. 207). Fussel 
nevner «The proximity of the travel book to the thoroughly 
empirical picaresque, contrived from a multitude of adventures 
in non -causa! series». 

Videre skriver han at i en slik romance forlater helten det 
familiære, legger ut på eventyr og prøvelser, for siden å vende 
tilbake til det kjente og trygge. Leseren føler seg ikke tilfredsstilt 
uten en «sense of an ending» (s. 208), en sirkel som sluttes: «the 
"hero" invites us to enjoy his success in returning home.» (s. 
208). Nærheten til slik prosa, sier Fussel, antyder at den 
moderne reiseboka er en displaced myth, en myte som likner en 
arketypisk heltefortelling, men som utspiller seg i en verden som 
er virkelig nok. Det vises til John Campbell som har definert en 
slik heltemyte som tredelt: «the setting out, the disjunction from 
the familiar; second, the trials of initiation and adventure; and 
third, the re turn and the hero's reintegration in to society.» 
(Fussel, s. 208). Den første og siste delen av den tredelte myten 
er gjerne «moments of heightened ritual or magic». 

For Pelsjegerliv er sammenlikningen med heltemyten og 
tidlige romanformer delvis fruktbar. Strukturen med et langt 
kjede av (stort sett) ikke-kausale hendelser stemmer godt 
overens med det Fussel påstår. Boka har også en 
sirkelkomposisjon: på den siste siden er jeg-personen tilbake i 
utgangspunktet. Og, som nevnt tidligere, er Pelsjegerliv full av 
eventyr og prøvelser. Slik sett er det lett å peke på likhetene. 

Men denne romance- og mytetilnærmingen til 
reiselitteraturen er samtidig en god anledning til å se nærmere på 
hva som skiller Pelsjegerliv fra Fussels teori, likhetene til tross. 
Da kommer en, etter mitt skjønn, inn på noe av det mest 
interessante med boka. 

Sørgmodig Quest-helt 
Det er vanskelig å påstå at Pelsjegerliv har et dominerende, 
overordna plot. Men det finnes en forutsetning i begynnelsen av 
den, et slags premiss, som seinere blir oppfylt. 
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På den ene siden har boka noe raskt over seg - den er 
direkte, full av anekdoter, dels sammenrasket og legger vekt på 
den ytre handlinga. På den andre siden finnes det, i mine øyne, 
et overordna mål med reisen. Den er mer enn et kjede av 
tilfeldige eventyr. 

Via mange avstikkere og omveier beveger jeg-personen seg 
stadig mot et mål: «Vi ville da nå inn i de strøk hvor villreinen 
hadde sitt hjem. Kartets hvite flekker gjorde det klart at det 
gudskjelov ennå fantes områder hvor ingen kartmåler hadde 
trampet omkring.» (s. 10). Forfatteren har et ønske om å oppleve 
det innerste av villmarka. Han er av den oppfatning at tida han 
lever i er siste sjanse til å oppleve Nordvest-territoriene urørt. 
Jernbanen nordover har blitt fullført året før Ingstad legger ut på 
reisen, og erobringa av villmarka er forestående: «Men den tid er 
ikke fjern, da landet vil bli åpnet, og de umåtelige reserver av 
mineraler, skog, vannkraft, fisk etc. vil finne sin utnyttelse.» (s. 
11). 

Ønsket om å nå lengst inn i det urørte, til en slags 
naturhelligdom, krystalliserer seg seinere, i kapitlet «Ferden til 
Villrein-eternes land». Utpå høsten blir forfatteren invitert av 
indianeren Antoine: «Da sa han: «Si, nen, Thelon thesi, white 
fox thle, nezon» (Jeg, du Thelon-floden gå, hvitrev masse, fint).» 
(s. 116) 

Dette egget. Ikke først og fremst på grunn av jaktutsiktene, men fordi 
jeg fikk chansen til å leve med Villrein-eterne og sammen med dem 
trenge inn til det land som hadde stått i mine tanker siden jeg kom 
nordpå: landet omkring Thelons kilder. Flodens nedre del var 
utforsket av Tyrell, den slynger seg gjennom endeløse strekninger av 
øde land for å munne ut ved Hudson-bukten som en mektig strøm. 
Men kildene var ukjente. Over dem har det hvilt en egen mystikk. 
Man visste at Villrein-eterne årlig foretok lange sledeferder østover 
mot Thelons øvre del, men hemmeligheten om landet ville de ikke ut 
med. Det gikk ord om et skogland ved noen store sjøer midt i hjertet 
av den nakne tundra. (s. 116) 

Hvis det er noen del av Pelsjegerliv som har noe opphøyd, rituelt 
eller magisk over seg, så er det heller opplevelsen av villmarkas 
hjerte, enn tilbakekomsten til utgangspunktet. Etter den 
strabasiøse og farefulle ferden over tundraen (der de nesten 
sulter i hjel), konkluderer Ingstad: «Bittert var det å tenke på at 
om vi hadde lagt ut på farten bare noen uker senere, ville det 
blitt gode dager, og vi skulle gjort en strålende hvitrevfangst ved 
Thelon. Men flodens kilder hadde jeg sett.» (s. 150). 
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Ingstad blir boende i den avsidesliggende (selv for 
Nordvest-territoriene) indianerleiren i et snaut år. Integrasjonen 
går strålende. 

Jeg hadde nå levd meg inn med Villrein-eterne. Det var som jeg 
hadde hørt til blant dem siden aldri så lenge. Dagliglivet i leir og på 
jakt var blitt noe selvfølgelig. Når jeg tidlig om morgenen med børsen 
slengt over skulderen stakk hodet inn i teltene og sa god morgen til 
jegere, kjerringer og unger som satt halvpåkledd rundt om på gulvet 
og jafset i seg reinkjøtt, var det ikke noe merkeligere ved det, enn da 
jeg skrittet høytidelig avsted til mitt kontor med sakførermappen 
under armen og hilste på kjentfolk underveis. (s. 158) 

Med turen til Thelons kilder og tiden med indianerne på 
tundraen virker det som om jeg-personen får oppfylt ønsket. 
Med integreringen i indianerstammen når handlinga et klimaks. 
Vendepunktet kommer når forfatteren blir forsøkt giftet inn i 
stammen. Han har nå kommet dypt inn i villmarka, og har 
tilegnet seg indianernes levesett og språk. Tilbudet om å gifte seg 
kan ikke ignoreres - det er for vågalt å kaste vrak på den æren 
indianerne viser ham. Jeg-personen må velge: bli enda mer 
native enn han allerede er, eller forsvinne. Han velger det siste. 

Bevegelsen mot det innerste (tundraen, indianerne) har 
noe opplagt quest-aktig over seg. Men det er i så fall ingen 
tradisjonell quest av den gode, gammeldagse typen Fussel 
nevner, der fullførelsen er en triumf. Oppbruddet fra indianerne 
har noe ytterst sørgmodig over seg. 

Som de stod der i en liten krets omkring meg, var det noe fattigslig 
ved disse barn av villmarken som klamret seg til livet der inne i 
skogene på forfedrenes vis, men som snart ville møte den håpløse 
skjebne som nærmet seg fra de hvite menns land. Villrein-eternes 
stamme - her var de siste rester, en klynge mennesker ved bredden 
av <<Sjøen med en snor av øyer». (s. 161) 

Avreisen har en følelse av noe som er påbegynt, men ikke 
fullført. 

Jeg tok farvel med hver især unntagen Kajase, som stod borte ved 
teltene. Da jeg gikk mot henne, flyktet hun inn mellom trærne. Hun 
hadde sin nye reinpesk på, kantet med jervsldnn og forsynt med røde 
bånd. (s. 161) 
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Som en trist sakførerslektning av Odyssevs sniker Ingstad seg 
unna (avreisen forklares med en hvit løgn), mens jenta står 
gråtende igjen ved skogbrynet. 

Tilbake til start 
Resten av tida tilbringer Ingstad alene i skogen og på tundraen. 
De siste få kapitlene framstår som en avrunding av eventyret. 
Etter avskjeden med indianerne er det største tilbakelagt. 

I «Bruce Chatwin and the Postmodernization of the 
Travelogue» nevner Manfred Pfister eksempler på forskjellige 
plot-typer i reiselitteraturen. 

In the history of travel writing a number of such plots have been 
operative across the centuries: the journey as, or towards, some 
ordeal that constitutes a rite de passage; the pilgrimage or quest in 
search of some totemistic object enshrining a summum bonum; the 
journey as a metamorphosis or rebirth of the self, as a finding of 
oneself by losing oneself in the Other; the circular journey, which 
normally implies a spiral of increasing awareness; the homecoming, 
Homer's nostos. (s. 255) 

I tillegg til den pilegrimsaktige questen rommer Pelsjegerliv også 
en sirkulær konstruksjon. På den siste siden i boka er 
hovedpersonen tilbake i Edmonton, byen han reiste fra fire år 
tidligere. Men slutten tilbyr verken reintegrering i samfunnet 
eller opphøyde øyeblikk. 

Paul Fussel siterer Peter Fleming som skriver om 
hjemkomst: 

[the traveller] who has for months seen himself only as a puny and 
irrelevant alien crawling laboriously over a country in which he has 
no roots and no background, suddenly encounter his other self, a 
relatively solid and considerable figure. (s. 209) 

I Ingstads tilfelle er det motsatt. I villmarka har han ikke vært 
mer fremmed enn noen annen. Blant de andre pelsjegerne har 
han vært en likemann, samtlige av dem er i hans situasjon, 
reisende fra andre kanter av verden. Først med tilnærmingen til 
indianerne begynner Ingstad å go native, et prosjekt som tas så 
langt at hverdagen blir normalisert. Til slutt får returen til 
samfunnet preg av avreise, ikke ankomst. 
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Tilbake i byen virker alt fremmed og ståkende, 
sivilisasjonen har fått noe hult over seg. Trikker og biler blir mye 
for en som har kjørt slede i fire år. Spådommen fra bokas første 
side går i oppfyllelse: 

For disse [pelsjegerne] er Edmonton selve byen. Det var den som 
vinket når de kjempet seg fram gjennom snestormene med sine 
hundespann, når de trampet over landet på jakt etter gullet, sultet og 
slet ondt [ ... ] når de så når det forjettede sted, skal alt det tapte tas 
igjen med et rykk. Da blir det gjerne en dryg festrus og et snarlig 
farvel. (s. 9) 

Helt til slutt står det: 

Da vi er den fjerde dagen i byen, kommer Klondyke Bill bort til meg, 
sier: «Reiser nordpå i morgen. Får komme meg hjem til teltet, her blir 
det for ensomt. (s. 221) 

Hva som skjer med hovedpersonen videre, får vi ikke vite noe 
om. Boka slutter like brått som den begynner. Hjemkomsten er 
ingen virkelig hjemkomst, kun en bevegelse tilbake til 
utgangspunktet, ikke en overgang fra «non-existence to 
existence» (Fussel, s. 209). Et antiklimaks, i det minste et sjokk, 
etter opplevelsene i naturen. 

Modernisme og klagesang 
Så langt har Ingstads bok mye til felles med de trekkene Fussel 
peker på i britisk og amerikansk reiselitteratur fra 
mellomkrigstida - en periode hvor den litterære modernismen 
blomstrer. Ulysses kommer ut noen år før Ingstad reiser, og i 
Norge begynner modernismen for alvor å gjøre seg gjeldene i 
løpet av 1930-åra. I Abroad (s. 95) nevnes Robert Byrons The 
road to Oxiana fra 1937 som et modernistisk mesterverk innen 
reiselitteraturen (s.95), like viktig for sin sjanger som Eliots The 
Waste Land for lyrikken, like viktig som Ulysses for romanen. 

Begrepet modernisme kan romme mye. Temaet er for 
omfattende til å gå nærmere inn på i forbindelse med denne 
boka, men til slutt er det passende å gå inn på noen 
betraktninger gjort i løpet av lesinga. 
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Pelsjegerliv er konvensjonell på mange måter. Handlinga 
beveger seg (nesten utelukkende) kronologisk fra A til A; 
perspektivet er (bortimot) låst, den har ingen metaelementer, det 
er ingen tydelig ustabilitet i fortellingen, den er heller ikke 
selvproblematiserende, og introspeksjon forekommer i liten grad. 
Karakterene er heller flate enn runde. Språket er som regel 
nøkternt og deskriptivt; bikker det over i noen retning, er det 
heller mot klisjeene enn det poetiske og overraskende. Stilen er 
heller oversiktlig enn fragmentarisk. 

Det er drøyt å kalle Pelsjegerliv modernistisk. Men om det 
er noe modernistisk over boka, er det måten den involverer flere 
sjangere. Boka har elementer av selvbiografi/memoar, narrativ 
fiksjonsprosa og essayistiske innslag. Sjangerblanding er i hvert 
fall et uttrykk som går igjen i forbindelse med modernisme. 
Skepsis mot framskrittet er et annet. Fussel skriver om elegiske, 
tilbakeskuende tendenser i reiselitteraturen, uten å gå nærmere 
inn på om dette er typisk for modernismen eller ikke: «To the 
degree that Hterary travel between the wars constitutes an 
implicit rejection of industrialism and everything implied by the 
concept "modem northern Europe", it is a celebration of a 
Galden Age». (s. 210) «Kartets hvite flekker gjorde det klart at 
det gudskjelov ennå fantes områder hvor ingen kartmåler hadde 
trampet omkring», (s.lO) skriver Ingstad i begynnelsen av boka. 
Avreisen fra indianernes leir er preget av vemod over skjebnen 
som sannsynligvis venter dem: hvordan de kommer til å bli 
innhentet av den uunngåelige erobringen av villmarka. I 1926 
reiser Ingstad innover i Nordvest-territoriene med jernbane og 
elvebåt. I 1930 haiker han med et fly fra fangststasjonen Fort 
Resolution tilbake til Edmonton: Illevarslende nok inntas det 
siste måltidet i villmarka ved et forvridd flyvrak. «Romantikken 
fra Klondyke er ikke mer», konstaterer han. 

Manfred Ffister (s. 225) skriver at den sirkulære reisen 
gjerne forbindes med økt bevissthet ved returen til 
utgangspunktet. På vei hjem gir utsikten fra flyet bokstavelig talt 
et nytt perspektiv. Fra flyvinduet får jeg-personen øye på 
elvebåten som arbeider seg innover i landet: 

Sivilisasjonen sprenger på fra syd, søker nytt virkefelt for mennesker. 
Ennå famlende, til den en dag rykker inn med alt sitt: maskiner, 
fabrikker, røykfylte byer, oppkavede mennesker. - Men villmarkens 
fred, stillheten i de store skoger, tundraen hvor ulvene hyler sin klage 
og villreinens millioner beiter omkring, - og indianere, de få slekter 
som ennå er tilbake og som ennå fører forfedrenes frie flakkende 
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jegerliv, streifende omkring i ødemarken med kano og hundeslede. -
Jeg stirrer efter flodbåten hvis røde, blinkende vannhjul skimtes langt 
bak oss, og den har plutselig fått all min sympati. (s. 221) 

Den melankolske reisen ut av villmarka oppsummerer 
Pelsjegerliv. Det er en munter, anekdotisk skildring av det frie 
livet i villmarka, men rammen rundt er vemod over tida som 
forsvinner. 
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av Elisabeth Johansen 

Innledning 
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reise 1 

Litteraturhistorikerne Reina Lewis og Billie Melman har i 
Gendering Orientalism (1996) og Women's Orients (1995) sett 
nærmere på vestlige kvinners syn på orientalisme og fremmede 
kulturer, på 1700-, 1800- og 1900-tallet. Hadde kjønn en 
betydning for hvordan man oppfattet eller fremstilte andre 
kulturer? 

Lewis hevder at de kvinnelige reisende på 1800-tallet var 
mindre nedsettende og mindre kategoriserende enn mennene: 

I argue that women's differential, gendered access to the 
positionalities of imperial discourse produced a gaze on the Orient 
and the Orientalized 'other' that registered less pejoratively and less 
absolutely than was implied by [Edward] Said's original formulation. 2 

1 Dette er en omarbeidet versjon av en mellomfagsoppgave i nordisk fra 
våren 2003. 
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Melman skriver at kvinnene i den kristne Vesten på denne tiden 
ble sett på som "de andre innenfor"3 Derfor stiller Melman 
spørsmål om kvinnene ville utvikle en egen forestilling om "de 
andre utenfor" - om mennesker, rase og klasse utenfor den 
vestlige kulturen. Hun spør seg hvordan marginale grupper 
oppfatter det den dominerende kulturen definerer som 
"forskjellig": "Was women's experience of modem colonialism 
subsumed in the newly 'invented tradition', or did they develop a 
separate, feminine experience?" (180) 

Ved å sammenligne Elisabeth Jerichau-Baumanns Brogede 
Rejsebilleder (1881) med Knut Hamsuns I Æventyrland (1903) 
og "Under Halvmånen" (1905) - Orient-reiseskildringer skrevet 
av en kvinnelig og en mannlig forfatter - vil jeg teste Edward 
Saids, Lewis' og Melmans Orientalisme- og kjønnsteorier. Senere 
i artikkelen vil jeg også komme inn på Mary Louise Pratts syn på 
den kvinnelige reisende. 

Jeg vil altså se på hvilke likheter og forskjeller som finnes i 
reiseskildringene - på hvordan fortellerstil og uttrykksmåte 
varierer. Jeg vil i den sammenheng undersøke forfatternes bruk 
av sarkasme, ironi og humor, og tekstenes eksempler på 
orientalistisk handling og tankegang. Hamsun og Jerichau
Baumann er riktignok skandinaviske forfattere, og selv om Said 
og Lewis skriver om "Vesten" og "Europa", tar de utgangspunkt i 
engelske og franske forfattere. Avvik i forhold til teoriene deres 
kan derfor skyldes nasjonalitetsforskjeller, men i denne 
artikkelen skriver jeg ut ifra en formodning om at 
nasjonalitetsforskjellene i det tidlige nittende århundres Europa 
var underlagt kjønnsforskjellene. 

Begrunnelse for valg av litteratur og tema 

Det er flere grunner til at jeg har valgt å sammenligne Knut 
Hamsuns og Elisabeth Jerichau-Baumanns reiseskildringer. For 

2 Lewis, Reina. 1996: Gendering Orientalism. Race, Femininity and 
Representation, s. 4. 
3 Billie Melman. 1995: Women's Orients. English Women and the Middle 
East, 1718- 1918, s. 1-2. 
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det første skriver begge forfatterne fra Orienten. For å begrense 
utvalget vil jeg til dels fokusere på Jerichau-Baumanns og 
Hamsuns skildringer av byen Konstantinopel. Siden jeg tar for 
meg to bøker av Hamsun4, vil jeg nødvendigvis også komme inn 
på andre passasjer i bøkene, selv om det vil medføre at ikke 
begge forfatterne har vært på samme sted. 

For det andre vil jeg tro det har innvirkning på 
fortellerstilen at vi har med en mannlig og en kvinnelig forfatter 
å gjøre, noe Lewis og Melman som sagt mener å kunne bevise. 

For det tredje er de fra samme litteraturhistoriske periode 
(realismen og det moderne gjennombrudd etter romantikken), 
noe som forhåpentligvis vil gjøre det mulig å sammenligne dem5• 

Jeg vil starte med å forklare hva som menes med Orienten 
og orientalisme, da dette er svært sentrale begreper i artikkelen. 
Deretter vil jeg si noe om reisesjangeren generelt, før jeg 
begynner på selve analysen og sammenligningen av 
reiseskildringene. Til sist kommer jeg med en oppsummering av 
hva jeg har funnet ut. 

Om orienten og orientalismen 
I løpet av de siste 25 års forskning på orientalisme har begrepet 
blitt fremstilt kritisk, som et diskursivt begrep. Det er spesielt 
Edward W. Saids banebrytende verk Orientalismen6 som har 
bidratt til denne postkoloniale tankegangen. Said skriver at 
Vesten har definert Orienten som "den andre" i forhold til 
Vesten selv. Orientalisme er en måte å tenke på, basert på et 
skille mellom "Orienten" og "Oksidenten". Denne tankemåten 
har gjort det mulig for europeisk kultur å fremstille og styre 
Orienten politisk, sosiologisk, ideologisk, militært og 
vitenskapelig i perioden etter opplysningstiden (5). 

• I september og oktober 1899 reiste Knut Hamsun gjennom Georgia, 
Aserbajdsjan og Russland med konen Bergljot. I Æventyrland er basert på 
dagbøker Hamsun skrev under reisen. Reiseskildringen, som er en blanding 
av skjønnlitterær drøm og iakttakelser kom først ut i 1903. Novellen "Under 
Halvmånen" (trykket i novellesamlingen Stridende Liv) skildrer siste del av 
reisen, når ekteparet er i Tyrkia. 
'Jeg er selvfølgelig klar over at det er problematisk å la et enkelt verk 
representere en hel teori og en hel litteraturhistorisk periode. 
'Første gang utgitt i 1978. Første norske oversettelse utgitt i 1994. 
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Reiselitteraturen som sjanger 

Reiselitteraturen som sjanger er umulig å sette grenser på, og like 
vanskelig å definere, men vi kan si at den har utviklet seg 
gjennom flere stadier. Ifølge Mary Louise Pratt var de første 
reisende oppdagere som var ute etter å utforske nye områder og 
legge under seg land og folkeslag7 • Deretter kom vitenskapsmenn 
som skulle klassifisere og kartlegge verden (Pratt.: 24ff). Pratt tar 
utgangspunkt i botanikeren Linne for å forklare denne type 
reiseskildringer. Etter vitenskapsmennene kom den følsomme og 
sentimentale reisende (ibid.: 75ff). Han gjorde reiseskildringen til 
en kunstnerisk disiplin, der jeg-et, individet, står i sentrum. 
Sjangeren innebærer en slags dannelsesreise, der man har en fast 
rute, og møter eller går i fotsporene til kjente diktere og 
forfattere. Her finner man tradisjon og originalitet, hånd i hånd. 
Det var under denne formen for reise og reiseskildringer at 
interessen for Orienten vokste fram8 • Etter hvert har de reisende 
gått over til å være ironiske og parodisk "følsomme" reisende. 

Hamsun har mange referanser til kjente forfattere 
underveis på reisen, men han er ikke spesielt følsom eller 
sentimental. Etter min mening fremstår han som ironisk og 
parodisk "følsom" reisende, og det er også her jeg vil plassere 
Jerichau-Baumann. Selv om hun ikke er så tydelig ironisk som 
Hamsun, skildrer de begge det de opplever med humor og 
sarkasme. 

Birgitte von Folsach deler i en gjennomgang av dansk 
orientalisme de reisende i tiden rundt 1800 - 1870 inn i tre 
grupper: Den første gruppen bestod av forskere og kunstnere 
som reiste i Midtøsten, og som ville gi en nøktern og 
analyserende skildring av det de så og opplevde.' De hadde som 
mål å skildre Midtøsten så korrekt som mulig. Den andre 
gruppen var de kunstnerne som ga seg hen i romantisk 
fabulering. Deres bilder av Orienten var romantiske skildringer 
som ofte hadde liten forankring i virkeligheten (Folsach: 28). 

7 Mary Louise Pratt. 1992: Imperial Eyes. Travel Writing and Culturation, s. 
15ff. 
8 H.C. Andersens En Digters Bazar er et typisk eksempel fra denne epoken. 
' Folsach, Birgitte von. 1996: Utdrag (s. 28-29, 55-57 og 76-89) fra I 
Halvmånens Skær. Eksempler på skildringer av Den Nære Orient i dansk 
kunst og litteratur omkring 1800- 1875. 
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Den siste gruppen bestod av kunstnere som så virkeligheten 
gjennom et romantisk-kunstnerisk temperament. Disse 
kunstnernes verk innehar trekk fra de to andre gruppene; de 
veksler mellom å være nøkterne og fantasifulle (28). I følge von 
Folsach hører Elisabeth Jerichau-Baumann inn under denne siste 
gruppen av reisende. Det kan diskuteres hvor Hamsun hører 
hjemme, men jeg vil tro han også kan plasseres i den siste 
kategorien, sammen med Jerichau-Baumann. Selv om han til 
tider er en "romantisk fabulerende" som opplever mye fantastisk 
på sin reise, kommer han også med mer nøkterne beskrivelser av 
landskap, mennesker - og forfattere. 

Fiksjon og virkelighet 
Mens Jerichau-Baumann gir inntrykk av at det hun skildrer er 
virkelig, har Hamsuns I Æventyrland tilleggstittelen "Oplevet og 
drømt i Kaukasien". Reiseskildringen er et samspill mellom 
sannhet og fantasi, men hvordan kan leseren vite hva som er 
sant og hva som ikke er det? Jeg velger å tro at det ikke finnes 
noe fasitsvar, selv om biografisk orienterte lesere som Martin 
Nag har kommet med flere teorier om hva som er "oplevet" og 
hva som ikke kan være det, for eksempel: 

Også annet kapittel av l Æventyrland er strukturert i to deler - på en 
både underfundig og underlig måte ... Først - det som er "oplevet": et 
kort, dynamisk riss av turist-Moskva, Kreml og alt det der; det 
dokumentariske; det "virkelige"... Men vel å merke filtrert av 
tryllekunstneren Hamsun, den uforlignelige! 
Og så - det som er "drømt"; i en rekke ledd - kanskje åtte til 
sammen: skildring av en utflukt i Moskva, som nok Hamsun aldri 
har foretatt "i virkeligheten" ... Blant annet - besøk hos en skredder, 
for å få sydd i en knapp; en gatescene; visitt i et vertshus, fulgt opp av 
et besøk i en restaurant, der Hamsun blir kongelig - for ikke å si 
fyrstelig - behandlet; med toppunkt i servering av "sjtsji", som 
Hamsun kaller "kjøttsuppe" i stedet for kålsuppe, - dikterisk frihet 
(311)! 

I Æventyrland er utarbeidet etter dagbøkene til Hamsun, og det 
at han har nedtegnet opplevelsene i dagbøkene, gir inntrykk av 
autentisitet og sannhet. Men det er som sagt umulig for leseren å 
slå fast hva som er overdrivelser og underdrivelser og hva som er 
rent oppspinn - eller "drømt" som Hamsun kaller det. Hamsun 
setter leseren på prøve - hvordan skal vi reagere på teksten? 
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Mens tittelen på Hamsuns reiseskildring gir et varsku til 
leseren om å være på vakt, skriver Jerichau-Baumann derimot 
innledningsvis: "Med Troskab og Omhu søger jeg at gjengive 
Alt" (2), og gir med dette leseren et løfte om at alle hennes 
beretninger er sanne og opplevde. Forfatteren, fortelleren og den 
reisende er altså samme person. 

Både Hamsuns og Baumanns reiseskildringer er skrevet i 
jeg-form; dette er den mest åpenbare likheten mellom bøkene. 
Men hva med jeg-personen hos Hamsun - er det Hamsun selv? 
Eller bør vi bare kalle ham "den reisende", "fortelleren", eller rett 
og slett "jeg-personen"? Hamsun gir som sagt ikke entydige 
signaler om hva som er opplevd og hva som er fantasi, men han 
gir inntrykk av at det er ham selv som både opplever og 
drømmer. Derfor velger jeg å se på den reisende, jeg-personen, 
fortelleren - og Hamsun som en og samme person, slik jeg også 
gjør med Jerichau-Baumann. 

Humor, ironi og sarkasme 
Som nevnt tidligere, er Hamsun en ironisk reisende. Han er 
ekstremt subjektiv, og mer fascinert av de små detaljene enn av 
de store linjene i møtet med et fremmed landskap (Kittang: 125). 
Det er relativt få naturskildringer i boken hans; han er mer 
opptatt av folk og fe, samt assosiasjoner han får underveis. 
Konen hans, Bergljot, får heller ikke så mye oppmerksomhet i 
boken. Bortsett fra et par episoder, blant annet der hun kritiserer 
Hamsuns dagbok (1921: 98), blir hun stort sett omtalt som "mitt 
reisefølge". Kittang mener konen er med kun for å forsterke 
jeg'ets totale, ubundne opplevelsesfrihet (126). Hun er kun til 
stede gjennom Hamsuns lakonisk~sarkastiske kommentarer, som 
markerer avstand fra alt fellesskap: "Så kom vi lykkelig og vel fra 
Stationen i St. Petersburg. Min kone glemte ikke noget andet 
efter sig end sin Kåpe" (1921: 3) og: 

Jeg rynker litt på nesen av nålen. Dette uttrykk for min ringeakt blir 
ingenlunde forståt. Jeg prøver et andet uttrykk: jeg blåser. Samme 
mangel på forståelse. Begjærligheten efter den grønne nål var ikke til 
å ta feil av, jeg hører til min skræk at der spørres om prisen og at der 
pruttes. Da vilde jeg ikke længer ved min nærværelse støtte det 
dårlige liebhaberi, men trække mig sakte bort fra stedet. Så gik jeg ut 
i Stambul på egen hånd (1976: 297). 
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Hamsun vil ikke ha noe med nålen å gjøre, og dette forsøker han 
å vise på flere måter. Han både blåser og rynker på nesen, og når 
konen hans ikke tar disse tydelige hintene, forlater han 
salgsboden. Hamsun oppgir ingen grunn for at han har så sterk 
motvilje mot nålen, den er ikke dyr (pipen han senere finner er 
mye dyrere), så det virker som det kun er et påskudd for å være 
vrang mot konen. Det kan virke som han heller ikke vil ha noe 
med konen og deres fellesskap å gjøre. Men selv om han 
oppfører seg urimelig, uttrykker han seg på en slik måte at det 
virker som han selv er klar over sin urimelighet. Han er full av 
selvironi. Som når han ironiserer over hvor vanskelig det er å ta 
notater bak sin egen rygg på raffineriet i Baku (1921: 118), eller 
når han later som han forstår russisk10 • Det forekommer til og 
med episoder hvor han fremstiller seg selv mer latterlig enn 
andre: 

Det viser sig at lyset i kupeen har dryppet Stearin nedover min Trøie 
i hele Nat, Jeg opdager det nu, men forsent, jeg er betydelig spoleret i 
mit Utseende og jeg graver paa Stearinen med både Kniv og Negler. 
Det vilde ha trøstet mig om Stearinen også hadde ødelagt andre enn 
mig, men Ingeniøren den Skjælm hadde naturligvis ikke hængt sin 
Trøie ved den andre Gaslykt (1921: 15). 

Her er det kun Hamsun som har vært så ubetenksom med hvor 
han hang jakken sin, og han sier at det hadde trøstet ham hvis 
det var noen andre som også hadde fått klærne sine ødelagt. 
Men hvis dette ønsket hadde vært virkelig, hadde han ikke 
trengt å gjenfortelle hendelsen. Hamsun vil ikke være en typisk 
reisende, han vil skille seg ut i mengden, og det gjør han også i 
denne episoden. 

Hamsun forteller også at konen hans kritiserer dagboken 
hans for å være oppspinn, enda det bidrar til å gjøre leseren 
usikker på sannhetsgehalten i historiene hans. Hun leser i 
dagboken, og bemerker: "Det gaar da sandelig ikke an å lyve saa 
grovt, hører jeg videre fra veggen. Og dit Ridt ind i Bjergene fra 
Kobi tror jeg heller ikke på. [ ... ] Forresten, sier min 
Reisekammerat, forresten synes jeg du skriver op formange 

10 "Jeg har lært at spørre: Hvormeget? men jeg skjønner ikke Svaret godt; 
jeg later dog som ingenting og leverer en Mynt som maa veksles. Naar jeg 
faar tilbake tæller jeg grundig efter om jeg har faat nok skjønt jeg næsten 
ikke begriper et Muk av Pengene, jeg lægger da tyve Kopek tilbake paa 
Brettet som Drikkepenger som jeg ser andre gjør og stiger atter ind i Toget" 
(1921: 4). 
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Smaatterier." (1921: 98) Det er svært utfordrende for leseren 
med denne hyppige bruken av ironi og sarkasme, fordi leseren 
hele tiden må tolke og bedømme hva som er ironisk ment og hva 
som ikke er det. Og hvis man er usikker skjønner man ikke 
handlingen fullt ut. 

Jerichau-Baumann bruker mer humor enn ironi og 
sarkasme, og er ikke selvironiserende i samme grad som 
Hamsun. Pratt gir i Imperial Byes (1992) eksempel på at de 
kvinnelige reisende kunne være like ironiske som de mannlige -
men på en annen måte: 

At the same time as it mocks the self-importance and possessiveness 
of her male counterparts, [Mary] Kingsley's irony constitutes her own 
form of mastery'\ deployed in a swampy world of her own that the 
explorer-men have not seen or do not want. (215) 

Pratt påpeker altså at kvinner og menn i like stor grad behersker 
ironi og det å få kontroll eller herredømme ("mastery") over et 
sted. Forskjellen mellom dem ligger heller i det at kvinnene 
velger forskjellige områder å reise til/i og beskrive fra. Kanskje 
var det enklere for kvinnene å få herredømme over områder der 
det ikke hadde vært menn tidligere. 

Jerichau-Baumann har en slik "mastery"-holdning. Hun 
kommer stadig tilbake til alle reisene hun har vært på. Hun er 
nokså selvgod og selvhøytidelig i måten hun beretter om seg og 
sine meritter, og ikke selvironisk eller ydmyk på samme måte 
som Hamsun, når han for eksempel møter språkproblemer. 
Jerichau-Baumann veksler stadig mellom språk, og slik viser hun 
leseren hvor mange språk hun behersker og hvor reisevant hun 
er. Det er samtidig en utfordring til leseren om at han også må 
være kosmopolitt for å få utbytte av det hun skriver. I tillegg til 
en lengre passasje på fransk12, finnes det utallige eksempler i 
teksten: "tout comme chez nous-for at hjælpes i land" (8), "Det 
var jo etwas noch nie dagewesenes" (10), "Ja, wenn Jemand eine 
Reise thut, dann kanner Was erzahlen." (14). 

Den store forskjellen mellom Hamsun og Jerichau
Baumann, og det som gjør denne språkvekslingen så spesiell, er 
at Jerichau-Baumann ikke oversetter de fremmedspråklige 

11 Mastery: mestring, overtak, ledelse, herredømme, beherskelse 
12 ""C'est tres bien, Madame, tres grand - trop grand pour etre apprecie igi -
c'est trop triste pour decorer les salons de Sa Majeste le Sultan - mais la 
Princesse de Galles l'echanterait; - quel en est le prix?" - sagde 
Storveziren." (20) 
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setningene. Noen ganger er det relativt enkle setninger, men 
setningen på fransk (fotnote 12) er relativt lang, og kan man ikke 
fransk får man heller ikke med seg innholdet. Hamsun ironiserer 
derimot stadig over at han ikke skjønner russisk (se fotnote 13), 
og hvis det er enkelte ord han kan, forklarer han alltid hva de 
betyr på norsk. Det hender til og med at han prøver seg på 
tyrkisk, og ikke blir forstått: 

Eyub! sier jeg. Det heter Eyub også på tyrkisk, men kusken forstår 
ikke min uttale. Jeg gjentar det på en utsøkt måte, men det nytter 
ikke. Nu jeg! sier min reisefælle, også hun sier Eyub. Men da blev jeg 
litt skamfuld, hun gjorde det til et helt andet ord, det tålte ikke 
sammenligning med mit i kraft. Og dog var det hun som ble forståt, 
kusken spør nu selv: Eyub? og min reisefælle nikker at der traf han 
det. Jeg er sikker på at det blir et galt Eyub vi kommer til, men jeg må 
overgi mig. De to står der og nikker og taler tyrkisk og er i ledtog 
med hverandre (1976: 277-278). 

Hamsun gjør narr av uttalen til reisefølget, men likevel er det 
hun som blir forstått. Hamsun fremstår igjen som mer latterlig 
enn de andre, men gjenforteller allikevel - eller kanskje vi skulle 
si nettopp derfor - episoden. 

Det er altså snakk om to helt forskjellige former for 
utfordring overfor leseren. Mens troverdigheten er det store 
spørsmålet hos Hamsun, er det språkvekslingen som kan skape 
problemer hos Jerichau-Baumann. At hun skriver på denne 
måten, kan ha sammenheng med at hun er en kvinnelig reisende, 
for på den tiden var det ikke sosialt akseptert for kvinner å 
forlate mann og barn for å reise ut i verden, noe som også 
antydes i boken hennes (1). Kanskje var det derfor et bevisst valg 
å skrive og male som mannlige kunstnere hadde gjort, for ikke å 
være for kontroversiell. Det var vanskelig nok å bli akseptert 
som kvinnelig kunstner, og hvis Jerichau-Baumann skulle 
livnære seg av kunsten, måtte den kanskje ikke skille seg for mye 
fra den tradisjonelle "mannlige", aksepterte kunsten. Jerichau
Baumann utvikler altså ikke en egen, feminin retning som skilte 
seg fra mennenes orientaliserte fremstillinger slik Lewis og 
Melman hevder. Hennes reiseskildring er til forveksling lik 
mennenes orientaliserte reiseskildringer (som de skildres hos 
Edward Said). Hamsun derimot, er med all sin humor og 
sarkasme, ikke typisk orientaHstisk. 
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Orientalisme, imperialisme eller rasisme? 

Hamsuns ironiske kommentarer ligger noen ganger på grensen 
til å være rasefiendtlige. Kan vi snakke om rasisme13 , eller er det 
"kun" fordommer14 det er snakk om? Både Hamsun og Jerichau
Baumann kommer med spottende kommentarer om "tyrken". 
Dette er hva Hamsun skriver om tyrkerne: "Det er ikke nogen 
overhængende fare ved å være sammen med tyrkere nu mer 
siden de ophørte å spise mennesker." (1976: 261) og: 

Er det ikke også temmelig godt gjort å stå med sin fot i selve Tyrkiet? 
tænker jeg videre. Det er ikke alle som har vist dette mot. Tyrken 
spiser ikke mennesker mer, neivel. Men tør nogen påstå at han er 
tandløs? Har nogen anden norsk forfatter våget seg hit til dette land? 
Goethe reiste engang fra Weimar til Italien, men besøkte han 
Tyrkiet? Kortsagt, det er temmelig godt gjort (1976: 261). 

Hamsun er dypt ironisk når han gjør narr av sin farlige 
ekspedisjon til Tyrkia. Tyrkerne hadde, som orientalere flest, et 
dårlig rykte på denne tiden, og Hamsun dementerer ryktet ved å 
si at tyrkerne nå har sluttet å spise mennesker. Også Jerichau
Baumann omtaler tyrkerne som barbariske, og skriver nokså 
nedsettende om dem. Men hun er ikke så tydelig ironisk som 
Hamsun: "Tyrken er - foruden at være fanatisk - ligesaa naiv 
som Børn ere, naar han ikke drilles eller tirres; og han ere 
nydelsessyg som disse, og som overhovedet alle sanselige Nature 
ere." (10) Hun kommer også stadig tilbake til hvor nysgjerrig 
tyrkeren er: "Saa - dette var orientalsk Nysgjerrighed! Denne er 
ligesaa betegnende for Tyrken som hans flegmatiske 
Langsomhed, men overgaaes endnu ved noget Andet: Tiggeriet, 

"Rasisme: oppfatning om at visse raser er overlegne og andre underlegne; 
undertrykkelse eller diskriminering pga. rase. (Kunnskapsforlaget. 1998: 
Norsk Ordbok) 
14 Fordom: tradisjonsbestemt og snever oppfatning; forutinntatt (negativ) 
mening. (Cappelen. 1996: Norsk ordbok) 
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der er enestaaende for Orienten." (9) (se også fotnote 15 ) Det 
høres ikke ut som Jerichau-Baumann er videre begeistret for 
tyrkeren: han er nysgjerrig, fanatisk, naiv, nytelsessyk og 
langsom. Hun kommer med flere fæle historier om tyrkerne, og 
gjennom disse skrekkinngytende historiene får hun bekreftet sin 
oppfatning av tyrkernes barbariske atferd. 

Det er det menneskelige aspektet som interesserer 
Jerichau-Baumann, det merker man også i kunsten hennes. Man 
finner ikke mange skildringer hvor arkitekturen eller lokaliteten 
er i sentrum, hun maler stort sett portretter (von Folsach: 46). 
Jerichau-Baumann er spesielt opptatt av kvinneskjebner. Dette 
vises i gjentatte besøk i haremer og beskrivelser av kvinnenes 
hverdag i Orienten. Igjen ser vi tendensen til beherskelse 
("mastery"), Jerichau-Baumann beskriver et område hvor ingen 
har vært før, en intimsfære som ikke er åpen for menn. 

I Brogede Rejsebilleder kommer hun med malende 
beskrivelser både av kvinner og menn, men selv om hun lar seg 
fascinere både av en kvinnes nakne skulder og en muskuløs 
mannskropp, maler hun oftere kvinner enn menn. Slik beskriver 
hun prinsesse Nazili Hanum: "Jeg har aldrig set et klarere Øje, 
skjønnere hvælvede Øjenbryn, en mere delikat teint, en sødere 
lille Mund og dejligere Haar, der falde skjønnere ned om de 
elegante Skuldre." (24) Vi ser aldri at Hamsun kommer med 
slike "intime" beskrivelser. Har dette sammenheng med at han er 
mann? 

Hamsun er mer opptatt av det psykiske, men hans 
menneskebeskrivelser kan være like "intime" på det nivået. Jeg 
vil tro at de intime skildringene til Jerichau-Baumann har 
sammenheng med at hun er malerinne, og ser alle motiver med 
et kunstnerisk, "malende" blikk. Hun er av en tidligere 
generasjon enn Hamsun og er i høyere grad opvokst i 
romantikken. von Folsach skriver at Jerichau-Baumann, både 
innenfor maleriet og i sine beskrivelser av orientalske emner, 
lever opp til den fremherskende smak for sensuelle og eksotiske 
motiver (von Folsach: 89). Det var flere årsaker til dette, blant 
annet hadde hun (på grunn av alle reisene sine) mange kunder i 
utlandet, og dessuten hadde hun bakgrunn fra den tyske 
Dtisseldorf-skolen. Som nevnt tidligere, kan det hende at 
Jerichau-Baumann valgte sine motiver ut fra en tanke om at hun 

15 "Det var en sand Dyst, jeg havde at bestaa med orientalsk Nysgjerrighed, 
der endog overgik Underdanigheden, som vistes ved nævnelsen av 
Sultanens navn." (9) 
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ikke kunne skille seg for mye ut fra mannlige kunstnere, dersom 
hun skulle få solgt maleriene sine. Lewis skriver dessuten "that 
women did produce imperialist images" (3) og at "once women 
managed to find themselves some form of art education their 
practice was continually affected by the discursive pressures of 
femininity." (61) Med det mener hun at kvinnene måtte holde 
seg innenfor rammene som var satt for akseptabel oppførsel for 
en kvinne. Kvinnene kunne ikke male hva som helst, de ble 
oppfordret til å male på en måte som var passende (og feminin) i 
forhold til de gjeldende kodene for kvinnelighet. Det fantes 
moralske og sosiale regler som måtte overholdes. Dette forklarer 
hvorfor Jerichau-Baumann malte som hun gjorde; som Kledal 
påpeker var maleriene hennes helt i tråd med kunsten på den 
tiden (48). 

Også Hamsun virker noen ganger orientalistisk i sine 
fremstillinger, hans menneskebeskrivelser er ikke alltid like 
vennlige. Alle folkeslag får imidlertid noenlunde samme 
ubarmhjertige omtale. Det gjelder russere16, jøder17 og briter 
(1921: 92-94). Han er muligens slemmest mot jøder og 
armeniere18, men det er få som slipper helt unna Hamsuns 
spydige tunge. Som Kittang skriver "er jødane slett ikkje den 
einaste etniske gruppa som får negative kommentarar i denne 
boka, det gjer også tyskarar og engelskmenn, armeniarar og 
tatarar [ ... ]" (129). 

Man kan kanskje si at Hamsun har et nyansert syn på de 
forskjellige menneskene i Østen, mens vi i Vesten fremstår som 
like for Orientalerne. Når Hamsun må legitimere seg for russisk 
politi for å få tillatelse til å reise videre, viser han passet sitt og et 
visittkort som ikke er hans. Men navnet i passet og navnet på 
visittkortet fremstår som like for russerne, selv om eieren av 
passet og eieren av visittkortet er to forskjellige personer. Dette 
skjer to ganger, den ene gangen viser han endatil en kvinnes 
visittkort (1921: 40 og 119). Kan man så beskylde Hamsun og 
Jerichau-Baumann for å være rasistiske, imperialistiske eller 

16 "Jeg har læst om at Slaverne skal ha utstaaende Kindben, det har disse 
ogsaa, og de store Kindben gjorde dem som Hester i Ansigtet; men de var 
interessante at se paa." (1921: 11) 
17 "Hans Jødesnute er ikke til at holde ud og han hjælper mig selv til at 
undvike. Da jeg flytter mig bort fra ham og er taus mærker han det 
øieblikkelig, gjør Gjengjæld, tiltaler andre og overser mig, Gudskelov." 
(1921: 18) 
18 "En Jøde kan svindle ti Grækere, men Armenieren svindler baade 
Grækerne og Jøden, hørte vi i Orienten." (1921: 111) 
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orientalistiske? Nettopp fordi Hamsun skriver like nedsettende 
om både europeere og orientalere, syns jeg ikke man kan kalle 
ham det. Til og med konen sin er han sarkastisk mot. De eneste 
han ikke er nedlatende mot, er sine egne landsmenn. Men jeg vil 
ikke kalle ham rasistisk eller orientalistisk; han er så tydelig 
ironisk at vi ikke tar alt han skriver alvorlig. Ta for eksempel 
dagdrømmen hans om å starte en kvinnefrigjørings-bevegelse i 
Kaukasus ( 1921: 61-63). Beskrivelsen av denne episoden er 
gjennomsyret av ironi. Her harselerer han med europeerne som 
tror livet i Vesten er så mye bedre, og som vil "frelse" 
orientalerne. Han kommer ikke med kommentarer om at 
forholdene er bedre i Vesten, eller hva som bør forandres i Østen 
for at det skal bli mer likt Vesten. 

På toget tilbake til Tiflis blir Hamsun og konen hans 
grundig lurt av en europeisk tater. Den samme tateren er 
direktør i den banken Hamsun går for å heve penger, og der 
fremstår han som en overlegen representant for pengemakten. 
Hamsun tolker den overlegne holdningen som et utslag av 
"europæisk demoralisation" (Hamsun 1921: 131). I møtet med 
det amerikaniserte Baku blir dette kulturkritiske perspektivet 
enda tydeligere. Som Kittang poengterer, rommer Orienten for 
Hamsun et opprinnelig, naturlig levesett, og alle avvik fra dette 
levesettet er produkt av oksidentalske impulser (132). Hamsun 
er altså mer positiv til det naturlige levesettet i Østen, enn det vi i 
Vesten etter hvert har tilegnet oss. 

Dette er derimot hva Jerichau-Baumann skriver om 
tyrkernes forhold til Europa og europeisk kultur: 

Han [tyrken] er nysgjerrig efter at gjøre sig bekent med Europæernes 
Skikke, men han er nysgjerrig som Aben, kun for at efterligne, uden 
en dybere Forstaaelse af den dannede Europeers fortrin, da degenerer 
Orientalere, hvilket de mange Fremtoninger af de Ferniserende 
orientalske Barbarer i Europa godtgjøre, skjønt det er ogsaa 
anerkjendt, at der næppe gives rigere anlagte og mer 
dannelsesdygtige Mænd, end de blant Orientalere, der mente det 
alvorligt med europæisk kultur; derom vidne ogsaa enkelte blant de 
orientalske, store Statsmænd. Den ægte tyrk foragter Europæernes 
Skikke, deres Dannelse, deres Sæder, men nysgjerrigt ser han derpaa 
for at spotte, for at more sig derover, som var det Gjøgl (10). 

Dette er selvsagt en grovt generaliserende ytring, men den må 
sees i lys av tiden den var skrevet i. Utsagnet minner om det Said 
kaller orientalistisk projisering, som kort skissert gikk ut på at 
europeerne ville gjenoppbygge et område fra dets nåværende 
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barbari til dets fordums klassiske storhet (98). I avsnittet over 
veksler Jerichau-Baumann mellom å hylle tyrkerne 
("dannelsesdygtige Mænd"), og å diskriminere dem ("nysgjerrig 
som Aben, kun for at efterligne, u den en dybere Forstaaelse"). 
Det synes uansett tydelig at hun finner europeisk kultur mer 
dannet, og syns dette er noe tyrkerne burde forstå og etterligne. 
Jerichau-Baumann er med andre ord mer imperialistisk enn 
Hamsun, hun syns ikke det er noe i veien for at tyrkerne tilegner 
seg europeernes levesett - så lenge de gjør det med forståelse. 

Ut fra de eksemplene jeg har vist til i løpet av artikkelen, vil 
jeg påstå at Jerichau-Bau.mann er orientalistisk i reiseskildringen 
sin. I det ene øyeblikket beskriver hun tyrken i svært lite 
flatterende ordelag, som barbarisk og nytelsessyk, men i neste 
øyeblikk er hun over seg av begeistring for de vakre tyrkiske 
kvinnene. Hun er både fascinert og avskrekket, et typisk trekk 
ved orientalismen. Med Orienten forbandt man både 
fremmedartethet, ulikhet og eksotisk sanselighet (Said: 82). Som 
Said skriver: "Orienten som sådan vingler dermed mellom 
Vestens forakt for det kjente og dens frydefulle begeistring - eller 
frykt- for det nye (68)." 

Oppsummering 
Det er store forskjeller mellom Hamsuns og Jerichau-Bau.manns 
reiseskildringer, både når det gjelder språk og stil. Hamsun 
bruker flittig ironi og sarkasme, og tvinger på den måten leseren 
til å være aktiv og tolkende. Leseren møter imidlertid 
utfordringer i både Hamsuns og Jerichau-Baumanns 
reiseskildringene. Når det gjelder Hamsun vet man ikke hva som 
er virkelighet og hva som er fiksjon, mens Jerichau.-Baumann 
veksler mellom språk som det ikke er sikkert at leseren kan. 
Språkbeherskelsen illustrerer at Jerichau-Baumann er en 
kosmopolitt - språk er noe hun har kontroll over. Også i 
haremene har hun funnet et område der hun har herredømme, et 
område mennene ikke har adgang til. Haremene utgjør et sted 
hun kan skildre fra - med enerett. Pratts påstand om at reisende 
kvinner fant egne områder å rapportere fra stemmer altså med 
Jerichau-Baumanns reiseskildringer. Men også Melman har et 
poeng, for med sine besøk i haremene virker Jerichau-Baumann 
mye mer opptatt av kvinnenes skjebne og liv enn det Hamsun er. 
Haremene var et område hvor hun hadde herredømme, men de 
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gav henne også innblikk i hvordan kvinnene i Orienten hadde 
det. Slike malende, intime beskrivelser får vi ikke fra Hamsun, 
selv om han kan være intim i sine beskrivelser av drøm og 
fantasi. 

Jerichau-Baumann er mer selvhøytidelig enn Hamsun. 
Hamsun er konstant selvironisk, og utelater ikke hendelser selv 
om de setter ham i et dårlig lys. Hans hyppige bruk av ironi 
medvirker også til at han ikke fremstår som så orientalistisk som 
det Jerichau-Baumann gjør. Hamsun snakker stygt om alt og alle, 
men siden han hele tiden er ironisk og sarkastisk skjønner 
leseren at han ikke mener alvor. Jerichau-Baumann er mye mer 
nedsettende i sine kommentarer, for eksempel om tyrkerne. 
Lewis' påstand om at de kvinnelige reisendes blikk var mindre 
nedsettende og kategorisk stemmer altså ikke i dette tilfellet. En 
grunn til at Jerichau-Baumanns bok og malerier føyer seg inn i 
rekken av orientaHstiske skildringer kan være, som tidligere 
nevnt, at hun ikke ville være for kontroversiell. Som kvinnelig 
reisende og kvinnelig kunster skilte hun seg allerede ut, og i og 
med at hun skulle leve av kunsten sin kunne hun kanskje ikke 
tillate seg å være for grensesprengende. 
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Louis-Ferdinand Celine: 
Reisen til nattens ende 

en analyse med utgangspunkt 1 Mikhail 

Bakhtins kronotopbegrep 1 

av Henninge Margrethe Solberg 

Innledning 
Reisen til nattens ende (Voyage au bout de la nuit) - en gåtefull tittel 
på et verk som vakte oppsikt da det utkom i 1932. Ikke bare brøt den 
muntlige uttrykksformen i Louis-Ferdinand Celines roman med det 
konvensjonelle franske prosaspråket; livssynet som formidles i 
romanen, med dens dystre, sterkt følelsesladete, fortvilte, ironiske og til 
tider absurde beskrivelser og refleksjoner, ble også opplevd som en 
utfordring til den gode smak. Formidlingen skjer gjennom en jeg
forteller, Ferdinand Bardamu, som har vanskelig for å finne sin plass i 
verden etter å ha deltatt i krigen. En kort tid er han rekonvalesent i 
Paris, og deretter reiser han til Afrika og Amerika for å finne fotfeste. 
Men han mislykkes og vender tilbake til Frankrike. Her arbeider han 

1 Dette er en omarbeidet versjon av en mellomfagsoppgave i allmenn 
litteraturvitenskap fra våren 2003. 
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som lege i Rancy, en av Paris' forsteder, og blir i området rundt 
hovedstaden til slutten av romanen. 

Bardamus stadige forflytninger svarer til forventningen som 
romanens tittel skaper om et reisemotiv. Men ved å angi en metaforisk 
destinasjon oppfordrer også tittelen til å forstå reisen i en mer overført 
betydning. Noe av det gåtefulle ved tittelen skyldes nettopp denne 
destinasjonen, "nattens ende" - en sammenstilling som uttrykker både 
noe temporalt og noe romlig: Natten har en varighet og er en del av 
døgnet; samtidig brukes uttrykket som en destinasjon, et sted, som har 
en romlighet. Samspillet mellom tid og rom er også viktig ved de 
fysiske stedene hvor Bardamu oppholder seg, fordi det virker inn på 
hans tankeliv. Derfor kan en analyse av hvordan Bardamus tids- og 
romopplevelse av stedene påvirker hans livssyn, bidra til å utlede noe 
om hvorfor han ser så mørkt på livet. 

l det følgende skal jeg foreta en slik analyse ved hjelp av Mikhail 
Bakhtins kronotopbegrep, som tar for seg nettopp denne 
sammenvevningen mellom tids- og romkategorier i tilknytning til 
forskjellige motiver i en roman. Først vil jeg se på hvordan disse 
kategoriene oppleves av Bardamu på tre steder der han oppholder seg 
- Afrika, Amerika og Rancy. Deretter vil jeg illustrere hvordan 
koblingen mellom Bardamus oppfatning av stedene og hans tanker om 
livet og menneskeheten fungerer. Etter å ha diskutert årsakene til 
denne koblingen, vil jeg benytte sentrale begreper i Bakhtins 
kronotopteori i en drøfting av romanens tittel. 

Kronotopen som innfallsvinkel til 

Bardamus livssyn 

Presentasjon av Mikhail Bakhtins 
kronotopbegrep 

I sitt essay "Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essi:ier i 
historisk poetik" (skrevet i 1937-1938, utgitt første gang i 1973)2 gjør 
den russiske litteraturteoretikeren Mikhail Bakhtin rede for forholdet 
mellom tids- og romkategoriene i litteraturen, med særlig vekt på 
romanen. I den forbindelse benytter han seg av begrepet kronotop, 
som han definerer slik: 

2 Essayet er utgitt i svensk oversettelse i boka Det dialogiska ordet. 
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Den viktiga i:imsesidighet som råder i relationerna mellan tid och rum och 
som litteraturen ti!Hignat sig konstnarligt kommer vi att kalla kronotop 
(vilket i ordagrann i:iversattning betyder "tidrum"). [ ... ) Med kronotop avser 
vi en formellt innehållslig kategori i litteraturen" (Bakhtin 1991: 14). 

Utover dette gir han ikke noen entydig og klar definisjon av begrepet, 
men leseren får en forståelse av hva det innebærer gjennom hans 
analyse av forskjellige typer europeiske romaner. Jeg vil her gjøre rede 
for min forståelse av uttrykket. 

Slik Bakhtin ser det, knyttes hvert motiv, hvert element i teksten 
til tid og rom på en eller annen måte, og i større eller mindre grad: 
Hvert motiv har en kronotop. Følgelig omtaler Bakhtin kronotoper 
som møtets kronotop, veiens kronotop og småbyens kronotop. Dette 
er kronotoper som man finner i svært mange romaner gjennom tidene. 
Men hver enkelt roman kan også ha sine egne kronotoper, knyttet til 
de motivene en finner i akkurat den romanen. 

Bakhtin understreker at alle hendelser og tanker er uløselig 
knyttet til foreningen av tid og rom. Vi kan kanskje abstrahere og skille 
de to kategoriene i vår forestilling, men i den konkrete virkeligheten og 
i den litterære fiksjonen er de to uatskillelige. Imidlertid kan 
forfatteren i fiksjonen manipulere tid og rom ved å bryte tiden opp, 
fortette tiden, fremheve rommet på bekostning av tiden, fremstille 
tiden syklisk og så videre. Dermed kan en forfatter flette sammen tid 
og rom på forskjellige måter, og det er nettopp hvordan denne 
sammenfletningen er gjort i forhold til et motiv, som er dette motivets 
kronotop. Et eksempel fra Bakhtin: I Gustave Flauberts Madame 
Bovary foregår det meste av handlingen i en småby. Her er det vanene 
som preger hverdagslivet - det samme skjer om og om igjen. Således 
preges stedet av en "cyklisk vardagstid" (s 156). Rommet i småbyen er 
tilrettelagt for en syklisk tid: Det består av små hus, stille gater, 
dammer, klubber, biljardsalonger - steder hvor hverdagslige aktiviteter 
gjentas. Lite skjer på et slikt sted; det virker som om tiden står stille. 
Småbyens kronotop i Madame Bovary kjennetegnes dermed av at 
tiden er "tjock" og "klibbig" og "kralar i rummet"(s 157), og dette 
samspillet mellom tid og rom gjør at Madame Bovary opplever stedet 
som kjedelig. 

Som eksemplet viser, har også stedene i en roman en eller flere 
kronotoper knyttet til seg, på lik linje med andre motiver i romanen. Et 
steds kronotop kan være vanskelig å forestille seg fordi rom og sted er 
begreper det ikke alltid er så lett å skille. Derfor velger jeg å ta med 
litteraturteoretikeren Mieke Bals definisjon av space (rom): "The 
concept of space is sandwiched between that of focalization [ ... ] and 
that of place [ ... ]. Places are linked to certain points of perception. 
These places seen in relation to their perception are called space" (Bal 
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1997: 133). Rom har altså med opplevelse å gjøre - begrepet tar 
hensyn til den posisjonen den observerende har i forhold til det han 
observerer. Et steds romlighet vil derfor være avhengig av hvordan den 
observerende opplever fremtoningen og organiseringen av stedet - for 
eksempel oppfatter Madame Bovary småstedet hun bor på som et 
negativt og kjedelig rom. 

Hvorfor omtale tid og rom med ett begrep? Hvorfor ikke 
analysere dem hver for seg? Dette er spørsmål en kan stille seg ved 
lesningen av Bakhtin. Svaret på dette må ligge i hans påstand om at 
"alla tids- och rumsbestamningar i konsten ar oskiljaktiga från 
varandra" (s 152). Vi opplever tid og rom sammen, ikke atskilt, og 
derfor vil en analyse av motivenes kronotoper i en roman kunne være 
fruktbar for å forstå hvordan romanpersonene oppfatter hendelser, 
steder og mennesker og hvorfor de opplever dem som de gjør. I det 
følgende vil jeg forsøke en slik tilnærming til Reisen til nattens ende. 
Først vil jeg vise hvordan tre av stedene Bardamu befinner seg på, kan 
sies å ha hver sin kronotop. Selv om en kan finne nyanser i Bardamus 
tids- og romopplevelse av forskjellige områder på stedene, vil jeg på 
grunn av artikkelens omfang først og fremst se på hans hovedinntrykk 
av hvert sted. Videre vil jeg forsøke å illustrere hvordan Bardamus 
tanker og generaliseringer om livet og menneskeheten belyses av disse 
kronotopene. 

Jeg har valgt å konsentrere meg om tre av stedene der Bardamu 
oppholder seg - Afrika, Amerika og Rancy - fordi de er forskjellige 
nok til å illustrere i tilstrekkelig grad hvordan koblingen mellom 
stedenes kronotopi og Bardamus indre liv fungerer. 

Beskrivelse av kronotopene til tre steder i 
Reisen til nattens ende 

Afrika: det tropiske klimaets kronotop3 

Beskrivelsene av Afrika fokuserer stort sett på de samme elementene: 
solen og heten om dagen, mørket om natten, insektene og dyrene, 
feberen og sykdommen stedet påfører innflytterne. Alle sansene er 
under sterk påvirkning, og Bardamu føler at livet smuldrer opp på 
grunn av omgivelsenes intensitet: 

Både menneskene, tingene og tiden forsvant før man fikk sukk for seg i 
dette grønne, varme, myggmettede klimaet. Det var rent ekkelt å se hvordan 

' For enkelhets skyld kalt Afrikas kronotop heretter. 
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alt gikk i oppløsning stykke for stykke [ ... ]. Alt dunstet vekk i solen og 
forsvant i denne flodbølgen av lys og farger. Man mistet sansen for livet og 
for tiden" (Celine 1992: 119). 

Livet synes umulig å kontrollere: Klær går i oppløsning, sykdom 
overmanner menneskene, tidsbegrepet blir uklart. Afrikas kronotop, 
slik den fremstår i Reisen til nattens ende, preges derfor av 
uhåndgripelighet og oppløsning: Rommet påvirker tiden slik at 
opplevelsen av den ikke blir lineær. Men tiden fremstilles heller ikke 
syklisk, slik vi skal se at den til en viss grad gjør i Rancy. I Afrika 
smuldrer tiden - og rommet - opp. 

Amerika: storbyens kronotop 
Beskrivelsene av to av Amerikas storbyer, New York og Detroit, 
vektlegger de brede og rette gatene, de store bygningene og de harde 
konstruksjonene: "de voldsomme fasadeflatene, den ensformige 
opphopningen av brolegning, mursten og stålkonstruksjoner" (s 163). 
De beskrives som teknikkens byer: "Rundt oss og himmelhøyt over oss 
var luften tung av en dump, sammensatt dur fra utallige maskiner. Det 
var den harde, sta dunkingen av mekanikk som ruller og peser og slår 
og knuser uten noensinne å gå i stykker selv" (Celine 1992: 178). 
Gjentatte ganger beskriver Bardamu menneskemassen, men han gir 
nesten ingen individuelle personkarakteristikker: Individet forsvinner i 
de harde og effektive omgivelsene hvor ingen tid må mistes. I 
motsetning til i Afrika, hvor livet ikke kan kontrolleres på grunn av 
omgivelsene, utstråler omgivelsene i de amerikanske byene nettopp 
effektiv kontroll over tiden, stedet og menneskene. Storbyens kronotop 
preges av dette: Rommet er tilrettelagt for at tiden skal være mest 
mulig fremadskridende og opplevelsen av den mest mulig lineær. 

Rancy: forstadens k:ronotop 
Bardamus skildring av La Garenne-Rancy er nesten utelukkende 
negativ. Han kaller forstaden for "det tristeste sted på jorden" (s 192-
193) og fokuserer på dens skitt, støv, søppel og gjørme. Dette grå og 
kjedelige rommet kan settes i forbindelse med opplevelsen av 
innbyggerne. Bardamu observerer stadig at handlingene deres har vært 
de samme i mange år, for eksempel når han beskriver menneskene i 
tunnelbanen på vei til arbeidet: "Hver gang dagen gryr, blir de grepet 
av den samme panikken og klamrer seg fast som drueklaser til håndtak 
og rekkverk. [ ... ] I ti, tyve år har de stinket av svette, kanskje enda 
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lenger" (Celine 1992: 191). Hver dag utfører innbyggerne de samme 
gjøremålene - dermed får tiden en syklisk struktur. 

Men det råder også en lineær tid i Rancy. Forstaden preges av 
døden: Bardamu nevner gravlundene i Rancy ved flere anledninger, og 
legebesøkene hans gjelder svært ofte døende pasienter. I 
utgangspunktet er døden også del av en syklus - livets syklus fra fødsel 
til død. Men i Rancy skildres ingen fødsler - til og med livets 
begynnelse forbindes med død på dette stedet: Den lille gutten Bebert 
dør av tyfus, og Bardamu må ta seg av flere aborterende kvinner. 
Dermed preges ikke Rancy bare av en syklisk tid, men også av en 
lineær tid, som går mot døden uten å gå tilbake til begynnelsen -
fødselen. 

Videre p:robRematisering 
Bakhtin hevder at 

alla romanens abstrakta element - filosofiska och sociala generaliseringar, 
ideer, analyser av orsak och verkan osv - kretsar kring kronotopen och fylls 
tack vare den med kott och blod, blir delaktiga i det konstnarliga 
bildskapandet (s 159). 

I det følgende vil jeg forsøke å anvende dette sitatet på Reisen til 
nattens ende ved å vise at det eksisterer en sterk kobling mellom 
Bardamus tankeliv og de kronotopene jeg har beskrevet ovenfor. 
Denne koblingen får to uttrykk. For det første virker det som om 
stedenes kronotopi påvirker måten Bardamu tenker på, det vil si 
hvilken form tankene hans antar i teksten. Dette er særlig tydelig i 
Afrika og Amerika, som jeg vil ta for meg i denne sammenhengen. 
Videre skal jeg vise at Bardamu selv knytter innholdet i sine 
pessimistiske tanker til tids- og romopplevelsen på stedene der han 
oppholder seg. Dette er tydelig både i Afrika, Amerika og Rancy. 

Stedenes kronotopi og formen på Bardamus 
tanker 

Afrika 
Mens Bardamu befinner seg i Afrika, er det så å si ingen passasjer hvor 
han reflekterer og filosoferer over livet og menneskene på et abstrakt 
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plan. Det meste av teksten viet Afrikaoppholdet gjengir konkrete 
hendelser og beskrivelser av stedet og innbyggerne. Afrikas kronotop 
gjenspeiles i den formen Bardamus tanker antar i teksten: Det virker 
nærmest som om det oppsmuldrete livet og klimaets intensitet påvirker 
Bardamus tenkemåte og sløver ham slik at han sjelden uttrykker sin 
livslede og sitt ubehag i klare utsagn. En kan se et bilde på dette i 
skildringen av at skuret han bor i, synker ned i gjørmen i regntiden. 
Akkurat som omgivelsene blir til en eneste grøt, blir også tankene og 
følelsene hans grumsete: "I mellomtiden sank vi stadig dypere, 
butikken min og jeg. Regnet ble tettere og mer tyktflytende, og vi var 
på vei til å forsvinne i gjørmen" (Celine 1992: 142). 

Amerika 
De motsetningene som eksisterer mellom Afrikas kronotop og 
storbyens kronotop, avspeiles i tenkemåten til Bardamu. I Amerika er 
Bardamu klarere i sine refleksjoner - her får vi lange, filosofiske 
passasjer om livet og menneskene. Tankene hans blir ikke liggende 
grumsete under overflaten slik de gjorde under Afrikaoppholdet - her 
formuleres de eksplisitt. Parallellen mellom storbyens lineære, klare 
kronotop og Bardamus tanker illustreres best i de fortettede, aforistiske 
utsagnene han med jevne mellomrom formulerer i Amerika: "Å 
filosofere er å være redd på en finere måte og fører sjelden til annet 
enn feigt selvbedrag" (Celine 1992: 164), og videre "Å reise, det er å 
lete etter slike bagatellmessige opplevelser som bare en idiot kan bli 
beruset og svimmel av" (Celine 1992: 171). 

Stedenes kronotopi og innholdet i Bardamus 
tanker 
Også innholdet i tankene til Bardamu er tett knyttet til de tre 
kronotopene. Han er gjennom store deler av romanen svært 
pessimistisk på menneskehetens og egne vegne. Selv om Bardamus 
tanker spinner rundt mer eller mindre de samme forestillingene 
uansett hvor han befinner seg, skal vi se at tankeinnholdet likevel 
endrer seg noe i takt med de skiftende omgivelsene. 

Bardamus tankeliv utgjør en tett masse, en sammenhengende 
strøm av ideer. Det lar seg ikke gjøre å skille tankene fra hverandre i 
helt selvstendige kategorier. Derfor har jeg valgt å ta for meg kun noen 
aspekter av tankemassen hans for å vise hvordan sammenvevningen 
mellom Bardamus indre liv og stedenes kronotopi fungerer. I den grad 
det er mulig har jeg forsøkt å holde meg til to av hans viktigste 
forestillinger: tanken om livets meningsløshet og tanken om 
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menneskenes ondskap og manglende omsorg for hverandre. Først vil 
jeg forsøke å påpeke hvordan samspillet mellom stedenes kronotopi og 
disse forestillingene fungerer, deretter vil jeg sammenfatte og diskutere 
hvilke spørsmål som reiser seg som en følge av disse observasjonene. 

Afrika 
Uhåndgripeligheten som preger Afrikas kronotop er å finne igjen i 
Bardamus tanker om hvor meningsløst livet synes der. Han relaterer 
selve det afrikanske klimaet til innflytternes liv i Fort-Gono: Varmen, 
feberen og malariaen gjør at de blir sløve og ikke har nok kraft til å 
foreta seg noe med særlig iver etter endt arbeidsdag. Tiden benyttes til 
å drikke, kjempe mot sykdom og konkurrere om hvem som har høyest 
feber: "Alle disse menneskene tilbrakte tiden med å vente på at 
termometeret skulle synke, og det ble de selvfølgelig bare enda mer 
grinete av" (Celine 1992: 100). Samtalene dem imellom blir også 
relativt meningsløse: "Mine unge kolleger utvekslet aldri en tanke, bare 
faste ordklisjeer som etterhånden var blitt steinharde som gamle 
brødskorper" (Celine 1992: 107). Akkurat som det synes umulig å få 
kontroll over rommet og tiden, synes det umulig å styre livet inn på en 
meningsfylt vei. I Afrika kommer som nevnt Bardamus tanker oftest til 
uttrykk gjennom konkrete beskrivelser. Et eksempel er når direktøren 
av Utsugningskompaniet, hvor Bardamu er ansatt, beskriver hva livet 
består i for innbyggerne: 

Bare peanøtter og sunt arbeid. Null jakt, null geværer. Peanøtter og gummi! 
Slik at de kan betale skatten sin. Og den skatten bruker vi til å skaffe enda 
mer peanøtter og gummi. Slik er livet, Bardamu. Peanøtter og gummi! 
(Celine 1992: 113). 

Det at målet med livet der bare er å skaffe mer og mer peanøtter og 
gummi, står for Bardamu som helt hensiktsløst. Det gjør ham også 
nedtrykt fordi heller ikke han får brukt livet sitt til noe som gir ham 
mening. 

Tiden og rommet smuldrer opp i Afrika, men hva blir så igjen? 
Svaret på dette uttrykker Bardamu eksplisitt ved to anledninger: "Alt 
dunstet vekk i solen og forsvant i denne flodbølgen av lys og farger. 
Man mistet sansen for livet og for tiden. Bare angsten dirret glitrende i 
luften rundt oss" (Celine 1992: 119; min kursivering) og "De få 
kreftene man hadde igjen når malariaen, solen og tørsten hadde krevd 
sitt, ble omdannet til et hat så innbitt og etsende at mange kolonister 
døde av det" (Celine 1992: 100; min kursivering). Det som blir igjen 
når tiden og kreftene smuldrer opp, er to negativt ladete følelser: hat 
og angst. Disse to elementene må altså ligge i menneskets natur, i og 
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med at de er de eneste som blir igjen når alle andre elementer fjernes. 
Hatet, som er forbundet med menneskets grunnleggende ondskap, 
illustreres i Afrika ved beskrivelsen av kolonistenes umenneskelige 
behandling av de innfødte. Men også i resten av verket går denne 
tanken igjen hos Bardamu. Angsten er også en følelse han bærer med 
seg gjennom hele romanen, noe jeg kommer tilbake til senere. 

Amerika 
Flere ganger beskriver Bardamu hvordan de amerikanske storbyenes 
upersonlige og harde konstruksjoner gjør ham deprimert: 

Fremdeles hendte det [ ... ] at jeg besluttet å se etter om gatene i omegnen 
hadde annet å by på enn det tamme karnevalstoget av svaiende høybygg. 
Men jeg ble bare enda mer nedtrykt av de voldsomme fasadeflatene, den 
ensformige opphopningen av brolegning, mursten og stålkonstruksjoner 
(Celine 1992: 163). 

Ved å oppholde seg på et slikt sted synes Bardamu det er vanskelig å 
fylle tilværelsen med mening. Akkurat som i Afrika er det omgivelsene 
- i dette tilfellet den ekstreme lineariteten som preger de amerikanske 
storbyene både i tid og rom - som gir næring til opplevelsen av 
meningstomhet. 

Følelsen av at livet er uten mening kommer også til uttrykk 
gjennom skildringen av storbyamerikanernes effektive levemåte. Stedet 
er tilrettelagt for effektivitet, men hva menneskene vil oppnå, nevner 
ikke Bardamu: Leseren sitter dermed igjen med inntrykk av at det hele 
er et jag uten mål. Dette jaget gjør at ingen har tid for hverandre, ingen 
har tid til å se de andre som individer: Den stadig tilbakevendende 
beskrivelsen av menneskemengden illustrerer dette. Bardamus 
observasjoner av ektepar som går til sengs i en bygård i New Y ork, er 
betegnende: "Det lot ikke til at menn og kvinner snakket sammen. Det 
hadde de jo heller ikke gjort på gaten" (Celine 1992: 159). Denne 
likegyldigheten kan knyttes til stedets kronotop: Her finnes ikke de 
sterke følelsene han oppdaget i Afrikas intensitet - i Amerika er det 
den kjølige likegyldigheten og den manglende omtanken han 
oppdager, både i byens fremtoning og i de menneskene byen rommer. 
Bardamu relaterer denne livsførselen til sitt eget liv: 

De reagerte ikke i det hele tatt, gikk bare videre og dyttet livet og dagene og 
nettene foran seg. De ser ingenting, menneskene, fordi livet står i veien. De 
hører ingenting, på grunn av den larmen de selv presterer. De gir kort og 
godt fanden. Og jo større og høyere byen deres er, desto mer fanden gir de. 
Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har prøvd. Det er nytteløst. (Celine 1992: 
167) 
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Heller ikke han makter å fylle livet sitt med mening, og oppholdet i 
Amerika bare forverrer situasjonen. Dette når sitt ytterpunkt mens 
Bardamu arbeider på Fordfabrikken. Her illustreres storbyens 
kronotop på sitt mest ekstreme: Tiden skal effektiviseres og fortettes så 
mye at det ikke er rom for noe avvik fra lineariteten. Menneskene blir 
til maskiner: 

Hele den svære bygningen dirret, og vi dirret med fra fotsålene til ørene. 
Vinduene dirret, og gulvet dirret. Alt som var av metall skranglet under 
dunkene. Vi ble selv forvandlet til maskiner av den sinnssyke larmen som 
fikk hele kroppen til å vibrere. (Celine 1992: 180) 

Som nevnt er Bardamus resonnementer klarere og mer utarbeidet i 
Amerika, og han går her et skritt videre i sine pessimistiske tanker. 
Ikke bare er livet meningsløst, det er også fåfengt å forsøke å gjøre noe 
med det: 

Det verste er at man hele tiden ligger og lurer på hvordan man skal greie 
morgendagen, hvordan man skal få krefter til å fortsette med det man har 
holdt på med så altfor lenge, [ ... ] alt sammen bare for å komme til stadig 
samme konklusjon: at det ikke nytter å kjempe mot skjebnen, at man er 
dømt til å ramle ned til foten av muren igjen hver eneste kveld og ligge der 
og engste seg for en morgendag som blir stadig mørkere og mer usikker. 
(Celine 1992: 160) 

Her introduserer Bardamu ideen om en skjebne - en skjebne han 
mener at mennesket ikke kan motarbeide. Sitatet viser at Bardamu ser 
på menneskene som Sisyfosskikkelser, slik Andre Smith påpeker i La 
Nuit de Louis-Ferdinand Celine: "Faute de mieux, les creatures 
celiniennes s'adonnent a une activite irreelle et sans portee" (Smith 
1973: 112-113). Det ser ut som om storbyens kronotop har satt sitt 
preg på Bardamus tankegang: Lineariteten gir ikke anledning til avvik, 
krumspring, alternative løsninger - dens bevegelse er forutbestemt og 
fastlåst, akkurat som skjebnen slik Bardamu ser den. 

Lik Afrikas kronotop kan også storbyens kronotop knyttes til den 
grunnleggende følelsen av angst hos Bardamu. Han blir ikke sett som 
individ i menneskemassen og effektivitetssuget. Han passer ikke inn i 
den ensformige lineariteten som preger de amerikanske storbyene -
han blir stående utenfor som en fremmed. Hans ensomhet gjør at han 
føler at han også her smuldrer vekk: "Her i Amerika fikk jeg til fulle 
bekreftet at jeg var et null. Jeg merket at jeg gikk i oppløsning i dette 
miljøet[ ... ]. Jeg eksisterte så å si ikke" (Celine 1992: 163). 
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Rancy 
Bardamu arbeider som lege i forstaden, og i begynnelsen av oppholdet 
der øyner han et noe mer meningsfylt liv. Dermed skulle en tro at 
tanken om livets meningsløshet i noen grad ble svekket i Rancy, men 
dette viser seg etter hvert ikke å være tilfelle. For også her synes 
Bardamu at livet er uten hensikt - det er kun en uendelig rekke med 
lidelser og nederlag, og ender i døden. Igjen kan denne tanken 
relateres til stedets kronotop. Som nevnt kjennetegnes tidsaspektet ved 
Rancys kronotop både av en syklisk og en lineær struktur. For 
Bardamu består livets meningsløshet i at mennesket er fanget mellom 
disse to tidsstrukturene. På den ene siden er livet repetitivt: De samme 
handlingene, de samme fornedrelsene og de samme lidelsene dukker 
opp om og om igjen. Dette illustreres best i Bardamus stadige 
skildringer av menneskelig elendighet og ondskap. Mest sjokkerende i 
så henseende er beskrivelsen av en gjentatt handling Bardamu 
observerer i bakgården sin: Foreldrene i en familie krangler og lar det 
gå utover den lille datteren ved å mishandle henne. Opphisset av 
situasjonen låser de seg inn på soverommet for å ha sex. 

På den andre siden er livet lineært: Det leder mot døden, og i 
Rancy er det som nevnt ikke snakk om fødsler og nytt liv. For 
Bardamu befinner livet seg mellom disse to tidsforestillingene. 
Gjentatte ganger tenker han at kroppens naturlige ønske er å dø, det 
vil si å fullføre lineariteten. Men vi gjør alt for å unngå døden, forlenge 
livet og forbli inne i den sykliske tiden. På den måten utsetter vi oss 
om og om igjen for de samme lidelsene: 

Ved å tviholde så frenetisk på kravet om å bestå i vår nåværende tilstand, 
utsetter vi oss selv for de utroligste pinsler. [ ... ] Kroppen [ ... ] gjør hele tiden 
opprør mot denne gruelige farsen som går ut på at alt skal vare så lenge som 
mulig. Molekylene drømmer ikke om annet enn å kunne spre seg i 
universet. For dem er det en lidelse å måtte opptre i din og min skikkelse og 
bli snytt for uendeligheten. (Celine 1992: 267) 

Fanget mellom disse tidsstrukturene er det altså vanskelig for Bardamu 
å finne noen mening ved livet - fattig som han er, består livet kun i å 
forsøke å overleve så lenge som mulig, for så å dø: "Du har døden i 
hælene, det haster med å leve. Du må også ha mat mens du leter etter 
det du leter etter, og dessuten sørge for å være i dekning når krigen 
kommer. Det er ikke noe helt lett program" (Celine 1992: 192). 
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Oppsummering - videre problematisering 

Bardamu knytter hele tiden sitt indre liv til opplevelsen av stedet hvor 
han befinner seg. Denne sterke koblingen mellom stedenes kronotopi 
og Bardamus tanker er med på å forklare hvorfor han gang på gang 
finner det lettest å reise til et nytt sted når han blir for nedtrykt: Han 
fremviser en tro på at ting vil endre seg bare han finner et nytt sted å 
være. Men tilsynelatende er "loven om alle tings og alle menneskers 
jævlighet" (Celine 1992: 161) noe som finnes på alle stedene han er~ 
overalt er livet meningsløst, menneskene egoistiske og grusomme, 
døden uunngåelig. Det er påfallende at tankene hans kretser om de 
samme temaene hvor enn han befinner seg, enda opplevelsene av 
stedene er svært forskjellige: For eksempel føler han at han går i 
oppløsning på grunn av omgivelsene både i Afrika og Amerika, enda så 
motsetningsfylte disse stedene er. Dette kan tyde på at hans 
pessimistiske livssyn kanskje først og fremst er utledet av noe i ham 
selv, og ikke bare skyldes stedene hvor han oppholder seg. Kanskje er 
hans kobling mellom omgivelser og indre liv bare en form for 
eskapisme, en eksistensiell flukt? I det følgende vil jeg ta fatt i dette. 
For å underbygge at Bardamus pessimistiske tanker ikke utelukkende 
skyldes stedene han befinner seg på, vil jeg peke på elementer som 
viser at verden slik den fremstilles ikke er så grunnleggende ond som 
Bardamu. skal ha det til. Deretter vil jeg diskutere hva det er som kan 
gjøre at han bare ser de elendige sidene ved livet. 

Godhet som en menneskelig urdrift 
Bardamus møte med tre mennesker - Alcide, Molly og Bebert - gir en 
indikasjon på at hans forståelse av verden som grunnleggende ond 
ikke gir et fullstendig bilde. Alcide, en sersjant han treffer på vei 
innover i den afrikanske jungelen, gjør tjeneste i kummerlige kår for å 
skaffe penger tH en foreldreløs niese han nesten aldri har møtt. 
Bardamu. gremmes over sin smålighet i forhold til Alcide og tenker for 
seg selv at "det viHe ikke ha vært så dumt om det gikk an å se forskjell 
på de gode og de onde" (Celine 1992: 130). Molly, en prostituert 
Bardamu. treffer i Detroit, fremstilles som god tvers igjennom. Hun er 
den eneste personen i verket som virkelig viser evne til empati overfor 
ham: "Hun ville at jeg skulle bli lykkelig. For første gang hadde jeg 
møtt et menneske som delte min egoisme og satte seg i mitt sted i 
stedet for bare å dømme meg ut fra sine egne forutsetninger, slik som 
alle andre" (Celine 1992: 183). Hun oppmuntrer Bardamu til å ta 
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målrettede valg og ikke flykte fra vanskelighetene, og hun hjelper ham 
økonomisk. Den tredje personen, Bebert, er fremdeles et barn og bor 
hos sin tante i Rancy. Hans smil utstråler oppriktighet, ubesudlethet og 
rommer "en glede som fylte hele verdensrommet" (Celine 1992: 194). 
Etter å ha møtt ham tenker Bardamu: "Hvis man først synes at man 
bør like et menneske, er det mindre risikabelt å bli glad i et barn enn i 
en voksen. Man kan iallfall håpe at det kommer til å oppføre seg 
mindre jævlig enn vi når det blir voksent" (Celine 1992: 194). 

Felles for Akide, Molly og Bebert er at møtene med dem er 
knyttet til en slags "ur-situasjon". Når det gjelder Alcide er dette rent 
geografisk: Bardamu treffer ham på vei vekk fra det siviliserte - på vei 
inn i jungelen og innover mot det primitive, det ubebygde, det 
mennesket aldri har rørt ved. Møtet med Molly er knyttet til 
menneskets urdrifter: Han treffer henne når han bestemmer seg for å 
gå til et horehus, altså når han oppsøker noe av det mest opprinnelige 
hos mennesket - seksualiteten. Som han sier selv: Han må ty til de 
"elementære livsfunksjoners styrkende og rensende medisiner" (Celine 
1992: 182). Også Bebert kan kobles til en ursituasjon, nemlig 
barnligheten: Bebert befinner seg ved begynnelsen av menneskets 
utvikling, han er ennå ikke fordervet av verden og befinner seg derfor 
nærmere det opprinnelig menneskelige. 

De tre gangene Bardamu opplever menneskelig godhet, er det 
altså forbundet med noe primitivt og opprinnelig. Dette gir leseren en 
indikasjon på at verden ikke er så grunnleggende grusom som 
Bardamu fremstiller den, for det er nettopp i dets mest grunnleggende 
aspekter at Bardamu oppdager godhet. 

Bardamus opplevelse av rommet er en annen når han er med 
disse menneskene - dette er særlig tydelig i passasjene med Alcide og 
Molly. Utenfor Alcides hytte "vokste det her og der noen rare, 
merkverdig friske blomster i grønt og rosa og purpur. De [ ... ] er helt 
primitive og blottet for jåleri. De lange, avskyelige dagene tilbrakte de 
lukket og lidende på sine stengler, men ved kveldens første, lunkne 
vindpust åpnet de seg skjelvende og yndefullt" (Celine 1992: 123). 
Disse blomstene - som forbindes med Alcide fordi de vokser utenfor 
hytta hans - skiller seg ut fra den øvrige floraen og preges ikke av de 
aspektene som karakteriserer Afrikas kronotop: De er "merkverdig 
friske" og har klare farger, og de har sine egne beskyttelsesmekanismer 
mot det afrikanske livets oppløsning. Molly forbindes også med en 
romlighet som skiller seg ut fra det som dominerer på stedet. Bardamu 
gjør små utflukter med henne til et område som beskrives slik: "Små 
hauger med nedtråkket gress, bjerketrær i ring rundt mikroskopiske 
tjern, her og der et menneske som lå og leste fargeløse ukeblad under 
en blygrå, lav himmel" (Celine 1992: 185). Her finnes ikke den 
lineariteten. og ensformigheten som vanligvis preger storbyen: Her er 
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det "hauger", trær i "ring", naturelementer som gress og vann, få 
mennesker og ikke noe effektivitetsjag. Møtene med Alcide og Molly 
kan dermed ses som unntak fra Bardamus oppfattelse av Afrika og 
Amerika som negative rom: De utgjør små, positive soner i Bardamus 
ellers ensidige opplevelse av stedene. 

Det er ingen tvil om at disse møtene, særlig med Molly, har vært 
viktige for Bardamu. Dette understrekes av at han som en av svært få 
ganger gjør et tydelig "hopp" ut av den tiden han forteller om, og frem 
til den tiden han skriver i: 

Kjære, uselviske Molly! Jeg aner ikke hvor hun befinner seg, men hvis hun 
tilfeldigvis leser dette, så vil jeg at hun skal vite at mine følelser for henne 
stadig er de samme [ .. .]. Jeg må ha vært både vanvittig og følelseskald for å 
kunne reise fra henne. [ ... ] selv om døden innhenter meg i morgen, vil jeg 
aldri kunne bli like kald og stygg og tung som folk flest, takket være all den 
ømhet og alle de drømmer Molly skjenket meg i løpet av disse månedene i 
Amerika. (Celine 1992: 189) 

Likevel greier ikke Bardamu fullt ut å ta konsekvensene av dette 
innover seg. For selv om han innser at Alcide, Molly og Bebert er 
unntak fra "loven om alle tings og alle menneskers jævlighet", lar han 
det være med det. Sitatet viser at han er opptatt av hva møtet med 
Molly har gjort med ham, men han overser både henne, Alcide og 
Bebert i sine konklusjoner om menneskeheten - den fordømmer han 
uavhengig av dem. 

Bardamus konklusjoner om livets elendighet blir altså ikke 
stående uimotsagt. Tvert imot dementeres de av skildringene av Alcide, 
Molly og Bebert. Det er en instans i boka som ser et større bilde enn 
fortelleren Bardamu, og dermed blir leserne gjort oppmerksom på noe 
Bardamu ikke tar innover seg: Det er ikke bare hat og angst som utgjør 
menneskets naturlige følelsesliv - også godhet, empati og evne til å 
glede andre er grunnleggende menneskelige trekk4 • 

4 Begrepet implisert forfatter benyttes gjerne om "det ideologiske verdisystemet 
som teksten, indirekte og ved å kombinere alle sine verkemiddel, presenterer og 
representerer" (Lothe 1994: 29-30). Imidlertid er begrepet omdiskutert og avvist av 
enkelte teoretikere, for eksempel Gerard Genette (Genette 1988: 135-148). Fordi 
bruken av termen forfatter kan være forvirrende i et begrep som betegner noe i 
teksten, har jeg valgt å bruke instans om det som i teksten gir oss et større bilde 
enn det fortelleren formidler. 
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Hvorfor ser Bardamu verden slik han gjør? 

En diskusjon av hans krigsopplevelse 

l{rigsopplevelsens betydning for Bardamus 
livssyn 
Hvis verden ikke er så grunnleggende ond som Bardamu fremstiller 
den, hva er det da som får ham til å se verden slik han gjør? Teksten 
gir ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, men inneholder 
elementer som kan gi en forklaring på Bardamus svartsyn. Bokas fire 
første kapitler er viet hans deltagelse i krigen5 og hans opplevelse av 
krigens umenneskelige scener. Uten at det skildres direkte, fremgår det 
at han blir skadet og sendt til Paris som rekonvalesent. Her opplever 
han de siviles manglende forståelse for dødsfrykten som sitter i ham 
etter soldattilværelsen, og etter et angstanfall blir han innlagt på 
sinnssykehus. Omgivelsene tror de kan kurere ham, men selv innser 
han at "det fins ingen behandling mot frykten" (Celine 1992: 52). Etter 
avreisen til Afrika og gjennom hele resten av boka refererer han til 
krigen, men som regel i korte glimt, gjerne forårsaket av ting som ikke 
har noen egentlig relasjon til den. Etter å ha vært i butikken i Fort
Gono tenker han for eksempel: "Det fantes alt mulig i butikken hans. 
Den minnet meg om transportvognene under krigen" (Celine 1992: 
112). Rancy beskriver han slik: "Rundt metro-nedgangene og de gamle 
forsvarsverkene har det dannet seg en illeluktende, infisert skorpe av 
krig, brente landsbyer, mislykkete revolusjoner og fallerte forretninger" 
(Celine 1992: 192). Dette, samt at han gjør seg tanker under krigen 
som han kommer tilbake til senere i livet, tyder på at krigsopplevelsen 
har merket ham for ettertiden. Et eksempel på dette kan hentes fra 
hans tanker under et nattlig krigsoppdrag: "Jeg visste bare en ting om 
dette mørket, men det var jeg til gjengjeld skråsikker på, nemlig at det 
skjulte et utall personer med ytterst morderiske hensikter" (Celine 
1992: 19). Under krigen er dette en begrunnet og forståelig tanke: Han 

5 Det er antagelig fordi boka ble utgitt i 1932, at krigen ikke omtales som første 
verdenskrig. Men de opplysningene som gis, indikerer at det er første verdenskrig 
det er snakk om. 
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kan ikke se fiendene i mørket og kan derfor lett bli drept. Men han 
gjør seg også denne tanken senere, blant annet mens han er i Rancy: 

Menneskene der nede på gaten, for eksempel [ ... ]. De var ute for å drepe -
seg selv og hverandre. Ikke med et slag, naturligvis, men litt etter litt, [ ... ] 
med de våpnene de hadde - gammel sorg, nye måter å gjøre livet vanskelig 
på og en aldri minkende reserve av hat (Celine 1992: 216). 

Dette er en ganske spesiell tanke; det kan virke som om Bardamu har 
overført frykten fra krigen på en senere situasjon. Det finnes også 
andre eksempler på dette. Under krigen tenker Bardamu at selv om 
han vet at han kan dø når som helst, må han bare fortsette å kjempe 
som om han skulle leve videre: "Vi dødskandidater kan ikke være 
kresne. Vi må late som om livet går videre. Det er det som er den 
hardeste påkjenningen, dette å måtte lyve for seg selv hele tiden" 
(Omne 1992: 28). I New York gjør han seg tanker som er svært like: 
"Sannheten om livet, det er døden. Man må velge om man vil lyve eller 
dø. Personlig har jeg aldri greid å ta livet av meg" (Omne 1992: 160). 
Igjen virker det som om han overfører tanker fra krigen til det senere 
dagliglivet. Disse eksemplene kan tyde på at krigsopplevelsen har 
endret hans livsanskuelse på en grunnleggende måte, selv om Bardamu 
aldri sier dette direkte. Den har satt seg fast i hans sinn, slik at han 
også etter krigen styres av den tenkemåten krigen avfødte. 

Krigsopplevelse og kronotopi 
Hvorfor uttrykker Bardamu seg aldri i direkte vendinger om 
krigsopplevelsen? Som rekonvalesent i Paris uttaler han seg av og til 
om sin frykt, men senere skildrer han aldri opplevelsen med rene ord. 
Beskrivelsen av hans krigsdeltagelse avsluttes slik: "Så gikk vi hver vår 
vei tilbake til krigen. Og deretter hendte det så mye - ting som det er 
vanskelig å snakke om i dag, fordi folk ikke lenger forstår hva jeg 
snakker om" (Celine 1992: 38). Deretter er det et hull i kronologien: 
Vi får ikke vite noe om hans videre deltagelse i krigen, men blir tatt 
med rett til Paris. Denne ellipsen, "som det er så vanskelig å snakke 
om i dag", kan tyde på at det ikke lar seg gjøre å fremstille 
krigsopplevelsen på en direkte måte med de begrepene og mulighetene 
språket har. Språkets begrepskategorier - deriblant tids- og 
rombegrepet - strekker ikke lenger til for å beskrive opplevelsen; 
plassering av hendelsen i tid og rom blir umulig fordi den overskrider 
våre språklige begrepskonstruksjoner. Språket bryter sammen; 
krigsopplevelsens kronotop er ikke mulig å formulere. 
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Bardamus indre liv etter krigen kan ses som et resultat av denne 
uformulerbare opplevelsen. Han knytter hele tiden sine tanker til 
forholdene på stedet hvor han befinner seg - til stedenes kronotopi, 
som lar seg uttrykke språklig. Kanskje gjør han dette for å kompensere 
for umuligheten av å forankre krigsopplevelsen i språket. Dette kan ses 
som hans forsøk på å finne et formulerbart holdepunkt i tilværelsen 
etter krigsdeltagelsen. Imidlertid gjør ikke dette at han unnslipper 
følelsene rundt opplevelsen, og kanskje er det derfor Bardamu har en 
trang til å flykte fra sted til sted. Men dette er ikke en erfaring som kan 
fullt ut bearbeides ved å projisere den på stadig nye steder. Han bærer 
opplevelsen med seg hvor enn han drar: "det fins ingen behandling 
mot frykten". Dermed kan man se Bardamu som en slags eksistensiell 
flyktning - han forsøker å flykte fra den avgrunnen i seg som språket 
ikke har tilgang til og som derfor bare kan fremstilles i form av en 
ellipse i teksten. 

Bardamus destinasjon: nattens ende? 
Bardamu er på flukt, men hvor ender hans ferd? Tittelen på romanen 
angir en destinasjon som kan gi et svar på dette spørsmålet. Men 
hvordan skal denne gåtefulle tittelen forstås? Igjen kan det være 
fruktbart å ty til Bakhtins kronotopteori. Tittelen spiller på 
sammenfletningen mellom tid og rom: Den angir en reise, som 
innebærer bevegelse både i tid og rom, og som jeg påpekte 
innledningsvis, spiller uttrykket "nattens ende" i seg selv på de to 
kategoriene. Jeg vil først diskutere nattmotivet og beskrive nattens 
kronotop, for så å drøfte hvordan metaforen "nattens ende" kan 
forstås. Dernest vil jeg, ved hjelp av to kronotoper Bakhtin mener er 
sentrale - møtets og vendepunktets kronotoper - diskutere hvorvidt 
Bardamus destinasjon kan sies å være nattens ende6 • 

6 Bakhtin anser også veiens kronotop som sentral. Han forbinder den med møtets 
kronotop. Da bruken av møtets kronotop er mer fruktbar i en diskusjon om 
uttrykket "nattens ende", har jeg valgt jeg å ikke drøfte veiens kronotop i forhold 
til Reisen til nattens ende. 
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Nattens kronotop og mulige tolkninger av 
"nattens ende" 
Natten og mørket er motiver som går igjen gjennom hele romanen. 
Helt fra begynnelsen av lesningen er det åpenbart at natten fungerer på 
en metaforisk måte: I tittelen brukes ordet som nevnt i en metafor, og i 
den lille visen som innleder romanen, gis det ytterligere en indikasjon 
på nattens biJledlige betydning: "Vårt liv, det er en reise l i 
vinternattens mørke. l Vi speider etter stjerner, l men himmelen er 
sort" (Celine 1992: 5). Denne visen sannsynliggjør en tolkning av 
natten som et bilde på noe lidelsesfullt, noe dystert, noe håpløst - den 
rommer det uhåndgripelige, det en ikke kan se eller forholde seg til. 
Det er stor enighet om nattens negative ladning blant forskerne. P.A 
Fortier, som blant annet har tatt for seg nattens betydning i sin analyse 
av romanen, ramser opp nattens konnotasjoner i Reisen til nattens 
ende: "Menace, mort, violence, universalite, eternite, folie, 
abrutissement" (Fortier 1981: 48) - en samling ord som tydeliggjør 
nattens forbindelse med det dystre og lidelsesfulle. 

Hvis man anvender Mikhail Bakhtins kronotopbegrep på 
nattmotivet, oppdager man en dualitet som kan finnes igjen i verkets 
tittel. Nattens mørke er et usikkert og uhåndgripelig rom som 
dominerer andre rom og inkorporerer dem i seg: "Et enormt mørke 
slukte veien bare et par skritt foran føttene våre" (Celine 1992: 19; min 
kursivering) og videre "Mørket suger til seg alt, til og med blikkene" 
(Celine 1992: 270). I likhet med en side ved Rancys tidsopplevelse kan 
nattens tidsaspekt sies å være del av en syklisk struktur: Natten inngår 
i en syklus - vekslingen mellom dag og natt. Men det dreier seg ikke 
om den sykliske tiden en finner i Rancys repetitive hverdagsliv, som er 
menneskeskapt. Her er det snakk om en gjentagelse en ikke kan bryte 
- natten kommer igjen og igjen uten at mennesket kan påvirke det. 
Nattens kronotop gjenspeiler det helpessimistiske livssynet til 
Bardamu: Livet er en uendelig rekke med nederlag og lidelser, og disse 
lidelsene overskygger alt annet i livet, slik som nattens rom sluker alle 
andre rom. Men ved å anvende kronotopbegrepet på natten blir en 
også oppmerksom på at det sykliske ved natten er spesielt: Natten 
utgjør kun halvparten av sirkelen. Den andre tilhører dagen og lyset, 
nattens motsats- håpet og optimismen. Natten kommer igjen og igjen, 
men det gjør også dagen. Det dualistiske ved nattens kronotop 
gjenspeiles i tittelen. Uttrykket "nattens ende" blir gjerne tolket på to 
måter - en pessimistisk og en mer optimistisk. Mange forstår "nattens 
ende" som et bilde på døden etter et lidelsesfullt liv, for hvis livet er en 
reise gjennom natten, må dens ende være døden. Andre ser det som et 
uttrykk for håp, en inngang til en lysere tid: "L'aurore est au bout de la 
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nuit"7 • Det er rom for begge forståelsene av uttrykket i tolkningen av 
verket. En kan nemlig gjenfinne tittelens dualitet i forholdet mellom 
verkets to hovedpersoner: Bardamu og Robinson. 

Stedene som møtesteder: Robinson 

Møtets kronotop som innfallsvinkel til. å fort~tå Robinson 
Møtets kronotop er ifølge Bakhtin en av de viktigste og vanligste 
kronotopene i litteraturen. I møtet "ar tidsbestamningen ('på samma 
gång') oskiljaktig från rumsbestamningen ('på en och samma plats')" 
(Bakhtin 1991: 24). Møtet fungerer ofte som et knutepunkt som bidrar 
til å etablere forbindelser mellom personer og elementer i teksten. 

Felles for alle stedene i Reisen til nattens ende er at de også 
fungerer som møtesteder: Hvor enn Bardamu befinner seg, treffer han 
før eller siden en mann ved navn Leon Robinson. De to første møtene 
mellom dem (i krigen og under rehabiliteringen i Paris) synes tilfeldige. 
Men etter hvert virker møtene mer og mer utrolige: Robinson viser seg 
å være Bardamus beryktede forgjenger i Utsugningskompaniets 
tjeneste i Afrikas jungel; han befinner seg i Detroit når Bardamu gjør 
det, og han dukker opp i Rancy hvor Bardamu arbeider som lege. Det 
hviler et skjær av uvirkelighet over hele skikkelsen, noe som forsterkes 
når Bardamu gjentatte ganger føler at Robinson kommer til å dukke 
opp: "Fra nå av ventet jeg hvert øyeblikk at Robinson ville dukke opp. 
Jeg hadde på følelsen at det ikke ville vare lenge" (Celine 1992: 185). 

Som Bakhtin hevder, fører disse stadige møtene til at en 
forbindelse blir etablert mellom de menneskene det gjelder, her 
Bardamu og Robinson. Men det uvirkelige skjæret som hviler over 
Robinson, gjør det av og til vanskelig å forstå ham som en reell 
skikkelse. Det virker ofte som om han og Bardamu glir over i 
hverandre, akkurat som deres livsveier gjør det. For eksempel viser det 
seg at Robinson plutselig kjenner mennesker Bardamu har kjent, uten 
at vi noensinne tidligere har fått høre om hans kjennskap til dem: 
"Hører du hva de spiller? spurte Robinson. Schlagere fra Amerika. Jeg 
kjenner dem igjen. Vi spilte de samme hos Molly i Detroit" (Celine 
1992: 236). Inntrykket av at de ofte glir over i hverandre, forsterkes av 
at en del av replikkene de utsier - replikker som er relativt særegne -

7 Dette er tittelen på artikkelen til Pierre-Henri Simon i L.-F. Celine. Les Cahiers 
de l'Herne 1, s.292 



114 Henninge Margrethe Solberg 

er svært like. For eksempel sier Bardamu gjentatte ganger at 
menneskene rundt ham bare ønsker en ting, nemlig å drepe hverandre. 
Robinson sier nesten det samme: "Jo, du skjønner det, at så lenge folk 
er friske [ ... ] tenker de på hvordan de skal få tatt livet av deg" (Celine 
1992: 244). 

En mulig tolkning er derfor at Robinson er en avspaltning og 
materialisering av egenskaper hos Bardamu. Dette underbygges av at 
Bardamu er preget av to motstridende drifter. Han har et ønske om å 
leve og bruke livet sitt til å hjelpe andre: For eksempel fullfører han 
medisinstudiene sine i Frankrike og praktiserer som lege (ofte uten å ta 
seg betalt for det), og han viser enkelte ganger oppriktig omsorg for 
sine pasienter (som for eksempel Bebert). Men han har også en 
resignasjon over seg, en undergangsdrift som trekker ham vekk fra 
ønsket om å bruke livet til noe nyttig. Han vil ikke konfronteres med 
problemer eller treffe valg (som for eksempel å bli hos Molly). Kanskje 
er det denne siden ved Bardamu Robinson representerer. Han 
fremstilles jo i store deler av boka som skruppelløs, resignert og lat; 
blant annet utnytter han krigsofres pårørende for å tjene penger, 
svindler Utsugningskompaniet og går med på å drepe svigermor 
Henrouille. Robinson kobles ofte til natten og dens mørke: Første gang 
de møtes, er om natten, det er natt når Bardamu skjønner at 
forgjengeren hans i Utsugningskompaniet er Robinson, han treffer 
Robinson om natten i Detroit der Robinson har nattarbeid som 
rengjører, han dør om natten og så videre. Denne koblingen 
sannsynliggjør ytterligere opplevelsen av Robinson som representant 
for undergangsdriften - nattsiden - i Bardamu. 

Vendepunktets lmmotop: endringer i forholdet mellom Bardamu og 
Robinson 
Mikhail Bakhtin trekker også frem vendepunktets kronotop8 som 
typisk og viktig i litteraturen. Ifølge Bakhtin er tiden i denne 
kronotopen gjeme representert gjennom ett øyeblikk: Den er ikke 
varig slik som den biografiske tiden. Rommet er som oftest 
representert av sentrale steder i romanen, der kriser, fall, beslutninger, 
erkjennelser og lignende finner sted. Som jeg skal vise eksempler på, er 
vendepunktets kronotop ifølge Bakhtin alltid metaforisk og symbolsk. 

' Bakhtin omtaler særlig terskelens kronotop, men skriver at "dess viktigaste 
komplettering ar krisens och vtindpunktens kronotop" (Bakhtin 1992: 157). Da 
forholdet mellom Bardamu og Robinson ved flere anledninger tar en ny vending, 
har jeg valgt å bruke uttrykket vendepunktets kronotop fremfor terskelens 
kronotop. 
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I Reisen til nattens ende kan det sies å være to vendepunkter 
som fører til viktige endringer i forholdet mellom Bardamu og 
Robinson. Men før disse vendepunktene inntreffer, påbegynnes en 
prosess som fører til en gradvis balanseforskyvning i forholdet. Denne 
prosessen tar til etter at Bardamu har vendt hjem til Frankrike. 
Robinson var alltid den mest selvsikre og besluttsomme av de to i 
utlandet; i Frankrike er det tvert om Bardamu som leder an og som 
Robinson blir avhengig av. I tillegg er det tilsynelatende Robinson som 
blir den sentrale skikkelsen i romanen etter utenlandsoppholdet - fra 
nå av er det hans handlinger som står i fokus. Etter hjemkomsten har 
Bardamu et tvetydig forhold til Robinson. Han irriterer seg stadig mer 
over ham på grunn av hans resignasjon og umoralske oppførsel, men 
samtidig føler han en slags tiltrekning til ham: Han foretar seg i hvert 
fall ingenting for å stoppe Robinsons planlagte mord på gamle fru 
Henrouille, og han oppholder seg villig i huset til Henrouille sammen 
med Robinson etter at Robinson er blitt blindet i mordforsøket. 

Dette mordforsøket utgjør det første vendepunktet fordi det fører 
til en markant endring i forholdet mellom Robinson og Bardamu. 
Hendelsen fremviser mange av kjennetegnene til vendepunktets 
kronotop. For det første inntreffer den på et sentralt sted: et av de 
mange møtestedene mellom Bardamu og Robinson, i dette tilfellet 
Rancy. For det andre utløses hendelsen av ett, kortvarig øyeblikk: 
Robinson utløser en haglladning som treffer ham rett i ansiktet. Videre 
er hendelsen symbolsk, slik Bakhtin fremholder: Det at Robinson 
blindes, kan ses som et uttrykk for at nattsiden i Bardamu svekkes, og 
følgelig skjer det en gradvis endring i Bardamu. Nå som han har 
overtaket på Robinson, er det lettere for ham å foreta et valg. Han 
velger å overtale ham til å flytte til Toulouse. Han føler at han forråder 
Robinson, men i tråd med tolkningen av Robinson som den 
destruktive, er det denne avgjørelsen som gjør at undergangsdriften i 
ham fra nå av gradvis blir svakere. Betegnende nok er det fra nå av 
igjen Bardamu som spiller den sentrale rollen i romanens handling. 
Han er imidlertid ikke kvitt Robinson, undergangsdriften og den 
resignerte holdningen for godt - likevel er det som om tiltakslysten og 
livsdriften i Bardamu gradvis får overtaket etter Robinsons ulykke: 
Han virker fornøyd med arbeidet han får på et sinnssykehus, og han er 
stadig mer likegyldig til Robinsons klager. 

Det endelige oppgjøret med Robinson utgjør det andre 
vendepunktet i romanen og er også bokas avslutning. Igjen skjer det en 
markant endring i forholdet mellom de to hovedpersonene, og det 
etableres en parallell til det første vendepunktet fordi det også her er et 
skudd som utløser hendelsene. Robinsons forlovede, Madelon, skyter 
Robinson i sin fortvilelse over at han ikke vil gifte seg med henne og 
føye seg etter de rådende sosiale konvensjonene. I tråd med Bakhtins 
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definisjon av vendepunktets kronotop skjer omslaget i løpet av et kort 
øyeblikk - i løpet av noen skudd. Det hele finner sted i en drosje; 
personene transporteres fra et sted til et annet, noe som innebærer en 
forflytning og derfor kan ses som et varsel om den påfølgende 
endringen: Bardamus første reelle selverkjennelse. Han bestemmer seg 
for at flukt- og resignasjonstrangen hans må overvinnes for godt: "Det 
hjalp ikke at jeg forsøkte å gå meg vill for å slippe å stå ansikt til ansikt 
med livet mitt. Jeg møtte det overalt. Jeg kom tilbake til meg selv. Min 
omstreifertilværelse var slutt" (Celine 1992: 392). Symbolikken i 
hendelsen er tydelig: Bardamu beslutter å endre livsvei idet 
"reisekameraten" (Celine 1992: 324) hans dør- den siden av ham som 
har drevet ham på flukt fra seg selv og andre så mange ganger. 

Derfor blir det vanskelig å forstå Reisen til nattens ende som en 
utelukkende pessimistisk roman. Bardamu synes fremdeles verden er 
grusom, men på slutten viser han en vilje til å gjøre noe med livet sitt 
og de betingelser livet har budt ham. Han reiser gjennom natten, men 
stopper ikke ved dens ende: Boka åpner for en litt lysere tilværelse, 
noe som understrekes av at romanen ender med daggryet. Robinsons 
destinasjon, derimot, kan sies å være nattens ende forstått som døden 
etter et liv i ensomhet og lidelse; betegnende nok dør han om natten. 
Selv om han dør fornøyd fordi han etter forblindelsen har funnet noe 
han er viUig til å dø for - overbevisningen om at han aldri vil la seg 
innlemme i en sosial eller familiær konformitet ved å gifte seg med 
Madelon - er dette et trist standpunkt å dø for. Han har fjernet seg fra 
menneskene og omgivelsene, og dør i ensomhet. Ved romanens slutt er 
det altså rom for begge tolkningene av "nattens ende": Robinsons ferd 
ender der; Bardamu har fulgt ham dit, men fortsetter videre. 

Bardamus reise ~en reise i dypet? 
Som nevnt gjør Bardamu en selverkjennelse på slutten av romanen -
han har fått dypere innsikt i seg selv. Det er derfor fruktbart å se 
Reisen til nattens ende som en skildring av en indre reise i Bardamu -
en reise innover i hans bevissthet om seg selv og hvem han er. Det er 
betegnende at Bardamu ofte føler at han beveger seg nedover eller 
innover mot dypet, både rent fysisk, som når han drar fra Afrikas kyst 
og innover i jungelen, og på mer billedlig plan: Kort før 
selverkjennelsen tenker han at "man klatrer ikke oppover i livet, man 
dykker. [ ... ] Hun [fru Henrouille] kunne ikke nå ned til mitt nivå. Det 
var for mørkt for henne nede hos meg" (Celine 1992: 363). Bardamu 
har her reist så langt inn i seg selv, inn i sine mørke tanker, at han nå 
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må reise alene. Han må ta et oppgjør med seg selv for å komme videre, 
noe han som nevnt gjennomfører på slutten. Det er interessant at 
romanens siste avsnitt beskriver et slepelokomotiv som kjører forbi, 
altså en bevegelse fremover. Lyden den lager kaller til seg hele jorden, 
som om den oppfordrer til å fortsette livet i en fremadrettet bevegelse, 
slik Bardamu nå kanskje er klar for å gjøre: 

Slepelokomotivet tutet i det fjerne. Ropet passerte broen, først den ene buen 
og så den andre, det passerte slusen, så nok en bro og fløy lenger og lenger 
bort... [ ... ] Det kalte oss til seg for å slepe vekk hele rukkelet, Sein en også, 
slik at det endelig kunne bli slutt på elendigheten." (Celine 1992: 396) 

Avslutning 
Mikhail Bakhtin avslutter sin avhandling om kronotopen på følgende 
måte: 

Som vi redan sagt inledningsvis påbi:irjades studiet av tids- och 
rumsrelationerna i litterara verk fi:irst helt nyligen [ ... ]. Hur vasentligt och 
produktivt vårt fi:ireslagna tillvagagångssatt visar sig vara, kan bara 
litteraturvetenskapens kommande utveckling visa." (Bakhtin 1991: 165) 

Denne analysen tar kun for seg en roman og kan derfor bare ut fra en 
enkelt tekst se hvorvidt det er nyttig å anvende hans teori. Som en 
innfallsvinkel til Reisen til nattens ende synes jeg Bakhtins teori er 
fruktbar: Den bidrar til å belyse hvorfor Bardamus reise oppleves som 
en flukt. En flukt fra noe i ham selv - dermed er kanskje ikke 
Bardamus utenlandsopphold den viktigste reisen i verket. Som tittelen 
antyder, er det reisen i overført betydning - den Bardamu foretar i sitt 
eget sinn - som er den sentrale. 

Innledningsvis antydet jeg at Reisen til nattens ende vakte 
oppsikt da den utkom, både på grunn av dens stil og dens innhold. I de 
fleste litteraturhistorier av nyere dato fremheves da også Celine som en 
av romansjangerens fornyere. Men verket er blitt stående som sentralt 
også i en annen, sjangermessig mer vag type litteratur: reiseskildringen. 
I sin bok om mellomkrigstidens engelske reiseskildrere skriver Paul 
F'usseU: "these writers between the wars 'turned their travels into 
interior journeys and parables of their times"' (Fussell 1980: 214-215r. 
Dette kan utvides til å gjelde en stor del av reiseskildringene generelt 

' Fussell siterer her Samuel Hynes. 
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fra og med 1930-årene, og i dette har Celines roman vært en viktig 
inspirasjon. Derfor er det ikke så overraskende at man stadig støter på 
referanser til Celine i mange av reiseskildringene fra mellomkrigstiden 
og utover. Det kunne like gjerne vært en av disse som hadde følgende 
utdrag fra Reisen til nattens endes epigraf på sitt tittelblad: "A reise er 
nyttig. Det utvikler fantasien. [ ... ] Denne reisen foregår utelukkende i 
fantasien. Det er fordelen ved den" (Celine 1992:5). 
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Tung bagage 
-postkolonial bevidsthed i Erlend Loes L 

og Siri Meyer & Birthe Løveids Suget etter 

virkelighet1 

af Agne the Jensen 

Den europæiske rejseskildring er en omfattende fællesbetegnelse for et 
bredt repertoire af rejser, som dog ikke er mere forskellige, end at den 
postkoloniale kritik har kunnet afsløre dem alle som variationer over 
samme tema: Erobring af rejsedestinationen og dens indbyggere. 

Den postkoloniale kritik placerer sig i en position, der - med 
historiens distance - tydeliggør kolonitidens undertrykkelse af den 
kulturelle Anden. Samtidig peger teorien på litterære erobringsstrategier, 
der overskrider kolonialismen som en historisk periode og rækker ind i 
samtidslitteraturen. End ikke Norden kan melde hus forbi, når det gælder 
postkolonial påvirkning, idet reiseskildringen i dag må forholde sig til de 
stereotyper og klicheer, som den postkoloniale kritik har udpeget. 

1 Teksten er en omarbejdet udgave af en semesteropgave afleveret på Institutt for 
nordistikk og litteraturvitenskap efteråret 2004 
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Dette gælder således også nyere norsk reiselitteratur, som her 
repræsenteres af Erlend Loes roman L (2000) og forfatteren Siri Meyer og 
billedkunstneren Birthe Løveids fællesprojekt Suget etter virkelighet 
(2002). Begge reiseskildringer tager afsæt fra samme velordnede 
fundament, men vælger forskellige ruter i håndteringen af den 
postkoloniale bevidsthed. Artiklen vil fokusere på de litterære minefelter, 
hvor den postkoloniale stemme er mest insisterende til stede - nemlig i 
teksternes valg af rejsedestination, (forsøg på) valg af rejseidentitet og i 
mødet med den kulturelle Anden. Dette skal munde ud i en diskussion om 
rejseskildringerne som metatekstuelle projekter, der udforsker klicheen og 
stereotypen i jagten på den postmoderne rejseskildrings eget udtryk i en 
litterær verden, der er Iigeså kartlagt som den virkelige. 

Den postkoloniale bagage 
Mary Louise Pratt har i Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation 
(1992) beskæftiget sig med strategier for, hvordan Europa producerer 
"resten af verden" som en andethed, som konceptet om Europa kan tegnes 
i forhold til. I tillæg fokuserer Pratt på, hvordan det Andet omsættes til 
litterær form for et hjemligt publikum. 

I reiselitteraturen bevæger det rejsende subjekt sig ud af sin kulturelle 
kontekst for at træde ind i en kontaktzone, hvor det ellers geografisk og 
kulturelt adskilte mødes i et asymmetrisk magtforhold (Pratt:6). Denne 
asymmetri kommer til udtryk i den æstetiske kontrol, som udøves, når 
oplevelser af kulturelle og geografiske forskelle integreres i en stabil 
kulturel ramme, som tilhører den rejsende selv (Clark:64). Det er en 
litterær kolonisering af det betragtede, der har sit anker i de stereotyper, 
som den rejsende gennem tiden har haft som udtryk. 

En af disse er stereotypen om opdageren, der krydser verdenshave og 
bringer uopdaget land ind i historien ved at navngive det. En anden 
stereotyp er 1700-tallets videnskabelige rejsende, der holder sig til den 
landfaste udforskning for at sætte naturen i system. Fra et kaos af 
unavngivet og rå natur vokser ved hjælp af videnskabsmanden en 
systematiseret og kategoriseret natur frem og med denne en "eurocentered 
planetary consciousness" (Pratt:15): en europæisk naturhistorisk diskurs 
brugt på ikke-europæiske verdner med det formål at kortlægge naturen i et 
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projekt med encyklopædisk rækkevidde. Hvor den opdagelsesrejsende 
underlægger sig verden ved at plante sit flag på det nye land, underlægger 
den videnskabelige rejsende sig verden ved hjælp af viden. Den 
videnskabelige rejsende indsamler og integrere diverse arter i 
naturhistoriens ramme, men gør det i en selvfortælling, der skaber "a 
utopian image of a European bourgeois subject simultaneously innocent 
and imperial, asserting a harmless hegemonic vision that installs no 
apparatus of domination" (Pratt:33-34). 

Denne insisteren på uskyld ser Pratt altså som symptomatisk for 
længslen efter at besidde uden at udøve vold. Et utopisk selvbillede, der 
slører den tætte forbindelse mellem naturhistorisk og politisk erobring af 
verden. Samme uskyldighedsstrategi kommer også til udtryk i 1700- og 
1800-tallets følsomme rejsende. Den følsomme rejsende forsøger at 
unddrage sig rollen som dominerende magt ved at indskrive sig som et 
uskyldigt, sårbart og selvudslettende subjekt blandt ædle vilde i et narrativt 
forløb, der dramatiserer mødet i kontaktzonen (Pratt:86). Den rejsende 
observerer og bliver selv observeret, men denne reciprocitet er kun mulig, 
fordi den europæiske ekspansion har givet den rejsende en tur-retur billet 
til den uciviliserede del af verden og sikkert tilbage igen. Til den følsomme 
rejse hører også dannelsesrejsen til højst civiliserede europæiske rejsemål, 
hvor subjektet formes efter antikkens og renæssancens forbilleder og 
bekræftes i Europas kulturelle overlegenhed (Clark:l4). 

For Pratt er det uundgåeligt ikke at tage den kulturelle Anden i 
besiddelse, når mødet i kontaktzonen skal omsættes til tekst. Selv når den 
rejsende ikke vil optræde dominerende, vil transformationen af den Anden 
til tekst indpasse denne i den rejsendes egen kontekst. Derved sker en 
litterær erobring af det betragtede. I reiselitteraturen har længslen efter at 
besidde det betragtede uden at dominere og ødelægge det fæstnet sig som 
en postkolonial skyld. En skyld, der kommer til udtryk i en ambivalens ved 
at indtage voyeurpositionen som rejsende: En nostalgisk længsel efter 
verdenskartets hvide pletter med uanede muligheder kombineret med en 
tyngende bevidsthed om imperialismens projekt, der har gjort rejseruterne 
farbare, men også har koloniseret det eksotiske. 
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KHcheen som rejsemål 
I Erlend Loes parodiske roman L motiveres rejsen af en rastløshed over at 
være født ind i en færdigbygget verden. Allerede i prologen optræder 
længslen efter verdenskartets hvide pletter i sammenligningen mellem 
hovedpersonen - der bærer samme navn som forfatteren - og opdageren 
Marco Polo. Hvor Marco Polo levede i en "uoppdaget, mystisk og åben 
verden," (Loe:9) lever Erlend som en gæst i andres færdigbyggede struktur, 
hvor der kun er vedligeholdelse tilbage. Gæsten kan ikke bidrage med nye 
tanker og opdagelser uden at træde i andres fodspor, og spørgsmålet er, 
hvad der skal legitimere gæstens tilstedeværelse. Løsningen bliver en 
ekspedition til en øde ø for at bevise ekspeditionslederen Erlends 
migrationsteori om de sydamerikanske indianere, der i istiden bevægede sig 
over Stillehavet på guldskøjter medbringende egne hjørne. I en parodi på 
den norske eventyrer Thor Heyerdahls migrationsteorier og efterprøvelse 
deraf, skal ekspeditionsteamet på syv unge mænd bevise Erlends teori og 
sætte Norge på verdenskartet en gang for alle - som en gave til Norge. 
Destinationen for rejsen er den øde ø Manuae, der udråbes som "klisjeen 
av en sydhavsøya." (Loe:223). Altså et lille stykke ubygget land for dem, 
som ikke byggede Norge. 

Siri Meyer og Birthe Løveid drager i Suget etter virkelighet fra det 
samme færdigbyggede Norge, hvis natur er "urbanisert, åkrene lagt under 
asfalt og fjellene gennomhuUet av tunneler" (Meyer:9). Rejsedestinationen 
er drømmen om den uspolerede natur repræsenteret ved fjeldet: 

[ ... ]naturen lever videre i erindringen, som drømmen om det jordbundne, nære, 
kroppslige: det som er uberørt av modernisering og rasjonalitet. Og den finnes 
fremdeles, men den er langt der ute, i fremmed land. For fjellmennesker er det 
særligt ett sted på kloden som nærer slike drømmer: Himalaya (Meyer:9) 

Himalaya udgør altså antitesen til den civiliserede norske natur, ligesom 
sydhavsøen repræsenterer det ubyggede, øde og lidt farlige. Meyer og Loe 
er ikke originale i deres valg af rejsemål. Disse destinationer er for længst 
omdannet til klicheer som summen af forskellige menneskers længsel efter 
at rejse til et sted, der er helt uberørt af modernisering og rationalitet. Det 
er en længsel efter at unddrage sig hybriden mellem Vesten og resten og 
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rejse til den autentiske sydhavsø og det autentiske fjeld. Rejserne er 
udforskninger i den klichefyldte jagt på autenticitet, hvor bevidstheden om 
at færdes i en kliche også er bevidstheden om, at det ubyggede, uspolerede 
og uopdagede er et fatamorgana, der forsvinder ved ankomsten til stederne, 
der bærer navnene Himalaya og Manuae. 

Det sikre fravalg 
I den postmoderne rejseskildring rejser man sjældent alene. Rejseruten er 
belagt med beretninger fra de rejsendes forgængere, og med på rejsen er en 
kakofoni af stemmer, som tilhører forbilleder, antipartier og mere eller 
mindre fiktive rejseledsagere. 

Meyer og Løveid rejser med to kvindelige og aldeles fiktive 
heltefigurer: Modestey Blaise og Lara Croft. Disse to vælges frem for 
kvinder fra rejselitteraturen og har til formål at danne modpol til 
stereotypien om kvinden som det svage offer. Rejsen til Himalaya er en 
rejse væk fra en voldtægt, som har frarøvet Siri Meyer kroppen og 
selvfortællingen og har klistret offermærkatet på i stedet. I teksten 
resulterer denne flugt fra stereotypen i selvfortælling med negative fortegn. 
De rejsende kvinder er ikke ofre, ikke for svage til at vandre i bjergene, 
ikke dannelsesrejsende, ikke turister og bestemt ikke erobrere: 

Vi er ikke erobrere, vi er kvinner. I våre spor har mange gått før. Vitenskapen og 
menneskeheten skrider ikke fremover med oss. Vi planter ikke FN-flagget og 
synger ikke nasjonalsangen når vi når toppen på Thorong La. Vår fortelling 
handler ikke om mesterskap, besittelse og eiertrang (Meyer:30-31). 

Kvinden og erobreren danner altså et modsætningspar, der ikke rummer 
muligheden for den kvindelige erobrer. De korte slagordslignede udsagn er 
konstrueret med et påfaldende højt anta! negationer som et manifest for 
antierobring. Manifestet finder sin drivkraft i at udgøre en opposition, 
nærmere end et egentligt alternativ. Denne insisteren på antierobring kan 
betragtes som symptomatisk for den postkoloniale bevidsthed: en 
afstandtagen til de mandlige forgængeres erobring af verden og en 
antierobring af Himalaya, hvor de rejsende formindskes på randen af 
selvudslettelse i forhold til den ukoloniserede natur. Naturen optager dog 
ikke mere plads i teksten, end at reiseskildringens digressioner om 
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forgængemes fortællinger næsten drukner Meyer og Løveids egen 
fortælling. Fraskrivelsen af al ambition om at yde indflydelse på 
videnskaben og menneskeheden vidner om, at Meyer og Løveid ikke først 
og fremmest føler sig små på naturens domæne, men nærmere af 
bevidstheden om at befinde sig i skyggen af andres bedrifter. 

Erlend Loe skriver sin fortælling i skyggen af Marco Polos 
beretninger, der "utvitet europeernes horisont mer en noen annen bok har 
gjort før eller etter" (Loe:7). Loes fortællig gør sig ingen illusioner om at 
kunne opnå det samme. 
Den øde ø er rammen for forskellige midlertidige rejseidentiteter, som skal 
legitimere rejsen. Som vigtigste forbillede er Thor Heyerdahl og 
ekspeditionens grad af succes måles i forekomsten af oplevelser, der er som 
taget ud af Heyerdahls beretninger. I Heyerdahls ånd falder Erlend ind i 
rollen som ansvarsfuld ekspeditionsleder, der forsøger at skærme 
ekspeditionen mod gHdebanen mod den ultimative trussel: turistferien. 

For både Meyers og Loes rejseskildringer står turisten som den 
rejsestereotyp, der er mindst efterstræbelsesværdig. Turistrejsen er den 
færdigbyggede struktur, som er lagt til rette for, at turisten kan bevæge sig 
gnidningsløst i andres spor. Turisten som negativ stereotyp tager på ferie 
som apatisk tilskuer til en såkaldt fremmed kultur, som er konstrueret af og 
for turisten i en rovdrift på autenticiteten.2 Turismen kommer derved til at 
lægge navn til et postimperialistisk koloniseringsprojekt, hvor turismen 
som en ikke-national fælleskultur indtager stadig flere lande og omdanner 
dem til nye markeder. Denne fæHeskultur er en hybridkultur, der 
indoptager konceptualiserede bestanddele fra forskellige lande og sætter 
dem i system med et fællessprog, der kategoriserer hoteller efter antal 
stjerner. Nye markeder åbnes for tilrejsende ved at indrette dem med 
turismens genkendelige tegn i en komplet pakkeløsning med hotel, bykort, 
restauranter etc. - hvorved det pågældende markeds ressourcer oversættes 
tH turismens sprog. 

Ligesom den videnskabelige og den følsomme rejsende distancerede 
sig fra imperialismens koloniseringsprojekt i en antierobringsretorik, 
fravælger Meyer og Løveid med foragt turistrejsen som deres fortælling 
(Meyer:15). Denne foragt iscenesætter de rejsende som turistens diametrale 
modsætning i en selvudslettende uskyldighedsstrategi, der drives af 
længslen efter at rejse i Himalaya uden at sætte spor, helt overgivet til 
naturens præmisser med et begær efter at blive koloniseret af det Andet. 

På Manuae må ekspeditionen se sig gradvist overvundet af den 
fremmede natur, der med varme, insekter og livsfarlige fisk til sidst tvinger 

2 Se f.eks. Siri Meyers version afturistrejsens historie pp. 17-19 
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lederen til at opgive fundet af urskøjterne kongsbeviset på 
migrationsteorien. Ekspeditionen er derfor overladt til eksperimenter af 
humanistisk art, som ikke involverer beherskelse af naturen - bortset fra 
anlæggelsen af en typisk norsk by i sand, som dog hurtigt skylles bort af 
bølgerne. Da forskningsprojektet definitivt er skrinlagt, er ekspeditionens 
sidste ambition at forsegle øens positive indvirkning i form af en "ro" og en 
klædelig brun farve (Loe:407). 

Hvor turisten anskaffer sig souvenirs, som kondenserer et kulturelt 
særkendes integration i turismens fælleskultur, forsøger den rejsende altså 
at forsegle de diffuse spor fra det Andet. Bag denne forsegling er længsel 
efter at besidde oplevelsen af det Andet uden at gribe til turismens 
kolonisering af autenticiteten. Foragten for turisme rummer en modvilje 
mod koloniseringsprojektet, men også en skyld over at tilhøre turismens 
fælleskultur. Denne ambivalens viser sig i Himalaya, når Meyer og Løveid 
lægger en hård etape bag sig med et hotels komfort som lokkende mål. I 
stedet møder de en gold byggeplads, hvor arbejderne af nød må udføre det 
umenneskelige arbejde, der uundgåelig medvirker til at spolere naturen 
med turismens tegn. Skildringen munder ud i en dommedagsprofeti udsagt 
fra den rejsendes platform af klarsyn: "Snart vil hotellet være fullt av 
velstående turister på weekendferie" (Meyer:l5). Et klarsyn, hvis blinde 
vinkel er, at Meyer og Løveid selv er nogle af disse turister, der bare er 
ankommet lidt for tidligt. 

Affaldssamleren og de brune venner 
Det er særligt i mødet med de mennesker, der færdes inden for den 
forjættede rejsedestinations rammer, at den rejsende føler det 
magtpåliggende at afgrænse sin rejseidentitet for at undgå at blive 
klassificeret som turist i den kulturelle Andens blik. For ekspeditionsteamet 
er det til stor ærgrelse at øde ø-oplevelsen pludselig skal befolkes af 
lokalkendte øjne: 

Kanskje blir vi til og med nødt til å bade med badebukse [ ... ] Enten det eller gå 
inn for å bryte ned alle kulturforskjellene slik at Mii og Tuaine forstår oss og vi 
dem og vi lærer å akseptere hverandres ulikheter. Men det virker som en 
kjempejobb. Et mas (Loe:207). 
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Mii og Tuaine kommer kun perifert til orde i teksten, men optræder 
hovedsagelig som et blik, som særligt ekspeditionslederen føler sig 
observeret af - mest fordi dette blik er en projektion af Erlends egne 
forfængelige og paranoide ideer om omverdenens dom. Transformationen 
af Mii og Tuaine til tekst foregår i en vekslen mellem en parodi på 
kolonitidens stereotype billede af den indfødte og en efterabning af 
nutidens politiske korrekthed. Eksempelvis parodieres den hvide mands 
symbolske gestus i udvekslingen af ressourcer med den indfødte: 

Martin og jeg har bommet rullings av Mii i flere dager allerede. Mii er romslig og 
raus og ser ikke ut til å bry seg. Som takk har Martin gitt ham The Bible Code til 
odel og eie. Og jeg har gitt ham glassperler. Nej, jeg tuller. Jeg ga ham faktisk en 
frisbee (Loe:437). 

Den politiske korrekthed mimes også i situationen, hvor Mii beder 
bordbøn. De syv nordmænd må samle sig og konkludere, at "hver eneste 
dag lærer vi noe om oss selv og andre (Loe:232-233). Aage Borchgrevink 
læser denne konklusion som en latterliggørelse af den kulturelle Anden og 
en flugt ind i generaliseringen for at undgå at blive berørt af Mii og Tuaines 
engagement (Borchgrevink:l6). Spørgsmålet er, om udsagnet ikke nærmere 
udleverer det politisk korrekte adfærdskodeks, som tages i brug i 
situationer og møder, der er farvet af en sort samvittighed over tidligere 
tiders undertrykkende adfærd. Når den politiske korrekthed tager højde for 
kulturelle forskelligheder i stivnede udsagn om alle folks ligeværd, 
udtrykker det endnu et aspekt af den postkoloniale skyld. Den politisk 
korrekte flugt fra den akavede bordbønssituation er ikke først og fremmest 
en udlevering af den kulturelle Anden. Det er en parodi på nutidens 
alvorstunge forsøg på at bøde for denne skyld ved at konstruere udsagn, 
der kan læres udenad som en parlør til at begå sig på den kulturelle 
Andens domæne. 

Den postkoloniale skyld udtrykkes med noget større alvor hos Meyer 
i mødet med affaldssamleren. Shambhu. I et sug efter virkelighed vender 
Siri og Birthe sig væk fra rejsebøgernes anbefalede seværdigheder i jagten 
på en autenticitet, der unddrager sig turismens tegn (Meyer:65). Væk fra 
seværdighederne konfronteres de med den moderne verdens 
affaldsprodukter, der fremkalder en lammende skyldsfølelse, som ikke 
tillader dem at vælge denne fortælling fra. Når verset om negergutten Hoa 
citeres på kulsort baggrund er det med en skyld, der dog tillader en smule 
mere distance, eftersom versets disharmoniske ordlyd skurrer utvetydigt i 
det politisk korrekte øre som levn fra en tid, der er passeret. Samme 
distance optræder i den historiske gengivelse af koloniseringens udvikling, 
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der flettes ind i reiseskildringen som faldgruber, de rejsende skal navigere 
udenom. Disse faldgruber er reiselitteraturens klicheer, som ifølge Meyer 
reducerer og instrumentaliserer det Andet og gør de rejsende til erobrere og 
voldsmænd (Meyer:93) - ikke ulig den voldsmand, der tingsliggjorde 
Meyer selv. 

I forsøget på at komme hinsides klicheen i rollen som erobrerens 
diametrale modsætning, fremhæver Meyer, hvad erobreren på 
undertrykkende vis ville udelade. Sherpaen Raju blive således en synlig 
trekkingguide i vestligt tøj, men hvis - autentiske - teknik til at færdes i 
bjergene også er en guide til at bringe de civiliserede damer i kontakt med 
den tabte natur (Meyer:92). Klicheen om det eksotiske rejsemål 
undergraves altså af en insisteren på hybriditet, som ikke formår at 
overdøve længslen efter at genfinde et stykke af sig selv i den fremmede 
natur. 

Den postmoderne rejseskildrings byrde 
Reiseskildringen placerer sig som hybridgenre i et grænseland, der ifølge 
Manfred Pfister giver den destabiliserende potentiale: 

Situated between fiction and factual prose, it can unsettle our belief in this 
conventional opposition, and as a transcultural genre mediating between cultures 
it can problematize culturally encoded projections of Self and the Other 
(Pfister:83). 

Skellet mellem dokumentarisk virkelighed og fiktion udfordres, når 
reiseskildringen peger på en konkret virkelighed og samtidig fiktionaliserer 
den. L er genrekategoriseret som roman, men er samtidig udstyret med 
dokumentarisk materiale i form af dokumenter og fotografier af 
reisedeltagerne. I Suget ettet virkelighet fiktionaliseres fotografiets 
dokumentariske indramning af virkeligheden i billedcollager, hvor Lara 
Croft og Modesty Blaise optræder i det nepalesiske landskab. Som et 
yderligere lag af fiktion spiller to andre kvin der rollerne som Siri og Birthe i 
en iscenesættelse af rejsen som en bestigelse af enorme kvindekroppe, der 
illustrerer klicheen om bjerget som en kvinde, der erobres af manden. 
Collageme skal modvirke stereotypificeringen af det Andet ved at 
sammenføre eklektiske elementer, som ikke stivner i et entydigt indtryk. 
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Det gør derimod fremstillingen af de rejsende, der med monoton 
entydighed fremstår som fremmedelementer på en fotografisk baggrund af 
nepalesisk natur og kultur. 

Collageme fungerer som illustration til Meyers tekst, som også 
forsøger at undgå en objektiverende indfangelse af det Andet i en stilistisk 
eklekticisme. Teksten veksler skizofrent mellem fragmenteret gengivelse af 
begivenheder, folkeeventyr, dialog, litterære udlægninger af myter samt 
kronologiske fremstillinger af reiselitteraturens historiske stereotyper. Dette 
febrilske forsøg på at undgå en litterær erobring af det Andet er også udtryk 
for et aspekt af postmodernismens anti-essentialistiske ideal om det 
flydende tegn, hvor betydningsdannelsen holder sig let og mobil og dog 
uundgåeligt stabiliserer sig som betydning inden for en struktur (Pfister:79). 

Den postmoderne reiseskildring kan betragtes som et metatekstuelt 
projekt for at udforske klicheens fastfrossede billede og vise klicheen som 
konstruktion frem for død essens. Klicheen opstår som resultat af litterært 
overforbmg af et sprogligt billede, der ikke lader mere tilbage at opdage og 
kun er en blindgyde for den tekst, der stadig leder efter litteraturens 
uopdagede pletter. 

Når den postmoderne reiseskildring vælger klicheen som destination, 
er det en afvæbning af Hlusionen om at skrive fra en blank side som 
platform for original pionerånd. Både L og Suget etter Virkelighet svømmer 
over med intertekstuelle referencer, der viser teksten som et væv af andre 
tekster, ligesom rejsedestinationen er en collage af spor fra tidligere 
besøgende og ikke en selvbærende essens.' 

Rejseskildrings drivkraft er at gøre sig synlig blandt sporene fra andre 
tekster, hvilket på narrativt niveau formuleres som et mål med rejsen. Med 
blikket rettet mod dette mål, skabes en forventning om fortællingens 
teleologiske fremdrift, som undergraves af en løbende omformulering og 
nedjustering af målet for rejsen (Pfister:74). I L omformuleres 
forskningsprojektet - som følge af den antiklimatiske oplevelse af den øde ø 
- for at ende i en betingelsesløs overgivelse til turistrollen. Meyer og Løveid 
oplever derimod at genfinde den tabte krop og natur i Himalaya og derved 
fuldende målet med rejsen, men dette spejles ikke på tekstuelt niveau. De 
rejsendes egen fortælling opløses på randen af selvdestruktion i 
stileksperimenter og digressioner, der lader tidligere rejsendes bedrifter 
dominere teksten. I beskrivelsen af det Andet ender teksten i en krampe 

' Pfister fremhæver dette som endnu et typisk træk ved den postmoderne reiseskildring 
p. 77 
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forårsaget af diskrepansen mellem idealet om litterær antierobring og den 
uundgåelige stabilisering af det Andet inden for tekstens struktur. 

Den parodiske rejseroman lader sig ikke tynge af reiselitteraturen 
eller den postkoloniale bagage. Teksten kan med parodien bevæge sig ind i 
litterære områder, der ellers er braklagte som klicheer og stereotyper og 
karikerer disse fra en position, der både er på afstand og en del af det 
parodierede - idet parodien gør sig morsom på det genkendeliges 
bekostning. 

Aage Borchgrevink morer sig dog ikke over den ironiske tone i L, 
som han betegner som autistisk selvrefererende i stedet for at pege mod 
alternativer til det bestående (Borchgrevink:l6). Loe definerer eksplicit 
tekstens ironi på romanens sidste sider som en ironi, der ikke hviler på en 
modsætning mellem det sagte og det mente, men opstår i kombinationen af 
den udtalte betydning og de uudtalte nuancer i udsagnet, som peger mod 
helt andre betydninger (Loe:454). Ironien rummer altså nuancer, der 
destabiliserer udsagnet uden at tilføre det omvendte fortegn. På samme 
måde peger Loes rejseroman ikke mod alternativer til rejselitteraturens 
stereotyper af den rejsende og den Anden - men udstiller kontaktzonens 
politiske korrekthed med en ironi, der ikke betyder det modsatte, men 
destabiliserer korrekthedens stivnede form. Borchgrevinks efterlysning af 
alternativer bunder i en frustration over, at destabiliseringen ikke resulterer 
i en ny form, men Loes ironi rummer måske netop det flydende tegns 
udefinerbarhed, der indikerer den postmodeme rejsendes identitet som en 
undvigelse af den færdigbyggede struktur. 

Spørgsmålet er, hvilken ny rejseidentitet denne destabilisering 
overhovedet kan resultere i, som ikke arresteres af den postkoloniale 
bevidsthed. Ifølge John Phillips er det den kulturelle identitets lod at skabe 
sin betydning inden for en ramme som hele tiden er truet af destabilisering 
fra det ydre og forskellige, idet tilstedeværelsen af denne andethed gør det 
muligt at tale om den kulturelle identitet som en metafor, "that stands in 
place of a concept that has no real generality" (Phillips:77). Den kulturelle 
identitet har ingen essens, og for at undgå den etnocentriske og 
essentialistiske opposition mellem den rejsende og det Andet, må det Andet 
være en absolut størrelse, som ikke kendes eller defineres - men kan den 
Anden som absolut størrelse eksistere udenfor teorien? Det er en svær 
balancegang at styre udenom de fælder, som den postkoloniale kritik har 
udpeget, og trods længslen efter at lade det Andet komme til orde og sætte 
spor i den rejsende, vil rejseskildringen transformere det Andet til tekst. 
Forsøg på at undgå at udøve æstetisk kontrol og tage det Andet i besiddelse 
kan ende i en selvbevidst krampe, der giver rejseskildringen problemer med 
at legitimere sig selv. Fra samme udgangspunkt vælger den parodiske 
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rejseskildring dog en anden rute, som går ret gennem klicheer og 
stereotyper med en frejdig selvfortælling, der helt afvæbner den 
postkoloniale politibetjent. 

Postkoloniale komplekser - overvindelse eller 

kollaps? 
Når Mary Louise Pratt gennem talrige eksempler fra reiselitteraturen 
afslører bagvedliggende strategier for litterær erobring af det Andet, skildrer 
hun en litteratur på vej mod et nulpunkt. For hvordan kan reiselitteraturen 
undgå at kollapse under den tyngende bevidsthed om den litterære 
erobrings uundgåelighed? 

Meyer og Løveids rejseskildring illustrerer vejen mod dette kollaps 
som en selvdestruktiv fortælling, der på narrativt niveau insisterer på at 
samles i opfyldelsen af rejsens mål, mens den på tekstuelt niveau opløses i 
andres fortællinger. Det er en rejseskildring, der minimerer de rejsendes 
tilstedeværelse i teksten som drømmen om at være fluen på væggen til det 
autentiske. 

Erlend Loe overvinder den postkoloniale lammelse i parodien, men 
formulerer ikke en poetik for rejseromanen som hinsides kolonialismen. En 
sådan poetik ville være at lede efter en øde ø i litteraturen, der ikke er 
befolket af andre tekster og ikke er omkranset af et hav af andethed. Den 
postmoderne rejseromans udforskning af klicheen har ikke som mål at 
finde en bagvedliggende kerne, men blotlægger sig som en tekst blandt 
andre tekster - og derved synes den at insistere på lysten til at rejse, selvom 
verden er opdaget og kartlagt af tekst. 
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