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Sammendrag 
Denne oppgaven er en undersøkelse av rimets situasjon i dagens norske lyrikk og av rimets 

poetiske funksjoner. Oppgaven viser at rim, som tidligere var et utbredt virkemiddel i 

lyrikken, så å si har forsvunnet i løpet av de siste 50 årene. Dette forklares både med 

etterkrigstidens oppgjør med tradisjonell lyrikk, og med kulturrådets fortrenging av bøker 

skrevet på rim og i klassiske versformer. Samtidig lever rimet videre i sanglyrikken, og i 

løpet av de siste 15 årene har det blitt revitalisert i norsk rapmusikk. Derfor undersøker jeg 

rimet og dets grunnleggende poetiske funksjoner, altså hvilke effekter rimet har i et dikt. Jeg 

kommer frem til at rimet har tre grunnfunksjoner: en strukturell funksjon, en semantisk 

funksjon og en estetisk funksjon. 

 Andre del av oppgaven består av nærlesninger av seks tekster skrevet på rim de siste 

50 årene. Utgangspunktet for disse nærlesningene er de poetiske funksjonene jeg har definert 

i første del. Målet med nærlesningene er tosidig. Jeg vil utforske hvordan moderne norske 

lyrikere har tatt i bruk rim, men også vise at virkemiddelet er mer vitalt enn det rimets 

posisjon i dagens diktning tilsier. Rimet er en integrert og nødvendig del av det estetiske 

uttrykket, med potensiale for estetiske effekter andre virkemidler ikke nødvendigvis kan 

kopiere. 
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Innledning 
 

Enderim oppsto relativt sent i lyrikkens historie, og hadde en lang og fruktbar gullalder før 

det så å si forsvant i andre halvdel av det 20. århundret. Til tross for den store mengden 

rimede dikt som har blitt skrevet opp gjennom historien, har overraskende lite blitt skrevet 

om rim som poetisk virkemiddel. Denne oppgaven er et forsøk på å bøte på dette. Jeg vil se 

på rimets situasjon i norsk poesi i dag, altså hvilke holdninger vi har til rim som poetisk 

virkemiddel. Hypotesen er at rim har forsvunnet fra norsk diktning som et resultat av 

etterkrigstidens oppgjør med tradisjoner, men at de polemiske holdningene som preget denne 

tiden nå er i ferd med å forsvinne. Dette åpner for å undersøke rimet lyrikk på nytt, og jeg vil 

derfor undersøke hvordan rimet fungerer som poetisk virkemiddel på norsk, og hvordan det 

har blitt brukt i nyere norsk lyrikk.  

 Jeg har altså valgt å skrive om rim fordi jeg opplever det som nedvurdert i dagens 

litteratur. Vi lærer tilnærmet ingenting om rim som litterært virkemiddel ved litteraturstudiet 

på Universitetet i Oslo, og få samtidspoeter skriver rimede dikt. Samtidig er virkemiddelet 

dominerende i populærmusikken. Genren rap kan anses som en revitalisering av rimet, hvor 

nye eksperimenter med formen forekommer som man ikke finner ellers i lyrikken. Jeg vil 

derfor undersøke rimets poetiske funksjoner, og forsøke å definere rimets grunnfunksjoner, 

for så å benytte disse til å analysere norske lyriske tekster fra de siste 50 årene. Jeg har valgt å 

begrense meg til norsk lyrikk fordi rim er et språklig virkemiddel som varierer fra et språk til 

et annet. Norsk er et aksentuerende språk, og rimet fungerer dermed forskjellig på norsk enn 

det gjør i kvantifiserende eller syllabiske språk.  

 Rimet har mange forskjellige funksjoner, og ikke alle kan påstås å en poetisk effekt. 

Ett eksempel på dette er rimets mnemiske funksjon: Rim hjelper oss å huske teksten. Dette er 

derimot ikke en funksjon som påvirker diktets estetiske uttrykk i seg selv, og rimets 

mnemiske funksjon faller dermed bort i min undersøkelse. Dette valget har jeg gjort av to 

grunner. For det første blir det enklere å skape en helhetlig oversikt hvis jeg kun holder meg 

til én side av rimet, og for det andre er det rimets poetiske funksjoner som fremstår for meg 

som både minst undersøkte og mest interessante. Jeg vil finne ut om man kan påstå at rimet 

har enkelte poetiske grunnfunksjoner, og i så fall hvordan disse har kommet til uttrykk i 

nyere norsk diktning.  

 Jeg har valgt å fokusere lesningen på forholdsvis ny norsk diktning, og holdt meg til 

dikt skrevet etter 1965. Dette ekskluderer store deler av den norske rimede lyrikken, men gir 
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innblikk i en periode hvor rimede dikt verken har blitt skrevet eller beskrevet i særlig stor 

grad. Valget av 1965 som utgangspunkt er ikke helt arbitrært. 60-tallet kan sies å være tiåret 

hvor rimets forsvinningsnummer begynner. I 1965 ble Kulturrådets innkjøpsordning for 

skjønnlitteratur innført. Min hypotese er at denne har bidratt til rimets fall, fordi rimede 

diktsamlinger sjelden blir innkjøpt av ordningen, og dette gjør det økonomisk risikabelt for 

forlag å satse på rim.  

 Oppgaven er delt inn i to deler. I den første delen undersøker jeg rimets posisjon i 

norsk lyrikk i dag, og prøver å redegjøre for hva rim er samt å definere rimets poetiske 

grunnfunksjoner. Dette er et forsøk på å bygge opp et håndterbart begrepsapparat for å 

analysere rimets poetiske funksjoner i en tekst. 

 Andre del av oppgaven vil være en analyse av seks lyriske tekster i lys av 

begrepsapparatet og informasjonen jeg har samlet i oppgavens første del. Målet for denne 

delen er å finne ut hvordan rimets poetiske funksjoner har blitt benyttet i praksis av moderne 

norske poeter.  

 Jeg har gjort et utvalgt av seks lyriske tekster som jeg skal analysere i min oppgave. 

Tekstene spenner fra årene 1965 til 2014, og er valgt med det håp om at de skal illustrere 

forskjellige sider av rimets poetiske funksjoner. Første dikt er «Blomster for Genet» av Jens 

Bjørneboe. «Blomster for Genet» ble utgitt i 1965 som en del av teaterstykket Til lykke med 

dagen, og er en bønn for samfunnets syndere og avvikere. Jeg har valgt å analysere 

«Blomster for Genet» på grunn av måten rimet bidrar til å forsterke følelsen av at samfunnets 

syndere og avvikere er én gruppe i så stor grad at de til slutt fremstår som en familie; guds 

barn. Etter «Blomster for Genet» følger en tekst om sonetten «Vincent Van Gogh» av Håvard 

Rem, utgitt i 1981 i samlingen Sist jeg løp på deg. Denne teksten har jeg valgt for å 

undersøke hvordan rimet kommer til uttrykk i et nyere dikt skrevet i en av lyrikkhistoriens 

mest tradisjonstunge former. Det tredje diktet er «Har vandra så langt» av Halldis Moren 

Vesaas, utgitt i samlingen Livshus i 1995. Diktet er interessant på grunn av måten det 

forholder seg til det som kanskje kan beskrives som rimets hovedfunksjon, nemlig hvordan 

det peker tilbake mot et tidligere hørt rim og fremover mot en forventet rimpartner på en og 

samme tid. Vesaas’ dikt handler om en person som ser tilbake på et liv som har passert og 

frem mot en usikker fremtid; diktets tematikk speiles altså av rimets form.  

 Til slutt følger tre tekster som skiller seg litt ut fra de tre forholdsvis typiske, 

tradisjonelle diktene. Den første er sangen «Sola skinner» av Joachim Nielsen, utgitt på 

albumet Et hundeliv i 1981. Jeg har valgt å analysere denne sangen fordi populærmusikken er 

et sted rimet fortsatt har en dominerende posisjon, på tross av at virkemiddelet nesten har 
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forsvunnet fra skrevet lyrikk. Jeg vil derfor undersøke hvordan rimets poetiske funksjoner 

kommer til uttrykk i en populær låt. Videre følger en analyse av Olav H. Hauges dikt 

«Kvardag». Dette diktet skiller seg ut ved å være det eneste diktet i min oppgave som ikke 

har enderim. «Kvardag» er derimot rikt på vokal- og konsonantrim, og jeg har derfor valgt å 

analysere diktet i denne oppgaven. Når vi hører ordet rim forbinder vi det ofte med enderim, 

men alliterasjon er også en form for rim, og jeg vil derfor undersøke om og hvordan vokal- 

og konsonantrim kan eksemplifisere de poetiske rimfunksjonene jeg har definert. Den siste 

teksten jeg har valgt å analysere er «Styggen på ryggen», en rap fra 2014 utgitt av artisten 

OnklP. Rap er en lyrisk genre som har vokst raskt i Norge de siste 15-20 årene, og i rappen er 

rimet et definerende virkemiddel i så stor grad at man nesten ikke kan rappe uten å rime. Jeg 

vil derfor undersøke hvordan denne genren forholder seg til rimets poetiske funksjoner. Mitt 

håp er at jeg ved å analysere disse seks tekstene fra årene 1965 til 2014 vil kunne skape et 

bredt bilde av hvordan rimets poetiske funksjoner har kommet til uttrykk i norsk lyrikk de 

siste 50 årene.  
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Rimets aktualitet 
 

Rim har alltid vært et omstridt poetisk virkemiddel. Helt siden det først dukket opp i vestlig 

poesi har det enten blitt hyllet eller hatet. Jeg vil se på rimets aktualitet i Norge siden 1950, 

og hvilken posisjon virkemiddelet har i dag. For å gjøre dette vil jeg se på den litterære 

debatten i de aktuelle årene, og hvordan den har forholdt seg til rim. Jeg har også samlet inn 

kulturrådets lister over innkjøpt norsk lyrikk for å se om disse kan avsløre noen endring i 

holdningene til rimet lyrikk i løpet av de siste 50 årene. Holdningene til poesi i seg selv, altså 

hva poesi er, har også forandret seg, særlig siden årtusenskiftet, noe som påvirker rimets rolle 

i poesien.  

 I mer enn tusen år kan rimet sies å ha dominert norsk lyrikk. Stavrimet var 

grunnsteinen i skaldediktningen, enderimet strukturerte middelalderens musikalske folkeviser 

og stev (Beyer 1996: 57). I hymnene understreket rimet skaperverkets harmoni, mens det for 

barokkens diktere var leken, retorisk utsmykning, og for nasjonalromantikerne fungerte 

karakteriserende og ekspressivt (Fafner 1989: 60). Selv på begynnelsen av 1900-tallet, da 

modernistisk diktning vokste i landene rundt oss, holdt vi i Norge stort sett fast ved 

tradisjonelle former. Enkelte diktere eksperimenterte riktignok med form i første halvdel av 

det 20. århundret, men poesi i fri form fikk ikke ordentlig fotfeste i Norge før etter 2. 

verdenskrig. Under krigen var lyrikken preget av sin funksjon som talerør mot 

okkupasjonsmakten, og benyttet seg dermed i stor grad av faste rim- og rytmemønster med 

klar slagkraft (Lauvstad 1993: 45). Mot slutten av 40-tallet begynte derimot friformsdiktning 

å få fotfeste, og rimets rike begynte å falle.  

 Det første store slaget om fri form i norsk lyrikk er tungetaledebatten, innledet av 

Arnulf Øverland i 1954 med foredraget «Tungetale fra Parnasset» (Rottem 1995: 19). 

Øverland kritiserte den nye, modernistiske lyrikken, skrevet av unge diktere som Paal Brekke 

og Erling Christie, for å være uforståelig. De unge poetene forsvarte på sin side modernismen 

og påpekte at rim og fast rytme var litterære virkemidler på lik linje med andre, og at en 

splintret form sto i samsvar med det splintrede verdensbildet etter krigen (Beyer 1996: 448). 

Tungetaledebatten var altså mest preget av de unge modernistenes forsvar mot etablerte 

dikterautoriteter, men utover 60-tallet snudde vinden. I 1959 ble tidsskriftet Profil etablert, og 

det fikk fort en sentral posisjon i litteraturdebatten (Beyer 1996: 428). Profil var 

eksperimentelt og tradisjonskritisk. De unge forfatterne i tidsskriftet var forkjempere for et 

«modernistisk formspråk» (Østenstad 2009: 270), og søkte å bryte med etablerte 



5	
	

lyrikktradisjoner, deriblant rimet. På 70-tallet ble flere av forfatterne fra profilkretsen aktive i 

den spirende marxist-bevegelsen, og bruddet med lyrikkens tradisjoner ble forsterket (Rem 

1990: 99). På 20 år ble situasjonen i norsk lyrikk snudd på hodet: Mens de unge modernistene 

på 50-tallet forsvarte den frie formen mot angrep fra lyrikkautoriteter som Bjerke og 

Øverland, var det på 60- og 70-tallet de unge modernistene som gikk i angrepsposisjon. 

Diskursen har endret seg fra at fri form er et virkemiddel på lik linje med tradisjonelle 

virkemidler, til at den frie formen heves over det tradisjonelle, som nå blir oppfattet som 

utdatert. Selv forsvarere av den bundne form nedvurderer tilsynelatende rimet i denne 

perioden. Da André Bjerke først utga sin innføringsbok i versemål i 1956, ga han den navnet 

Rim og rytme: en liten verselære. I 1980 kom boken i ny utgave. I den nye utgaven hadde 

André Bjerke endret navnet til Verselære: Rytme og rim, fordi han mente rytme var et mer 

grunnleggende element i versbyggingen (Bjerke 1980: 9). Dette har han naturligvis rett i; 

man kan skrive vers uten rim, men ikke uten rytme. Likevel avslører navneendringen noe om 

tapet av status rimet var utsatt for i 60- og 70-årene. I boken Den femfotede kamel undersøker 

Håvard Rem blant annet 80- og 90-tallets forhold til rimet ved å se på samtidige anmeldelser 

av rimede antologier. Ifølge Rem ble de rimede diktene slaktet i kraft av å være rimede dikt, 

og han konkluderer med at disse anmeldelsene ikke bare avslører forakt for, men også 

mangel på kunnskap om, rimet som poetisk virkemiddel (Rem 1990: 160). Fra 50- og frem til 

90-tallet kan vi altså se en utvikling hvor den frie form først er marginalisert i 

litteraturdebatten, men så vokser i popularitet og til slutt er den dominerende formen i norsk 

lyrikk, i så stor grad at tradisjonelle former uglesees, jevnfør Tor Obrestads leder i første 

nummer av profil 1966: «vi kjenner oss ikkje forplikta overfor nokon annan litterær tradisjon 

enn den vi sjølv skaper» (Obrestad 1966: 4). På 50 år har tradisjonell diktning effektivt blitt 

avlivet.  

 Distansen mellom det tradisjonelle, deriblant rimet, og aktuell poesi har blitt større 

også etter årtusenskiftet. I artikkelen «tendenser i nyere norsk litteratur» skriver Kjersti Bale 

at litteraturen siden år 2000 har vært preget av en oppløsning av skillet mellom litteratur og 

andre former for ytringer. Med «andre former for ytringer» mener Bale for eksempel 

muntlighet, referanser til faktiske forhold, og prosaoppsett (Bale 2004: 449). Ifølge Bale blir 

denne oppløsningen spesielt fremtredende i lyrikken, fordi inkluderingen av andre former for 

ytringer fremstår som brudd på det vi oppfatter som lyrikkens kjerneområde, blant annet 

inderlighet, et lyrisk jeg, og språkmusikk (Bale 2004: 449). Lyrikere etter tusenårsskiftet 

utfordrer altså eksplisitt lyrikkens identitetsgrunnlag. Ved å oppløse skillet mellom litteratur 

og andre former for ytringer blir poesigenren mer plastisk, kanskje til og med meningsløs 
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som betegnelse. Mens man i siste halvdel av det 20. århundret søkte en ny lyrisk form som 

gjorde opprør mot den tradisjonelle, utforsker lyrikere etter år 2000 hva som skjer når selve 

poesigenren oppløses og dermed endrer karakter.  

 Denne tendensen i norsk lyrikk minner om det den franske forfatteren og 

litteraturkritikeren Jean-Marie Gleize har definert som postpoesi. I det franske 

kulturtidsskriftet Vacarme skriver Gleize: 

 

 If I say post-poetry, I mean to say first of all that we are dealing with taking note of 

 the fact that "poetry" (as an established genre, continuing to claim its formal 

 specificity, its specific difference, whether it be in regards to forms held to be 

 "essential," or "basic" forms) is behind us, or beside the point, that we no longer need 

 to be protesting" against" poetry, but instead should formulate other sites, other 

 devices and produce the tools and the theoretical framework that permit them to be 

 considered as such. (Gleize 2005: 106) 

 

Det Kjersti Bale beskriver som lyrikkens kjerneområder, det som identifiserer poesigenren 

som annerledes fra andre genre, er altså for Gleize lagt bak oss, det er meningsløst. Samtidig, 

og tilsynelatende paradoksalt, er ikke poesibegrepet meningsløst. Det trenger bare et nytt 

rammeverk. I stedet for å gjøre opprør mot den stivnede formen for poesi, slik for eksempel 

profilkretsen gjorde, mener Gleize man må søke nye måter og verktøy for å skape noe som 

kan defineres som poesi. Vi kan se hvordan postpoesien rommer den oppløsningen av lyriske 

og andre uttrykksformer som Kjersti Bale beskriver som en tendens i norsk litteratur. Å bruke 

andre uttrykksformer for å skape poesi er et eksempel nettopp på dette nye rammeverket 

Gleize søker, og noe han selv har eksperimentert med.  

 I kjernen av Gleizes postpoesi og hans forsøk på å skape et nytt rammeverk for 

poesien ligger hans eget begrep «reelisme», som gjelder både for poeten som skaperkraft og 

teksten som skapes. For Gleize har ikke poeten en opphøyd skaperrolle, men fungerer snarere 

som en slags arkivar for omverden (Thomas 2008: 30). Poetens rolle påvirker teksten han 

eller hun kan skrive: «It should be prose, an actual prose, flat and neat, in black, just as if it 

were a mere copy of life» (Gleize 1999: 39). Man kan si at poetens arkivering av omverden 

poetiserer den; arkiveringsakten definerer teksten som poesi på tross av mangelen på 

tradisjonelle poetiske kjennetegn. Eller omvendt: arkiveringsakten definerer teksten som 

poesi på grunn av mangelen på tradisjonelle poetiske kjennetegn. Den tradisjonelle poesien 

har så å si blitt utdefinert som poesi. I stedet har genren tatt en ny form, som ved å ta i bruk 
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tradisjonelle poetiske virkemidler ville mistet sin poesitet. I et slikt litterært landskap er det 

åpenbart vanskelig å finne plass til rimet, og det er lett å forstå hvorfor det verken skrives 

eller publiseres.  

	 Det utgis få dikt i bunden form i dag, og enda færre på rim. Jeg har sett på 

Kulturrådets innkjøp av lyrikk fra begynnelsen av innkjøpsordningen i 1965 og frem til i dag. 

Innkjøpsordningen er en statlig støtteordning for litteratur som årlig kjøper inn store deler av 

den norske litterære produksjonen. Ved å telle antallet innkjøpte bøker i kategorien lyrikk for 

voksne og hvor mange av disse som er skrevet på rim håper jeg på å kunne gi et overblikk 

over rimets posisjon og dens utvikling de siste 50 årene. Jeg har delt rimede samlinger inn i 

to kategorier. Den første er samlinger på rim, som inkluderer samlinger hvor alle diktene er 

skrevet på rim (med noen få unntak hvor ett eller to dikt ikke rimer). Den andre kategorien er 

samlinger med mye rim, som innbefatter samlinger hvor rundt 50 % av diktene er skrevet på 

rim. Data er hentet fra hvert 10. år. 1965 og 2015 manglet data, noe som førte til at jeg ble 

nødt til å bruke henholdsvis 1966 og 2014. Resultatene er presentert nedenfor:  

 

	
Figur	1:	Forekomsten	av	enderim	i	innkjøpte	diktsamlinger	1966	‐	2014.	Kilde:	Egen	opptelling	fra	Norsk	
kulturråds	oversikter	over	innkjøp.	

 

Grafen viser en tydelig nedgang i innkjøpet av diktsamlinger på rim siden 

innkjøpsordningens begynnelse i 1965 og frem til i dag. Denne nedgangen kan beskrives som 

parallell med tilveksten av friformsdiktning i norsk litteraturoffentlighet. I 1966 ble det til 

sammen kjøpt inn 47 bøker i kategorien lyrikk for voksne. 12 av disse var fullstendige rimede 
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dikt, mens åtte av diktsamlingene hadde mye rim. Nesten halvparten (42.5%) av de innkjøpte 

diktsamlingene i ordningens andre år besto altså av en betydelig mengde rimede dikt. Samme 

år som Tor Obrestad erklærte profilkretsens frihet fra tradisjonene hadde rimede dikt 

fremdeles en klar tilstedeværelse i norsk lyrikk.  

 Ti år senere begynner vi å se effekten av profilkretsens erklæring tydeligere. Det er 

riktignok sammenlagt innkjøpt nesten like mange samlinger som består av enten bare rim og 

mye rim i 1975 som i 1966, men forholdet mellom de to har snudd: I 1966 var det flere 

fullstendig rimede diktsamlinger, men i 1975 er det 11 med mye rim og bare sju7 som er 

fullstendig rimede. Antallet diktsamlinger skrevet med mye rim har altså gått opp mens 

antallet med bare rim har gått ned. Det totale antallet innkjøpte bøker er også betydelig 

høyere i 1975 enn 1966, så de til sammen 19 rimede samlingene utgjør akkurat en fjerdedel 

av alle årets innkjøpte bøker. Det fremstår som 70-tallet er en slags overgangsperiode i norsk 

poesi: man beveger seg vekk fra rimet og den tradisjonelle form, men holder fortsatt litt fast 

ved den. Vi kan se at rimets popularitet er dalende, men det er ikke helt borte enda.  

 I 1985 ser vi for første gang helt tydelig at rimet er på vei ut. Antallet bøker i begge 

kategorier har sunket, med sju innkjøpte samlinger med mye rim og bare tre skrevet 

fullstendig på rim. Til sammen utgjør de to kategoriene 13 % av den innkjøpte lyrikken.  

 I 1995 ble to diktsamlinger på rim og to diktsamlinger med mye rim innkjøpt, til 

sammen utgjør disse 7 % av årets innkjøpte lyrikk for voksne. Hvert tiår, fra 1966 til 1995, 

har altså rimets relative posisjon i den norske poesien halvert seg: Om lag halvparten av de 

innkjøpte samlingene i 1966 var skrevet på rim, mot en fjerdedel i 1975, en åttendedel i 1985 

og en sekstendedel i 1995. Etter år 2000 forsvinner rimet nesten fullstendig fra norsk poesi. 

Både i 2005 og 2014 kjøpte kulturrådet inn kun én diktsamling på rim, og ingen med mye 

rim. Dette kan tyde på en interessant, polarisert holdning til rimet i dag. Den generelle 

holdningen kan sies å være at rimet ikke har plass i poesien, og de få som skriver rim reagerer 

dermed med å gå fullt ut og skrive fullstendig rimede diktsamlinger.  

 Listene fra Kulturrådet viser tydelig hvordan rimet har mistet sin posisjon i norsk 

poesi de siste 50 årene, og i dag nesten ikke brukes i det hele tatt. Vi kan også se hvordan 

listene fungerer som parallell til litteraturhistorien jeg har beskrevet ovenfor, hvor den 

bundne form først utfordres i etterkrigstiden, mister sin posisjon på 60- og 70-tallet, 

forsvinner nesten helt fra poesien på 80- og 90-tallet, og til slutt så å si utdefineres som poesi 

i 2000-tallets postpoetiske landskap. Et interessant spørsmål er hvorvidt kulturrådets 

innkjøpsordning bare speiler denne utviklingen, eller har vært med på å påvirke den.  
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 Helt siden før innkjøpsordningens innføring i 1965 har det vært frykt for at statsstøtte 

vil føre til statsstyring (Freihow 2001: 19). For å unngå en slik styring var innkjøpsordningen 

i utgangspunktet automatisk, uten vurdering av bøkenes kvalitet eller innhold (Freihow 2001: 

20). Denne automatiske strukturen for innkjøp fikk derimot øyeblikkelig kritikk. Mange 

mente at automatiske innkjøp førte til støtte av dårlig litteratur, og allerede i 1967 ble det 

derfor innført en prøveordning, kjent som karanteneordningen. Denne innebar at «dersom en 

bok […] ble avvist […], ville neste bok av vedkommende forfatter bli stilt i karantene inntil 

det rådgivende utvalget hadde forhåndsvurdert den» (Freihow 2001: 23). Karanteneordningen 

varte til nullingsinstansen tok dens plass i 1978. I nullingsinstansen blir «underkjente bøker 

nullet i den forstand at Kulturrådets innkjøpsavtale med utgiverforlaget ble opphevet, og 

forlaget måtte betale tilbake pengene som var mottatt» (Freihow 2001: 24). Kulturrådet 

vurderer altså den litterære kvaliteten av bøker de har kjøpt inn og nuller ut enkelte, med 

store økonomiske konsekvenser for forlagene og forfatterne.  

 Det er lett å se for seg hvordan denne praksisen kan føre til at kulturrådet til en viss 

grad dikterer den litterære produksjonen i Norge. Vurderingsutvalget for lyrikk består av kun 

fire personer. Det er åpenbart at med så få medlemmer i utvalget vil hver enkeltes personlige 

smak være avgjørende; ved avslag på innkjøp og uttalelser for øvrig kan disse sende signaler 

til forlag og forfattere om hvilke typer bøker som har en sjanse. Da Åsmund Bjørnstads 

diktsamling Kvit Stein ikke ble kjøpt inn i 2010 så Ronny Spaans med et kritisk blikk på 

vurderingsutvalgets medlemmer. Han beskrev en litteraturpolitisk konsentrasjon i 

vurderingsutvalget, hvor samtlige av medlemmene var «litteraturforskarar med doktorgrad i 

nordisk eller litteraturvitskap og med affinitet til postmoderne litteraturteori.» (Spaans 2010). 

Medlemmer av utvalget har også flere ganger uttrykket nedlatende holdninger ovenfor rim og 

klassisk lyrikk. I en artikkel i Morgenbladet skrev Hanne Bramness, som var medlem av 

vurderingsutvalget i 2015, at hvis lyrikk «på samme måte som den konvensjonelle romanen 

tar hundre år gamle virkemidler i bruk, blir den ikke tatt på alvor» (Bramness 2012). Et annet 

eksempel er Mariann Enge, som da hun anmeldte Geir Uthaugs gjendikting av Byrons Don 

Juan kritiserte nettopp valget av å beholde originaltekstens rim, og stilte spørsmål om hvor 

mye som må «ofres på formens, enderimets alter» (Enge 2007). Signalene 

vurderingsutvalgets medlemmer sender ut i media forsterkes av en lang rekke nullinger av 

dikt på rim. På 70-tallet ble Margaret Skjelbreds sonetter på vestfolddialekt nullet (Cora 

2012: 22), men det er også flere eksempler fra nyere tid. Som nevnt tidligere ble Åsmund 

Bjørnstads diktsamling Kvit Stein ikke innkjøpt av kulturrådet i 2010, tross gode omtaler av 

aviskritikerne. I 2012 ble Christian Refsums Kåte Dikt avvist, og samme år ble Håvard Rems 
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diktsamling 30 40 50 i første omgang nullet, men deretter innkjøpt etter at nullingen ble anket 

(Løyning 2012). Jon Jakob Tønseths Muntre dødsdikt og andre dikt ble ikke innkjøpt i 2015, 

nok en gang på tross av gode omtaler i avisene. Avslaget vakte store reaksjoner. I 

Klassekampen skrev Torgeir Rebolledo Pedersen at nullingen «gir signaler om at rimte og 

mer tradisjonelle folkelige lyrikkuttrykk har like stor sjanse som en snøball i helvete gjennom 

kvalitets- og innkjøpskontrollen» (Pedersen 2016). Det kan altså virke som kulturrådets 

innkjøpsordning ikke bare speiler rimets utvikling i norsk poesi, men også har påvirket den, 

både ved å nulle rimede diktsamlinger og å uttrykke negative holdninger til klassisk lyrikk i 

media. Forlagene løper en betydelig økonomisk risiko ved å gi ut en enkelt samling med 

rimede dikt, mye større enn tilfellet er med diktsamlinger i et mer modernistisk formspråk. 

 For å supplere informasjonen fra kulturrådet har jeg spurt forskjellige norske forlag 

om deres utgivelser, og svaret er enstemmig: Norske forlag har så å si ikke utgitt 

diktsamlinger skrevet på rim siden 80-tallet.1 Vi blir dermed nødt til å forstå rimets situasjon 

ut ifra dets fravær snarere enn dets tilstedeværelse. I 1990 kunne Rem se på anmelderes 

mottagelse av rimede diktsamlinger, og ut ifra disse konkludere noe om samtidens forhold til 

rimet som poetisk virkemiddel. I dag er det samme nesten umulig, rett og slett fordi rene 

rimede diktsamlinger ikke skrives, eller i hvert fall ikke publiseres. Noen ganger dukker de 

likevel opp. Jeg har valgt å gjøre som Rem, og se om jeg kan oppdage mer om vår holdning 

til rimet i dag ved å undersøke responsen de få diktsamlingene som inkluderer dikt på rim får.  

 Listene fra kulturrådet viser at én diktsamling skrevet på rim ble innkjøpt i 2014. 

Denne samlingen er Det lir mot kveld/Kristinas reise, skrevet av Margaret Skjelbred og utgitt 

på Tiden Norsk Forlag. Bokas tittel kommer fra de to sonettkransene den består av. En 

sonettkrans er en serie på 15 sonetter hvor siste linje i én sonett danner åpningslinjen i den 

neste, mens den 15. og siste sonetten består av sluttlinjene til de 14 foregående. Det er altså 

mye omstendelig metrisk arbeid som skal til for å få en slik krans til å gå opp, og dens 

resepsjon kan forhåpentligvis bidra til å belyse dagens forhold til rimet.  

 Det lir mot kveld/Kristinas reise fikk to anmeldelser som jeg har klart å finne, den ene 

i Dagbladet og den andre i Tønsberg blad. For å sammenligne valgte jeg tilfeldig ut fem 
																																																								
1	Gyldendal: «[l]ite eller ingen ting som er kommet ut av norsk poesi for voksne på rim på 
Gyldendal.» (E-post fra Morten Moi, 12.04.14). 
Vigmostad og Bjørke: «[i]ngen av dem [diktsamlingene] er på rim eller i noen særlig bunden 
form.» (Epost fra Sonja Helene Dalseth, 23.02.16). 
Cappelen Damm: «Når det kommer til diktsamlinger hvor det meste er på rim siden 2000-
tallet kommer jeg ikke på mange, men her er det jeg vet: Jan Jakob Tønseth Muntre 
dødsdikt.» (Epost fra Dan Aleksander Ramberg, 23.02.16). 
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innkjøpte diktsamlinger fra samme år, og fant raskt henholdsvis seks, åtte, tretten, fem og 

seks anmeldelser.2 Denne mangelen på oppmerksomhet understreker det vil allerede har 

funnet ut om rimet: Rimets posisjon er tilsynelatende så marginalisert at det lenger ikke 

angripes, slik det ble i midten av forrige århundre, men ignoreres. Interessant nok er begge 

anmeldelsene positive. Dagbladets anmelder skriver at samlingen er «en sjelden poetisk 

plante som slynger seg vakkert inn i kropp og sjel» (Wandrup 2014), mens anmelderen i 

Tønsberg blad beskriver boken som «elegant og meningsfylt» (Stenstad 2014). Samtidig 

avslører selv disse positive anmeldelsene noe om rimets posisjon i dagens lyrikk. Begge 

omtalene bruker om lag halve teksten på å forklare hva en sonett er. De forventer altså ikke at 

leserne kjenner til en av de mer kanoniserte klassiske versformene. Både mangelen på 

respons og anmeldernes behov for å forklare sonettformen understreker inntrykket av rim 

som et marginalisert virkemiddel få av dagens litteraturinteresserte har inngående kjennskap 

til.  

 Håvard Rem kom nylig ut med en diktsamling som består både av frie og bundne 

vers. 30 – 40 – 50, utgitt i 2012 av Schibsted Forlag, er resultatet av om lag 20 år med 

skriving. Samlingen er nesten 400 sider lang og inneholder flere rimede dikt, fra enkle 

morodikt til kompliserte sonetter. Mottagelsen av 30 – 40 – 50 var ujevn, og det er stort sett 

på spørsmålet om form vurderingen faller. Samlingens anmeldelser avslører dermed noe av 

den forakten Rem selv påpekte i 1990, men samtidig kanskje også en større åpenhet for rim 

som poetisk virkemiddel. I Klassekampen skriver Hadle Oftedal Andersen at han kan 

forestille seg andre folk enn ham selv som kan ha glede av Rems samling, nemlig «folk som 

er interesserte i lyrikk, men som ikkje kan med den intellektualiserte vendinga denne 

sjangeren har tatt dei siste mange, mange åra» (Andersen 2012). Oftedal Andersen plasserer 

Rem i en diktertradisjon med Kolbein Falkeid og Jens Bjørneboe, og hevder at form og det å 

skrive eksperimentelt ikke er viktig for disse poetene. En tilsvarende nedlatende holdning til 

klassisk metrikk og rim finnes også i andre omtaler, for eksempel beskriver Vårt Lands 

anmelder samlingen som «en svært ujevn samling som noen ganger er lite annet en rimerier 

																																																								
2	Øyvind Berg. Gjennom Mørketida: seks anmeldelser.  

Geir Gulliksen. Ung trost klokken fem om morgenen i en brusende alm: seks anmeldelser. 

Kolbein Falkeid. Øyet og virkeligheten: åtte anmeldelser. 

Anna Kleiva. Vårar seinare: fem anmeldelser. 

Ruth Lillegraven. Manilahallen: tretten anmeldelser. 
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og fikse påfunn» (Ødegård 2012). Som en motpol til disse holdningene finnes anmeldere som 

trekker frem nettopp de rimede diktene som samlingens høydepunkt. I Dagbladet skriver Jon 

Jakob Tønseth at «den nærmest sublime klassiske sonetten «munnen» (…) er et dikt som bør 

finne veien til lesebøker og antologier» (Tønseth 2012), mens det i Agderposten står at Rem 

kan være «uendelig poetisk, og understreke det med bruken av enderim» (Gauslaa 2012). 

Aftenpostens anmelder fører et lignende argument om at rimet kan intensivere det lyriske, og 

sier at Rem kan «heve det trivielle nettopp ved hjelp av rimet» (Wærp 2012). Anmeldelsene 

av 30 – 40 – 50 vitner altså om en polarisert holdning til rimet i dag, hvor enkelte mener rim 

er et arkaisk virkemiddel vi forlot for mange år siden, mens andre fremdeles opplever det 

som et effektivt virkemiddel. Samlingens innkjøp av kulturrådet, hvor den som nevnt 

tidligere først ble nuller for så å bli innkjøpt av ankenemnda, kan sies å speile denne 

polariserte holdningen. 

 En annen ny diktsamling skrevet på rim, først og fremst sonetter, er Jon Jakob 

Tønseths Muntre Dødsdikt og andre dikt, utgitt av Cappelen Damm i 2015. Diktsamlingen 

ble som nevnt ovenfor nullet av kulturrådet, men fikk gode anmeldelser og en større respons 

enn Det lir mot kveld/Kristinas reise, med totalt åtte anmeldelser som jeg har klart å finne. 

Mange av omtalene er positive, men avslører også en klar ambivalens til rimet og klassiske 

versformer ved å ha motstridende meninger om hvordan disse virkemidlene fungerer i 

diktene. Enkelte anmeldere bryner seg med spørsmålet om klassiske vers har plass i lyrikken 

anno 2015, for eksempel Morgenbladets anmelder, som til slutt kommer til konklusjonen at 

«De muntre dødsdiktene oppleves (…) hverken daterte eller irrelevante» med det forbehold 

at «ikke én innsikt i boken er ny under solen» (Nydal 2015). Også Dagbladets anmelder 

berører spørsmålet ved å hevde at Tønseths diktsamling «motarbeider selve begrepet om 

«aktualitet»» (Torvund 2015). Det kan virke som om rim får folk til å tenke på tid, muligens 

oppmuntret av Tønseths gjendiktninger av opptil 400 år gamle dikt inkludert i samlingen. For 

andre er rim i 2015 helt uproblematisk. Steinar Lillehaug skriver i Klassekampen at 

«Debatten for og imot rim og rytme er avslutta for lengst, og formene lever fredeleg ved sida 

av kvarandre.» (Lillehaug 2015) 

 Nesten samtlige av anmelderne er enige i at samlingen preges av en distanse mellom 

form og innhold, men er uenige om hvordan denne distansen fungerer. I Vårt Land skriver 

anmelderen at «[f]ra første dikt ryster Tønseth forbilledlig opp diktformen (…) fordi 

sykehusets språk og erfaring står så langt fra den klassiske formen han har valgt» (Landaasen 

2015). På den annen side står Marit Grøtta, som i den eneste klart negative omtalen jeg har 

funnet stiller spørsmål ved hva den klassiske formen oppnår i samlingen: «Den skaper en 
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veldig distanse, noe som forsterkes av det muntre toneleiet. (…) Noen vil kanskje mene at 

dette er en befriende munterhet, men jeg synes ikke Tønseth lykkes så godt med å få sagt noe 

vesentlig i disse diktene.» (Grøtta 2015). Grøtta har rett i at noen opplever det annerledes, for 

mange er nettopp denne befriende munterheten en av samlingens sterkeste sider. (Horgar 

2015, Nydal 2015, Wærp 2015). 

  Klassekampens anmelder opplever i motsetning til andre tilsynelatende ikke formen 

som distanserende for innholdet. For ham vitaliserer snarere de klassiske versene diktenes 

innhold, og han beskriver samlingen som «[o]verskot på adrenalin kopla med sans for form» 

(Lillehaug 2015). Det råder altså uenighet om hvordan formens distanse til innholdet fungerer 

i diktene. Dette er interessant hovedsakelig av to grunner.  

 For det første avslører denne uenigheten en grunnleggende uenighet om dikt på rim 

kan fungere i 2015, slik Morgenbladets anmelder var inne på i sin omtale. På en side virker 

det som vi har kritikerne som mener formens diskrepans med innholdet kan brukes 

virkningsfullt, gjerne med humoristisk effekt, slik Ane Nydal for eksempel hevder i sin 

omtale: «Versemålet og rimene gir en andektighet til lesningen om sykdommens alvor, men 

åpner også for en vellykket komikk.». På den andre siden har vi kritikere som Marit Grøtta, 

som tilsynelatende opplever distansen som for stor til at noe vesentlig kan uttrykkes.  

 For det andre er selve tanken om den klassiske formen som distanserende for 

innholdet fullstendig kontekstuelt betinget, med grunnlag i dagens opplevelse av rimet som 

arkaisk. Egentlig er det ikke snakk om en diskrepans mellom formen og innholdet, men 

mellom formen og dagens holdninger til den. Det er for eksempel ingen som påstår at formen 

er distanserende i Wergelands dikt fra dødsleiet – en av Tønseths inspirasjonskilder – selv om 

disse diktene også veksler mellom sorg og munterhet. Dette inntrykket forsterkes av at 

Steinar Lillehaug, den eneste anmelderen som hevder debatten mellom fri og bunden form er 

over, heller ikke opplever formen som distanserende i diktsamlingen.  

 I skrevet lyrikk er rim altså nesten utryddet i norsk diktning. Synet på hva poesi er har 

i løpet av de siste 50 årene beveget seg vekk fra den tradisjonelle formen, over i 

friformsdiktning, og mot det som av Gleize beskrives som postpoesi. Innkjøpsordningen 

fortrenger rimede diktsamlinger, mens anmeldelser avslører en polarisert holdning til rimet 

som poetisk virkemiddel, hvor det veksler mellom å være ignorert, til en viss grad bejublet, 

men også avvist som arkaisk. Likevel tror jeg det er større åpenhet for rim i dag enn det var 

på slutten av det 20. århundret. Friformslyrikken var i utgangspunktet preget av 

motstandskamp, et ønske om å bryte med fortidens tradisjoner. I dag kan denne kampen 

erklæres over. Når polemikken forsvinner, forsvinner også kanskje behovet for å avvise rimet 
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i kraft av det er gammelt, tradisjonelt og arkaisk. Dermed åpnes et rom for seriøs analyse av 

rimets faktiske poetiske funksjoner, slik jeg har som mål å foreta meg i denne oppgaven. Det 

finnes også norsk lyrikk hvor rim lever i beste velgående: I musikken er rim fremdeles et 

dominerende virkemiddel. Viser og popmusikk skrives fremdeles i stor grad med rimende 

linjer, slik folkevisene ble sunget for over 500 år siden. De siste 15 årene har også rappen 

vokst i norsk musikk, og i denne lyrikkgenren er nettopp rimet et definerende virkemiddel, i 

så stor grad at man nesten ikke kan rappe uten å rime. I denne situasjonen er det på sin plass 

med en bred undersøkelse av rimets svalesang i boklyrikken og dets revitalisering i 

sanglyrikken. 
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Hva er rim? 
	
	
Rim er et av poesiens mest brukte og kjente virkemidler. Likevel vet vi forbausende lite om 

rim, og har heller ikke forsket nevneverdig mye på det. Vanligvis nevnes rimet i en slags 

bikommentar til verset eller rytmen, og jeg har ikke klart å finne et eneste omfattende studie 

av rimet alene og i seg selv. Denne mangelen på heldekkende studier av virkemidlet har også 

blitt nevnt av andre (Brogan og Preminger 1993: 1052). I vår egen introduksjonsbok i lyrikk 

ved allmenn litteraturvitenskap i Oslo, Lyrikkens liv, er det viet kun to faktabokser i det 34 

sider lange kapittelet om rytme. Ingen vet når eller hvor rim oppsto; om det har ett 

opprinnelsessted og så spredte seg, eller om det har oppstått uavhengig på flere steder og 

språk i forskjellige tider. Enda mindre vet vi om rimets poetiske effekter og funksjoner, og 

når man leser tekster på leting etter informasjon om dette, er det slående hvor stor uenighet 

som rår. Mens én teoretiker hevder at rimets hovedfunksjon er en intensivering av det lyriske 

(Fafner 1989: 59), hevder en annen det stikk motsatte: at rimet kontrollerer det lyriske 

(Sellers 1965: 643). Dette kan muligens forklares ved at et hvilket som helst litterært 

virkemiddels effekt først og fremst er subjektivt og kontekstuelt, basert på tidligere 

erfaringer, kunnskap og inntrykk. Det som for én leser er rørende og vakkert, fremstår for en 

annen som pinlig og sentimentalt. Rimet, som for den franske klassismens teoretiker kanskje 

var den eneste måten Racine kunne uttrykke Fedras tragiske fortvilelse, blir for den spirende 

norske poet oppstyltet, arkaisk og latterlig. Likevel tror jeg det kan argumenteres for at rimet 

har noen grunnleggende poetiske funksjoner, og det er disse jeg vil utforske i denne teksten. 

Jeg vil begynne med å definere rim og beskrive de forskjellige rimtypene, før jeg ser på rimet 

og dets poetiske funksjoner. Min oppgave handler først og fremst om enderim, men jeg 

mener også at de grunnfunksjonene jeg definerer kan gjelde vokal- og konsonantrim, og i 

analysen av Olav H. Hauges dikt «Kvardag» senere i oppgaven vil jeg undersøke hvor vidt 

denne påstanden stemmer. Til slutt vil jeg gå gjennom rimets historie, både i forhold til 

hvordan det har utviklet seg og hvilket syn man har hatt på det. Denne teksten danner 

grunnlaget for enderimsanalysene jeg vil utføre senere i oppgaven.  

 I motsetning til mange av litteraturens begreper er rimets definisjon forholdsvis enkel 

å fastslå. Rim er en klanglig overensstemmelse mellom to eller flere elementer i fattelig 

avstand i en språklig kjede (Fafner 1989: 58). Rim oppstår altså ved et samspill mellom 

tekstens klanglige elementer, og er dermed sterkt knyttet til diktets forløp i tiden. Selv om 

alle ord kan rime er ingen ord rim alene, men blir det først når de besvares av rimpartneren. 
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Dette er selvfølgelig ikke unikt for rimet; metaforen er et annet litterært virkemiddel hvor 

effekten skapes av samspillet mellom elementer i teksten, men i metaforen er samspillet 

utelukkende semantisk. I rimet er samspillet semantisk og klanglig, fordi en klanglig likhet 

også gir leseren et inntrykk av semantisk likhet (Brogan og Preminger 1993: 1060). Dette 

skal jeg komme tilbake til. Definisjonen jeg har brukt på rim ovenfor, og forholder meg til i 

denne oppgaven, tar utgangspunkt i rim som noe vi hører. Dette er den vanligste forståelsen 

av rim, men man kan også oppfatte rim som noe vi ser på papiret. Det er altså et skille 

mellom øyerim og ørerim. Mens det i ørerimet er den klanglige overensstemmelsen som er 

viktig, er det i øyerimet den optiske overensstemmelsen som står i fokus (Fafner 1989: 59). 

Det er en kjent sak at vi ikke alltid uttaler ord likt som vi skriver dem. Et eksempel på dette er 

ordet «kompliment». Velger vi å rime ordet på «sang» er det snakk om et ørerim, mens hvis 

vi rimer ordet på «vent» er det snakk om øyerim. I visse historiske perioder har man vært 

tilfreds med øyerimet, men det er ørerimet som er mest utbredt (Fafner 1989: 59). Det er også 

ørerimet jeg omtaler i det følgende.  

 Siden rim er en språklig konstruksjon og språk er forskjellige, varierer definisjonen og 

forståelsen av rim noe fra språk til språk. Norsk (og andre germanske språk) er 

aksentuerende; det er skillet mellom trykktunge og trykklette stavelser som danner grunnlaget 

for den språklige rytmen. Før jeg går inn på de forskjellige rimtypene vi har på norsk vil jeg 

si noe om en viktig konflikt i rimet lyrikk, nemlig forholdet mellom rim og ords naturlige 

aksent.  

Språket, de enkelte ord og ordforbindelser, har en iboende, naturlig rytme, slik vi 

uttaler dem i det levende, prosaiske språket (Lie 1967: 71). I noen tilfeller vil en forskyvning 

av denne grunnleggende ordrytmen også forskyve ordets betydning, som for eksempel med 

ordet «lever», som har tre forskjellige betydninger avhengig av den rytmiske uttalelsen. 

Uttaler vi ordet som en troké, med først en trykksterk og så en trykksvak stavelse, blir 

betydningen presensformen av verbet «leve», «jeg lever i dag». Uttaler vi ordet som en 

jambe, med først en trykksvak og så en trykksterk stavelse, blir betydningen 

imperativsformen av verbet «levere», «lever dette brevet», mens hvis vi uttaler ordet som en 

spondé, med to trykksterke stavelser, «lever», betegner ordet plutselig kroppens kjertelorgan 

som regulerer stoffskiftet og bearbeider næringsstoffer, og også kan spises som postei på 

brødskiva (Stabburet.no 2014). I andre tilfeller vil en forskyvning av ordrytmen forskyve 

ordets betydning til det obskure. «Lompe» uttalt som en troké betyr potetbakeverket vi ofte 

ruller rundt pølsa. Uttalt som jambe betyr ordet ingenting. Dette byr på problemer for poeten, 

som noen ganger ser seg nødt til å forskyve ordets naturlige rytme for at rimet skal gå opp. 
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Når vi i metrikken snakker om forholdet mellom ordets naturlige rytme og rytmen verset eller 

rimet påtvinger det, bruker vi begrepet kongruens (Lie 1967: 72-81). Det finnes tre grader av 

kongruens: 

Fullstendig kongruens inntrer når det er fullt samsvar mellom ordets naturlige, 

prosaiske rytme og versets eller rimets rytme. 

Ufullstendig kongruens inntrer når det «i en rekke av naturlig like trykksterke 

stavelser den ene må enten: 1) presses opp i en høyere trykkgrad, eller: 2) reduseres til en 

lavere trykkgrad enn den naturlig har for at den spesielle trykkveksling versskjemaet krever, 

skal bli realisert» (Lie 1967: 74). Dette forekommer forholdsvis sjelden i nyere rimet lyrikk, 

fordi en forskyvning av trykket for å opprettholde rimet ofte fremstår som skjærende (Lie 

1967: 76). Likevel kan det ikke kategorisk fordømmes; det er vanskelig å sette absolutte 

kvalitetskrav i kunsten. I diktet «Friheten» av Inger Hagerup lyder siste strofe: 

 
For hunger, hunger gir den oss. 
Og hjertets uro, sinnets tross 
er svake fotspor efter den. 
Men ingen fanget friheten.3 

I ordet «friheten» faller det naturlige trykket tungt på første stavelse og lett på de to siste. For 

at rimskjemaet skal oppfylles er vi derimot nødt til å skyve den siste stavelsen opp en 

trykkgrad. Selv om dette forårsaker en noe styltet uttale av ordet, kan det påstås at det bidrar 

til den poetiske effekten. Den faktiske opphøyningen av ordets trykk løfter ordet til et høyere 

plan og forsterker det. Dette er et forholdsvis vanlig virkemiddel i nyere poesi, nettopp med 

ord som «friheten» og «sannheten» (Lie 1967: 64). Rimet er altså ufullstendig kongruent, 

men ikke uten poetisk effekt.  

 Inkongruens inntrer når det ikke er samsvar mellom ordets prosaiske, naturlige rytme 

og versets eller rimets rytme. Mens det i ufullstendig kongruens er snakk om en litt unormal 

forsterkning eller svekkelse av en stavelse i en rekke av trykkmessig likeverdige stavelser, 

blir endringen ved inkongruens så voldsom at den går utover mer enn den enkelte stavelse 

som svekkes eller forsterkes (Lie 1967: 78). Stavelsene svekkes eller forsterkes altså på 

bekostning av andre stavelser i verset. Et eksempel på inkongruent rim kan vi se i 

Wergelands dikt «Cæsaris»: «Nedknæl, gjenlevende Æt! og Haanden tilbed, / som slynger i 

Lynet en Livsrosen-ympe herned!». Rimordene er «tilbed» og «herned», men for at rimet 

																																																								
3 Hallvard Lie bruker Inger Hagerups dikt for å vise hvordan enkelte ord sjelden passer 
perfekt inn i bundne vers, men likevel kan ha poetisk effekt gjennom trykkforskyvning (Lie 
1967: 64). Han nevner ikke i denne sammenheng inkongruens direkte.  
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skal gå opp må siste stavelse i «tilbed» skyves opp til en høyere trykkgrad, stikk i strid med 

ordets prosaiske uttale. Dette går på bekostning av ordets første stavelse, som vi blir nødt til å 

svekke. Dette var ikke tilfellet i eksempelet fra ufullstendig kongruens, «friheten». Selv om 

vi skjøv ordets siste stavelse, «en», opp en trykkgrad, fikk ordets to første stavelser, «fri» og 

«het», likevel beholde sitt naturlige trykk.  

Versteknisk kan man nok se på inkongruens som en utilgivelig feil, men heldigvis er 

poesi mer enn versteknikk. Som poetisk effekt kan vi nok tenke oss at inkongruens først og 

fremst kan fungere humoristisk, eller som en forsterkende effekt nettopp av en 

innholdsmessig feil i diktet. I følge Hallvard Lie er dette for eksempel tilfellet med 

Wergelands dikt ovenfor. Inkongruensen bidrar til å «løfte dikte opp til det patetiske plan 

som svarer med diktets kunstneriske plan.» (Lie 1967: 79). 

 På norsk kan vi snakke om tre hovedtyper av rim, selv om det heller ikke her finnes 

noe enstemmig konsensus4. Min inndeling er i stor grad basert på Jørgen Fafners inndeling av 

rimtyper på dansk i boken Digt og form, men er påvirket av Hallvard Lies Norsk verslære og 

André Bjerkes Rim og rytme, samt egen tenkning. 

 Vokalrim eller assonans er klanglig overensstemmelse mellom rimsettets betonede 

vokaler, for eksempel «bok» og «rot», eller i begynnelsen av ord, for eksempel «Alle aper». 

Hvis vokalene ikke er betonet (eller ikke kommer i begynnelsen av ordet) er det heller ikke 

snakk om et vokalrim; «bok» og «aborr» rimer altså ikke. 

 Konsonantrim er klanglig overensstemmelse mellom konsonantene før rimsettets 

betonede vokaler, for eksempel «rakett» og «likør», eller i begynnelsen av ord, for eksempel 

«fri og frank». Hvis konsonantene ikke kommer før en betonet vokal (eller ikke kommer i 

begynnelsen av ordet) er det heller ikke snakk om et stavrim; «laken» og «rakett» rimer altså 

ikke. 

 Stavelsesrim er klanglig overensstemmelse mellom rimsettets betonede vokaler pluss 

de etterfølgende språklige elementer (Fafner 1989: 59), for eksempel «fryd» og «lyd». I 

stavelsesrimet er det klanglige likhetsprinsippet mellom de betonede vokalene og de 

etterfølgende elementene viktig, men like viktig er også et forskjellsprinsipp mellom 

elementene før den betonede stavelsen: Elementene før den betonede stavelsen kan ikke være 

																																																								
4 I mine definisjoner av vokal- og konsonantrim har jeg gått noe vekk fra vanlig begrepsbruk 
i norsk metrikk. Noen ganger inkluderer alliterasjon all form for lydlikhet i begynnelsen av et 
ord, altså både «alle aper« og «Fri og Frank«. Jeg synes derimot et skille mellom hva slags 
type ordlyd som forekommer, altså vokal eller konsonant, er mer hensiktsmessig. Kanskje 
kan det da også være lurt å skille mellom de to underkategoriene i hver form: «vokalrim i 
begynnelsen av ord» og «vokalrim innad i ord», og henholdsvis det samme for konsonantrim. 
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like. «Kake» rimer altså ikke på «kake», men på «bake» og «ake». Stavelsesrim kan deles 

videre inn i grupper avhengig av hvor mange stavelser rimet består av. De vanligste formene 

er enstavelsesrim og tostavelsesrim, men vi har også trestavelsesrim og firestavelsesrim (Lie 

1967: 87). Enstavelsesrim er rim som består av én stavelse, og ender med en trykksterk 

stavelse, for eksempel «fryd» og «lyd» i eksempelet ovenfor. Tostavelsesrim er rim som 

består av to stavelser, og ender med en trykksvak stavelse, for eksempel «fryde», «lyde». 

Sjeldnere er trestavelsesrim, også kalt svevende eller løpende rim, som er rim bestående av 

tre stavelser, for eksempel «svevende» og «levende». Merk at det er selve rimet som består 

av tre stavelser, ikke nødvendigvis det helhetlige ordet rimet er en del av. Et femstavelsesord 

kan altså bidra til et trestavelsesrim. Et nærliggende eksempel blir «høytsvevende» og 

«overlevende», trestavelsesrim hvor ordene består av henholdsvis fire og fem stavelser. Det 

samme gjelder de andre kategoriene. «Skadefryd» og «knitrelyd» er for eksempel 

enstavelsesrim. Firestavelsesrim er veldig sjeldent men ikke helt ukjent. Ibsen rimer for 

eksempel «videnskaper» på «lidenskaper» (Lie 1967: 88). Siden vi på norsk kan sette 

sammen ord kan vi egentlig teoretisk tenke oss flere kategorier enn de fire Lie beskriver. Går 

vi i Ibsens norskdanske fotspor kan vi for eksempel skape et femstavelsesrim med 

«videnskapelig» og «lidenskapelig», og et sekstavelsesrim med «videnskapelighet» og 

«lidenskapelighet». Slik kan vi fortsette, ikke i det uendelige, men ganske langt. 

Kongruensen blir derimot vanskeligere og vanskeligere å opprettholde jo flere stavelser rimet 

består av, og dette kan vi nok anta er grunnen til enstavelses- og tostavelsesrimets hyppighet 

og flerstavelsesrimenes sjeldenhet. 

 Halvrim er et svekket stavelsesrim (Fafner 1989: 59), hvor det ikke er fullstendig 

overenstemmelse mellom rimsettets betonede vokaler og/eller konsonanter. Dette oppnås 

gjerne ved at enten den betonede vokalen byttes ut men en annen, eller at en ubetont 

konsonant byttes ut, mens resten av ordet beholder sin klanglige overenstemmelse. Et 

eksempel på et halvrim hvor vokalen er byttet ut er «Leke», «Rake». Et eksempel på et 

halvrim hvor den ubetonte konsonanten er byttet ut er «hage», «rake».  

 Enderim er stavelsesrim i slutten av en verselinje. Denne rimtypen er, om ikke den 

mest brukte, så i hvert fall den mest kjente og lettest gjenkjennelige; det er enderimet de 

fleste av oss tenker på når vi hører ordet rim. Enderimet binder verselinjer sammen (Lie 

1967: 84), og fungerer dermed som strukturerende element i et dikt. Det varsler versets slutt 

og linjedeling (Fafner 1989: 58). Også her finnes det flere kategorier, såkalte rim-mønstre, vi 

kan dele enderimet inn i, ut ifra hvilken struktur rimene har: parrim, kryssrim, tiraderim, 

balladerim, kiastiske eller omsluttende rim, og fletterim.  
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 Hvis avstanden mellom rimene blir for stor oppløses effekten (Fafner 1989: 59). 

Akkurat hvor denne grensen går er vanskelig å fastslå, og det er nok også vanskelig å påstå at 

den er fullstendig objektiv. Som eksempel kan vi se på diktet «Te»5: 

 
jeg har lyst på te 
det er veldig godt 
engang skal jeg drikke 
all teen jeg vil ha 
det gleder jeg meg til 
te har så god en smak 
det kan jo smake bær, 
planter eller fisk 
 
jeg vil fylle tre 
kopper jeg har fått 
kanskje gjør det ikke 
meg lykkelig og glad, 
men det er det jeg vil 
det er min egen sak 
og mulig jeg er sær 
men jeg vil ta en risk 

 

Diktet består av to strofer på åtte verselinjer. Det er en avstand på syv verselinjer mellom det 

enkelte rimord og besvarelsen av rimpartneren senere i diktet, og resultatet er en ganske 

komplett oppløsning av rimeffekten. For å eksperimentere kan vi sløyfe de fire siste linjene i 

hver strofe, og lese diktet som to strofer med fire verselinjer i stedet. Ved en slik lesning blir 

umiddelbart rimene enklere å høre. Leser vi derimot de fem første verselinjene i hver strofe 

oppleves rimeffekten allerede betydelig svakere. Det er altså tydelig at rimene må komme i 

en fattbar avstand fra hverandre for at rimeffekten skal oppleves for oss som leser eller hører 

diktet, selv om grensen ikke kan settes i sten. Det er ikke bare avstanden i verselinjer, men 

også stavelser, som kan påvirke når rimeffekten oppløses. Diktet ovenfor har tre trykksterke 

stavelser i hver verselinje, men hvis vi ser for oss et dikt skrevet for eksempel med fem 

trykksterke stavelser i hver verselinje er det naturlig å anta at oppløsningen skjer tidligere.  

I avsnittene om enderim ovenfor har jeg indirekte nærmet meg noen av enderimets 

poetiske funksjoner. Disse skal jeg nå se nærmere på. Ingen litterære virkemidler har kun én 

funksjon, og dette gjelder selvfølgelig også rimet. Likevel vil jeg påstå at rimet har en slags 

grunnfunksjon, som alle effekter av rimet på forskjellige måter knytter seg til. Rimet er, som 

nevnt tidligere, uomtvistelig knyttet til diktets forløp i tid. Et rim oppfattes ikke før 
																																																								
5	Diktet	er	skrevet	av	meg	for	å	illustrere	poenget	om	at	rimeffekten	oppløses	med	
distanse.		
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rimpartneren svarer senere i diktet. Rimfunksjonen blir derfor regressiv (den peker tilbake på 

tidligere ord) og progressiv (den peker frem mot forventede ord) på én og samme tid (Fafner 

1989: 58). Rimet appellerer altså til både erindringen og til forventningen. Dikteren kan spille 

på dette ved å enten innfri eller skuffe forventningen vi skaper oss som leser. Rimet er også 

alltid bestående av to eller flere enheter, og på grunn av dette blir samspill og forbindelser en 

del av rimets grunnfunksjon. Rimets grunnfunksjon har altså to bestanddeler, akkurat som 

rimet selv. Før det første appellerer rimet til erindringen og forventningen, og for det andre 

peker det på likheter og forskjeller, en effekt som blir forsterket nettopp av hva vi husker og 

hva vi forventer. 

 Med rimets grunnfunksjon i bakhodet er det videre tre hovedfunksjoner ved rim jeg 

tror det er naturlig å fremheve: Rimet har en estetisk funksjon, rimet har en strukturell 

funksjon, og rimet har en semantisk funksjon. Christoph Küper benytter seg av en lignende 

inndelig i sin arikkel Linguistic Givens and Metrical Codes: Five Case Studies of Their 

Linguistic and Aesthetic Relations (Küper 1996: 116), men går ikke så nøye inn på de 

forskjellige kategoriene. Selv om funksjonene kan virke som tre nokså tydelige kategorier, er 

det ikke alltid like lett å plassere et rims effekt inn i én av dem; ofte er overgangen mellom én 

funksjon og en annen forholdsvis flytende.  

Enderimets estetiske funksjon er rimets evne til å skape det vi oppfatter som 

skjønnhet som resultat av harmoniserende lydlikhet. Når forventningen én lyd har skapt 

innfris ved bruk av en klanglik lyd opplever vi det ofte som estetisk pent. Med rimets 

grunnfunksjon i bakhodet kan vi spørre hvordan poeten kan utnytte rimets lyder, og hvilke 

effekter dette kan ha. To begreper blir viktig i dette henseende: harmoni og disharmoni. I 

vestlig tradisjon var harmoni lenge et dominerende kunstnerisk kvalitetskrav. Rim, i kraft av 

sin definisjon, er alltid (i hvert fall i utgangspunktet) klanglig harmoniserende, og i tråd med 

dette kan rim fungere som tonalt ornament i et dikt. Dette var for eksempel rimets 

hovedfunksjon i barokken (Fafner 1989: 58). Rimet skulle ganske enkelt forskjønne diktet, 

og dermed opphøye det til en sfære over det prosaiske. Modernismen brøt i stor grad ned 

kunstens jag etter harmoni (Haarberg, Selboe og Aarset 2007: 427), og som tonalt ornament 

har rimet kanskje mistet noe av sin kraft. Et mangfoldig virkelighetskrav kan sies å ha 

erstattet tidligere tiders harmonikrav (Haarberg, Selboe og Aarset 2007: 428). At rimet er 

lenger vekk fra vår dagligdagse virkelighet enn prosaen er sannsynlig, fordi vår daglige tale 

er prosaisk, om enn ikke prosa. I dag blir opphøyningen kanskje bare en distansering, og 

skjønnheten styltet og pompøs. Dette åpner for flere estetiske rimfunksjoner. Det som 

tidligere var forskjønning kan i dag fungere som forstygging, og siden kunsten ikke bare er 
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forbeholdt det skjønne, er dette en effekt poeten kan utnytte. Alternativt kan poeten bryte 

med harmonien, skape disharmoni, ved bruk av inkongruens eller ufullstendig kongruens. 

Fonetisk kan altså rimet peke på likheter eller forskjeller ved enten å være klanglig 

harmoniserende eller klanglig disharmoniserende.  

Enderimets semantiske funksjon er nært knyttet til det fonetiske, og har å gjøre med 

hvordan rimet bidrar til og påvirker betydning. Det mest nærliggende å tenke på, og det 

André Bjerke anser som rimets viktigste funksjon, er at rim aksentuerer nøkkelord i diktet 

ved å lydlig fremheve dem (Bjerke 1967: 64). Her ser vi et samspill mellom rimets fonetiske 

og semantiske funksjon. Dette samspillet kan fungere på flere måter. Ikke bare fremhever 

rimet sentrale ord, men det binder også ord og linjer sammen. I en viktig studie viste Dwight 

Bolinger at vi oppfatter en betydningssammenheng mellom ord som rimer, selv om ordene 

ikke har noen etymologisk sammenkobling i utgangspunktet. Denne tilkoblingen gjelder ikke 

bare etymologisk sammenkobling, men også assosiativ likhet (Brogan og Preminger 1993: 

1060). Poeten kan benytte seg av en slik assosiativ likhet hovedsakelig på tre måter: ved å 

forsterke en betydningssammenheng som allerede er tilstede, ved å skape en 

betydningssammenheng der det i utgangspunktet ikke finnes noen, eller ved å skape en 

sammenheng der betydningene i utgangspunktet stritter i mot hverandre. Disse tre metodene 

har jeg valgt å kalle henholdsvis positiv, nøytral og negativ assosiativ likhet. Et eksempel på 

positiv assosiativ likhet er rimet «kake», «bake». Ordene har ingen etymologisk 

sammenheng, men er assosiativt koblet i den samme sfæren (baking), og denne likheten 

forsterkes av rimet. I rimet «kake», «rake» er det derimot ingen assosiativ likhet mellom 

ordene, men de motstrider hverandre heller ikke, og ved å rime de to kan man skape en 

likhet; rimet har dermed en nøytral assosiativ likhet. Som eksempel på negativ assosiativ 

likhet kan vi se på rimet «sand» og «vann». Ordene kan sies å være ord som i utgangspunktet 

stritter i mot hverandre, fordi det er naturlig å assosiere sand med tørrhet og vann med 

fuktighet, men ved å rime de to kan poeten skape en effekt hvor kontrasten både oppløses og 

påpekes på samme tid. Mens vi med henhold til rimets estetiske funksjon så på hvordan rimet 

kan peke på lydlige likheter og forskjeller i diktet, ser vi her hvordan det også kan peke på 

betydningsmessige likheter og forskjeller. En annen semantisk funksjon rim kan ha er 

mimetisk, altså at rimet etterligner ordet det beskriver, for eksempel en gjenstand, lyd, eller 

følelse. I 1846 hevdet Edgar Allan Poe at enkelte vokaler og konsonanter har klare og 

universelle effekter. I diktet «the Raven» valgte han ordet «nevermore» som refreng, fordi O 

er alfabetets mest klangfulle vokal, og R den mest producible konsonanten (Poe 2011). I 
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1967 hevdet André Bjerke at rim med vokaler har en mykere effekt enn rim med konsonanter 

(Bjerke 1967: 64). 

Den filosofien Poe og Bjerke forfekter, troen på en naturlig motivasjon for tegn, er 

kjent som kratylisme, oppkalt etter karakteren Kratylos i Platons dialog med samme navn 

(Mayhew 1991: 1149). I sonetten «Voyelles» (fransk for vokaler) gjør den franske poeten 

Arthur Rimbaud narr av slike tanker om sammenheng mellom lyd og mening. Sonetten åpner 

slik: «A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles» (Rimbaud u.å). Jeg har ikke klart å 

finne forskning som viser at mennesker kategorisk og universelt oppfatter enkelte lyder på 

bestemte måter. Poes påstand om at R er alfabetets mest producible konsonant kan 

forholdsvis enkelt tilbakevises ved å rette oppmerksomhet mot de milliardene av mennesker 

på jorden som ikke evner å skille lyden R fra L. Likevel skaper vi gjennom hundreår med 

gjentagelser av de samme konvensjonene noe som ligner sannheter. Tradisjoner er sterke, og 

mange vil nok for eksempel si seg enig i at O er en rund lyd, mens K er skarp. Poeten kan 

utnytte denne tradisjonen når hun rimer, for eksempel ved å la rimet lydlig etterligne ordenes 

betydning: «Jeg så et vepsebol / med rund form, som en sol». I dette eksempelet etterligner 

rimet, som har O som betont vokal, det runde vepsebolet som sammenlignes med den runde 

solen. Selv om Poes påstand kanskje er for bastant, er det altså ikke sikkert idéen er helt 

utenkelig. Én ting er tradisjon, men man kan kanskje også tenke seg at transiente lyder, 

deriblant en del konsonanter, evolusjonspsykologisk sett forbindes med fare i større grad enn 

langtrukne lyder, deriblant vokaler. Transiente6 lyder, som vi gjerne metaforisk beskriver 

som «harde», «raske», «skarpe», «energiske» osv., er vanligvis et resultat av «harde», 

«raske» «skarpe» og «energiske» bevegelser, for eksempel klapping, en dør som smeller, et 

dyr som angriper. «Myke» bevegelser, på den annen side, resulterer i langtrukne, «myke» 

lyder. Det er altså en mulighet for at vi har visse konnotasjoner til visse lyder, men om disse 

er universelt menneskelige og basert på noe grunnleggende evolusjonspsykologisk, kulturelt 

skapt, eller kanskje begge deler, er vanskelig å fastslå.  

Enderimets strukturelle funksjon er hvordan rimet kan bidra til å strukturere diktet. 

Overenstemmelse mellom form og innhold er et over totusen år gammelt kunstnerisk mantra, 

og står selv i dag nesten uutfordret. Enderimet har derfor to funksjoner når det kommer til det 

strukturelle. Den ene er knyttet til diktets overflate, og den andre til diktets betydning. Den 

overfladiske strukturelle funksjonen er ganske klar: Enderimet strukturer diktet utad, og 

organiserer verselinjene rytmisk. Det varsler linjens slutt og linjedeling, og støtter dermed 

																																																								
6 Korte lyder med høyt volum 
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diktets metriske form (Fafner 1989: 58). Flere ganger gjennom litteraturhistorien har 

mennesker forsøkt å knytte spesifikke effekter til spesifikke strukturer, slik Aristoteles gjorde 

da han hevdet forskjellige verseføtter ga forskjellige inntrykk (Aristoteles 2011). Jørgen 

Fafner hevder på lignende vis at forskjellige rimarter har forskjellige funksjoner. Parrimet 

har, ifølge Fafner, et naivt og direkte uttrykk, mens det omsluttende rimet står som 

motsetning med et «optimum av spændkraft» (Fafner 1989: 64) Selv har jeg vanskelig for å 

tro en slik påstand. Som nevnt ovenfor om rimets mimetiske effekt, har vi ofte vanskelig for å 

skille mellom gjentagelser og tradisjon, og faktiske effekter. Hallvard Lie skriver at jamber 

og trokéer i metrikken lenge har vært ansett for å ha en henholdsvis stigende og fallende 

effekt. Dette beror på idéen om at jamben stiger fra en trykksvak til en trykksterk stavelse, 

mens trokéen faller fra en trykksterk til en trykksvak stavelse (Lie 1967: 55). Lie viser 

derimot at dette ikke er en teori med faktisk belegg i poesien, men snarere konstruksjoner og 

oppfatninger som stammer fra tanker utenfor diktene (Lie 1967: 55). Det er altså vanskelig å 

argumentere for at rimstrukturer har iboende, grunnleggende og konsekvente effekter, men 

dette betyr selvfølgelig ikke at de ikke kan benyttes på spesifikke måter i enkelttilfeller. At 

parrimet i seg selv er naivt og direkte er altså usannsynlig, men at en poet kan bruke parrimet 

i ett enkelt dikt for å skape en naiv og direkte effekt kan nok være tilfelle. Dette blir i så fall 

et eksempel på at rimstrukturen har en mimetisk effekt, akkurat som rimlyden muligens kan 

ha det. Dette er et spørsmål jeg ønsker å undersøke i de senere diktanalysene. 

En annen måte strukturen kan bidra til å forsterke noe innholdsmessig i diktet, er ved 

bruk av strukturbrudd. André Bjerke hevdet som sagt at rimet lydlig fremhever viktige ord i 

et dikt, men i en sekvens av like lyder vil kanskje et plutselig brudd på lydlikheten oppfattes 

som viktig i enda høyere grad. Brudd kan altså signalisere noe særlig betydelig i diktet 

(Ringaard 2001: 86). Brudd har en tydelig sammenheng med forventningen enderimet skaper, 

og jo mer ensartet rytmen og rimene er, jo tydeligere blir bruddet (Ringaard 2001: 86). Ofte 

brukes brudd for å markere skift i diktet (Ringaard 2001: 86), altså forsterke et 

innholdsmessig skift i diktet ved å bryte med rimstrukturen på samme sted som innholdet 

skifter.  

 Ovenfor har jeg nevnt noen av rimets hovedfunksjoner. Disse er særlig gjeldene i 

bundet form og når det kommer til enderim. I fri form (hvor enderim forekommer sjelden, 

men vokal og konsonantrim er vanlig) er forventningene rimet skaper mye svakere. En 

bundet form skaper i seg selv en forventning om at formen skal opprettholdes og brudd på 

formen blir dermed betydningsfulle. Fri form er derimot ikke ladet med de samme 

forventningene; at en verselinje i et friformsdikt består av fire trykklette og fire trykktunge 
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stavelser skaper ikke nødvendigvis en forventning om at neste linje også vil gjøre det. Rimets 

strukturelle funksjon blir dermed mindre gjeldene i fri form enn i bunden form, men det gjør 

ikke rimet i seg selv uviktig. Rimets estetiske funksjon er viktig i friformsdikt, hvor 

konsonant og vokalrim ofte brukes for å skape vakre klangsammenhenger i diktet. Den 

semantiske funksjonen kan også gjøre seg gjeldende, for eksempel i rim som benytter seg av 

onomatopoetiske assosiasjoner. Et eksempel på dette er konsonantrimet «knusktørt 

knekkebrød», hvor repetisjonen av konsonanten «k» skaper assosiasjoner til knekkebrødet. 

Vokalrim og konsonantrim kan også, akkurat som enderim, bidra til å aksentuere og 

fremheve viktige ord i diktet, og på den måten forsterke meningsinnholdet.  

 Rimet, slik jeg oppfatter det, har altså én grunnfunksjon og tre viktige poetiske 

funksjoner som springer ut av denne. Grunnfunksjonen er rimets appell til både erindringen 

og forventningen; det er regressivt og progressivt. De tre poetiske funksjonene er den 

estetisk, semantiske og strukturelle funksjonen rimet kan ha. Den estetisk dreier seg om den 

fonetiske forventningen rimet skaper, som poeten kan velge å enten harmonere eller 

disharmonere med. Den semantiske funksjoner dreier seg om hvordan rimet kan påvirke 

diktets mening, for eksempel ved å forsterke sammenkoblingen mellom to ord, aksentuere 

meningsbærende ord eller ha en onomatopoetisk effekt. Rimets strukturelle funksjon er 

særlig knyttet til enderimet, og handler om hvordan rim kan strukturere diktet, for eksempel 

ved å varsle linjeslutt.  
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Nærlesning 
 

Nå følger nærlesninger av seks norske tekster skrevet mellom 1950 og 2014. Jeg skal lese 

diktene i lys av de poetiske rimfunksjonene jeg har definert foregående og undersøke hvordan 

rimet har blitt brukt i praksis i moderne norsk lyrikk. Målet har vært å finne dikt som på 

forskjellige måter benytter seg av og illustrerer rimets funksjoner, og jeg har valgt ut dikt 

basert på hvordan de gjør dette. Lesningen av Jens Bjørneboes dikt «Blomster for Genet» 

viser først og fremst hvordan rimets semantiske funksjon kan ha en sammenkoblende effekt, 

mens teksten om «Vincen van Gogh» av Håvard Rem er et blikk på en av lyrikkens kanskje 

mest tradisjonelle og strenge versformer, sonetten, i en moderne drakt. I lesningen av «Har 

vandra så langt» av Halldis Moren Vesaas ser jeg på hvordan rimets progressive og 

regressive funksjon speiler diktets tematikk. De tre siste tekstene skiller seg ut ved å ikke 

være lesninger av tradisjonelle enderimsdikt. I teksten om Olav H. Hauges dikt «Kvardag» 

undersøker jeg om man kan oppdage rimets funksjoner i dikt uten enderim, mens jeg i teksten 

om Joachim Nielsens sang «Sola skinner» ser på rimets funksjoner i sanglyrikken, og om rim 

kan spille en annen rolle i musikk enn det gjør i skrevet lyrikk. Den siste teksten analyserer 

OnklPs rap «Styggen på ryggen», og viser hvordan rim fungerer i rappen, en genre som kan 

sies å representere en slags renessanse for rimet lyrikk, hvor rimets estetiske funksjon har en 

stor plass.  

 Strukturen på lesningene er blant annet inspirert av Atle Kittangs analyse av Olav H. 

Hauges dikt «til et Astrup-bilete» i artikkelen «Eit vern om draumen. Analyse av eit 

biletmønster og eit dikt hos Olav H. Hauge». Artikkelen åpner med at Kittang redegjør for 

Hauges litterære univers, med det håp å kunne si noe om hvordan «Til et Aastrup-bilete» 

passer inn i Hauges litterære mønster (Kittang 1988: 36). Denne redegjørelsen åpner en 

inngang til forståelse av diktet. Etter å ha redegjort for Hauges univers analyserer Kittang 

innholdet i diktet, som han også ser som et mønster. Etter en lang nærlesning av diktets 

innholdsstruktur viser Kittang hvordan diktets form, nok en gang beskrevet som et mønster, 

står i perfekt samsvar med innholdsstrukturen. Denne fremgangsmåten kan sies å være basert 

på to erkjennelser om poesien. For det første: Dikt skapes og leses i en kontekst. Ved å 

redegjøre for Hauges litterære univers etablerer Kittang en kontekst diktet kan leses i. For det 

andre: Innhold og form er uomtvistelig knyttet til hverandre, og form er mer enn overfladisk 

ornament. Siden diktets form er en viktig meningsfaktor er Kittang nødt til å først redegjøre 

nettopp for diktets mening før han kan vise hvordan formen knytter seg til denne. Vi ser altså 
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at analysen blir tredelt. Den åpner med å kontekstualisere, konteksten åpner for en 

innholdsanalyse, og innholdsanalysen åpner for en formanalyse, som peker tilbake på 

innholdet. Atle Kittangs struktur fremstår for meg som en god måte å bygge opp en 

nærlesning av dikt hvis man ønsker å legge fokus på diktets form, og jeg har derfor valgt å 

benytte meg av samme fremgangsmåte i mine analyser. Jeg opplever derimot at det enkelte 

ganger kan være hensiktsmessig å veksle mellom innhold- og formanalyse, og i noen teksten 

gjør jeg dette. Det er altså snakk om en form for nykritisk nærlesning i de følgende 

analysene.  

 I artikkelen «The Heresy of Paraphrase» fra boken The Well-Wrought Urn skriver 

Cleanth Brooks om forholdet mellom et dikts menings- og formstruktur. Brooks kritiserer 

litteraturkritikere for å parafrasere dikt i et forsøk på å trenge gjennom til diktets indre 

sannhet, men hevder at denne måten å redegjøre for et dikts mening på ignorerer diktets 

formstruktur, og dermed til syvende og sist leder oss vekk fra diktets mening snarere enn mot 

den (Brooks 1947: 202). For Brooks er form og innhold direkte knyttet sammen; hvis man 

førsøker å isolere den ene fra den andre, mister begge sin verdi (Brooks 1947: 199). Det er 

lett å se linjene fra Brooks’ artikkel til Kittangs lesning av Hauge, og det er med samme 

utgangspunkt jeg leser de følgende diktene. Nykritikken har aldri vært en homogen 

litteraturteoretisk retning og har ikke et definert manifest; den er heller et resultat av 

forskjellige kritikeres forholdsvis like tanker (Brooks 1979: 592) og har slått seg ned på 

forskjellige måter i forskjellige land (Kittang 2013: 58). Tankene jeg har tatt med meg er for 

det første erkjennelsen av formens og innholdets tilknytning, og for det andre et fokus på 

nærlesning.  

 Nærlesning kan forstås som «en grundig og mest mulig uttømmende lesning» hvor 

«[d]iktopplevelsen (…) gjøres bevisst og eksplisitt, [og] leseren blir klar over hvordan diktets 

språk fungerer» (Kittang og Aarseth 1998: 6). Metoden har vært viktig i vestlig litteraturteori 

helt siden dens introduksjon på 40-tallet, men har også blitt anklaget for å kanonisere enkelte 

tekster og ekskludere andre, blant annet fra postkolonialt hold. Ett eksempel på dette er den 

italienske litteraturkritikeren Franco Moretti, som i artikkelen «Conjectures on world 

literature» skriver: 

	
 The trouble with close reading (in all of its incarnations, from the new criticism to 
 deconstruction) is that it necessarily depends on an extremely small canon. This may 
 have become an unconscious and invisible premise by now, but it is an iron one 
 nonetheless: you invest so much in individual texts only if you think that very few of 
 them really matter. (Moretti 2000: 54) 
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Moretti kritiserer altså nærlesningen for å opphøye et fåtall verk til kanon på bekostning av 

resten av litteraturen, fordi selve handlingen å nærlese en tekst opphøyer den fremfor tekstene 

man ikke har valgt å lese. Den alternative metoden Moretti lanserer kaller han fjernlesning. I 

stedet for å inngående studere enkelte litterære tekster argumenterer Moretti for å analysere 

store grupper med tekst ved hjelp av kvantitativ og statistisk metode, for på den måten å 

avsløre litteraturens systemer: «Distant reading: where distance, let me repeat it, is a 

condition of knowledge: it allows you to focus on units that are much smaller or much larger 

than the text: devices, themes, tropes—or genres and systems» (Moretti 2000:54). Morettis 

fjernlesing kan minne om de kvantitative analysene jeg har gjort av kulturrådets innkjøp 

tidligere i oppgaven, selv om Moretti først og fremst er opptatt av statistiske analyser på en 

enda større skala. Når det kommer til de følgende nærlesningene av dikt på rim er det derimot 

Morettis kritikk av nærlesning som er interessant. Siden akten å nærlese en tekst har en 

opphøyende effekt kan man bruke nærlesning som verktøy ikke bare for å opprettholde 

litteraturens kanon, men også utfordre den. Ved å nærlese tekster som ellers ikke blir lest, 

opphøyes disse tekstene. Dette er et av målene og en av grunnene til at jeg har valgt å nærlese 

dikt på rim. De følgende nærlesningene har altså en dobbel funksjon: De fungerer som 

utforsking av rimets funksjoner, men bidrar også i seg selv, i kraft av å være nærlesninger, til 

å opphøye rimede dikt.   
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Rimets evne til sammenkobling. Jens Bjørneboe: 

«Blomster for Genet» 
 

Maria, alle smerters moder 

Nevn vårt navn i dine bønner! 

Vi er alle tornekronet  

Vi er alle dine sønner! 

 

Halliker og sodomitter   

Blottere og transvestitter  

Pederaster, fetisjister   

Diktere og masochister  

Drankere og morfinister –   

Jomfru, alle smerters moder   

Trøst Genet, vår stakkars broder!  

Også han er tornekronet.  

 

Tyver, horer og Genet –  

Vi som hang på begge sider   

Av din sønn på smertens tre – 

Vet hva Verdens Frelser lider. 

 

Jomfrumoder, bare vi  

Vet hva nådens kalk vil si: 

Kronens torner blir til roser.  

(Bjørneboe 1977: 137)   
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Forsvaret av samfunnets avvikere er et gjennomgangstema i Bjørneboes forfatterskap. Han 

var selv en komplisert og kontroversiell kulturpersonlighet, og en ivrig kritiker av samfunnet 

og etablerte institusjoner. I romanen Jonas fra 1965 kritiserte han den offentlige skolens 

rigide holdninger til mennesker og intellekt, i Under en hårdere himmel fra 1957 kritiserte 

han rettsvesenet og særlig landssvikeroppgjøret, og i Den onde hyrde fra 1960 er det 

fengselsvesenet som angripes. Han var sterkt imot det han beskrev som samfunnets 

tvangsnormalisering av mennesker, og beundret personer som gikk imot normen. I Jonas har 

gutten Birger lært en leveregel av faren: «Aldri være redd for å si hva man mener. Hvor noe 

hender, alltid hjelpe den svakeste.» (Bjørneboe 1972: 40). Det er skrevet mye om Bjørneboes 

forfatterskap, og da særlig romanene. Bjørneboes lyrikk har det derimot vært mer stillhet 

rundt, på tross av at han selv først og fremst definerte seg som lyriker (Rem 1990: 95). 

Bjørneboes lyriske produksjon omfatter 137 dikt publisert i perioden 1950 til 1977 (12 av 

dem utgitt posthumt i en diktsamling redigert av fetteren André Bjerke i 1977). Det er lett 

å gjenkjenne den samfunnskritiske, normangripende og opprørske Bjørneboe i lyrikken hans. 

De første diktene han skrev hadde i stor grad religiøse temaer, men var ikke uten brodd. 

Åpningsstrofen i diktet «Ischariot», en tidlig sonette fra 1951, lyder: 

  
De gav meg tredve sølvpenger og jeg 
– som ante noen meget mer i dette –,  

   jeg tok imot og viste dem den rette. 
   Hva var det hele blitt til uten meg?  

      (Bjørneboe 1977: 17) 

 
Forræderen Judas Ischariot, som i 2000 år har vært forhatt og forbannet – gjort til et allment 

symbol for usselhet og ondskap – får komme til orde i den unge Bjørneboes diktning, og 

endelig forsvare sine handlinger. I diktets siste verselinje, etter at Judas selv har hengt seg i et 

snødekt tre og Jesus henger på korset, kan det virke som han er nærmere frelseren enn noen 

av de andre disiplene: «De andre – flyktet. Bare vi to ble». Allerede her ser vi altså Bjørneboe 

komme til forsvar for samfunnets bortkomne, men ikke bare som en høyerestående forsvarer; 

han lar dem også snakke for seg selv. Det blir kanskje vanskelig å snakke om Bjørneboe som 

en forsvarer for de bortkomne. Mens man leser lyrikken blir det tydeligere og tydeligere at 

avvikerne for Bjørneboe er et vi – en gruppe han selv identifiserer seg med. I «Mitt hjerte» 

skriver han i første verselinje, første strofe: «Mitt hjerte det er et foreldreløst barn» og i første 

verselinje av neste strofe: «Mitt hjerte det er en fattiggutt» (Bjørneboe 1977: 79). Det kan 

virke som Bjørneboe, på tross av at han var født inn i en forholdsvis velstående familie og 
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levde av denne arven i mange år, selv identifiserte seg med de fattige og med samfunnets 

opprørere.  

 Med Bjørneboes opprørske natur i bakhodet kan hans poetikksyn virke noe underlig. 

Brorparten av diktene han skrev var i bunden form, og tidlig i forfatterskapet eksperimenterte 

han mest med sonetter. Bjørneboe hadde tre hovedteser om poesien, som man kan lese ut av 

avisartikler og intervjuer: 1) Poesiens oppgave er å besynge. 2) All poesi er religiøs. 3) Poesi 

er vitenskap (Rem 1990: 97). Disse tre kardinalkravene må alle ses i forhold til hverandre. 

Om å besynge skriver Bjørneboe selv, i et innlegg i Aftenposten: «For jeg tror det er poesiens 

oppgave å besynge. Alt annet er leilighetsdikt. Dette at ordene betyr så meget mer enn de 

betyr, er for meg det viktigste symptom på poesi; at verset på sett og vis har så meget mer sjel 

enn kropp» (Bjørnebjoe 1953). Her blir det naturlig å stille spørsmålene: «Hva besynger 

poesien?« og «Hvordan gjør den dette?» Svarene blir henholdsvis «det religiøse» og 

«vitenskapelig». Bjørneboe skriver: «Selvfølgelig kan man ikke tale om religiøs poesi, det er 

et meningsløst ord: All poesi er religiøs. Poesien kan aldri forsake sitt opphav, den kommer 

fra himmelen og handler om himmelen. Handler den om noe annet, da tar den feil» (Rem 

1990: 100). Vi kan se en trend her: Dikt som ikke besynger er leilighetsdikt, og dikt som ikke 

handler om himmelen tar feil; kanskje har de mer kropp enn sjel. Poesien er altså noe mer 

enn seg selv. Den blir noe mer gjennom besynging, en opphøying av diktets tema, helt opp til 

himmelen. Men hvordan besynger poesien? Bjørneboe, beskrevet av Håvard Rem som «den 

respektfulle lærlingen», var opptatt av form (Rem 1990: 96). Selv skrev han: «bare de 

kunstnere som er klar over kunstens håndverk-kvalitet, er i stand til å skrive noe som er mer 

enn håndverk (Rem 1990: 96). For Bjørneboe er poesi altså håndverk, et gammelt håndverk 

med lange tradisjoner og forholdsvis fastsatte regler. Men det er også noe mer, noe religiøst. 

Rem påpeker dette i sin artikkel, og viser til Bjørneboes dikt Ariadne, som slutter slik: 

«Formen alene, formen alene, er ånd!» (Rem 1990: 96). Det religiøse – det åndelige – i 

poesien kan altså bare skapes av de poeter som kjenner til og mestrer poesiens formkrav. Det 

er her det vitenskapelige trer inn; ikke som en kontrast til det religiøse, men som et middel 

nettopp for å oppnå det religiøse. Om det vitenskapelige skrev Bjørneboe: «for meg er poesi 

vitenskap (…) En stringent erkjennelsesmetode som opererer med klanger og bilder» 

(Bjørneboe 1951). Kunstens håndverkskvalitet og det vitenskapelig henger tydelig sammen. 

Ved presis og vitenskapelig bruk av klanger og bilder – møysommelig håndverk – besynger 

poeten, skriver om himmelen, og opphøyer poesien til det religiøse.  

 Rimets estetiske funksjon egner seg til besynging, rimets semantiske funksjon kan 

skape bilder og ordsammenhenger som betyr mer enn seg selv, og rimets strukturelle 
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funksjon kan knyttes sammen med det vitenskapelige, møysommelige håndverket Bjørneboe 

var opptatt av. Det er på denne bakgrunnen jeg vil lese Bjørneboes dikt «Blomster for Genet» 

og se på hvordan dette diktet tar i bruk rimets funksjoner.  

«Blomster for Genet» er en hyllest av den franske dramatikeren og opprøreren Jean 

Genet, samt alle samfunnets avvikere, skrevet av Jens Bjørneboe og først utgitt som en del av 

teaterstykket Til lykke med dagen i 1965 (Bjørneboe 1986: 7). I diktet kontrasteres 

samfunnets avvikere og syndere implisitt med samfunnets «gode» borgere, og til slutt sitter vi 

igjen med inntrykket av at synderne faktisk er nærmere Gud en resten av samfunnets borgere. 

Jeg har valgt å analysere «Blomster for Genet» på grunn av måten rimets semantiske 

funksjon bidrar til å koble alle samfunnets avvikere sammen til én gruppe, så sterkt at de til 

slutt fremstår som en familie, som alle er Guds barn. «Blomster for Genet» er en omskrivning 

av et tidligere kladdet, upublisert og forkastet dikt fra tiden rundt lyrikkdebuten i 1951 

(Bjørneboe 1986: 13), men er i sin ferdige form svært forskjellig fra originalen. Bare i første 

strofe kan man se klare tekstlige likheter mellom de to diktene. Fra 1951: 

 
Maria, alle smerters moder, 
nævn mitt navn i dine bønner! 
Alle er vi tornekronet, 
alle er vi dine sønner! 

 
Og i det publiserte diktet skrevet 14 år senere: 

 
Maria, alle smerters moder 
Nevn vårt navn i dine bønner! 
Vi er alle tornekronet 
Vi er alle dine sønner! 

 
Åpningsstrofene har tydelige likheter, men vitner også om en markant forskjell mellom de to 

diktene. Denne forskjellen er tydelig i endringen av «mitt navn» til «vårt navn»: I den 

upubliserte kladden ber dikterjeget til jomfru Maria for seg selv, og undres på om det vil ende 

«På en skulder? / På skafottet?». I «Blomster for Genet» er denne bønnen utvidet til å gjelde 

et vi som jeget identifiserer seg med. Den første versjonen av diktet ble, som nevnt tidligere, 

aldri publisert. Kladden lå i bunnen av en kiste i et halvt århundre før André Bjerke fant den i 

1976, da han gikk gjennom sin avdøde fetters tekster. Bjerke beskriver diktet som et resultat 

av tiden Bjørneboe «eksperimenterte med rosenvann i sproget» (Bjørneboe 1986: 13). Da 

Bjørneboe i 1965 skulle skrive det politiske syngespillet Til lykke med dagen var noe krassere 

enn rosenvann nødvendig. «Blomster for Genet» er et røffere dikt enn orginalversjonen; mer 
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kontrastfullt, mer interessant. I artikkelen «Eit vern om draumen» skriver Atle Kittang at 

tilsynelatende tørre og formelle detaljer ikke er ubetydelige, men snarere viktige 

meningsfaktorer i en poetisk tekst (Kittang 1988: 42). Dette er like sant i «Blomster for 

Genet» som i Olav H.  Hauges «Til eit Astrup-bilete». I «Blomster for Genet» benytter 

Bjørneboe seg av rimets tre poetiske hovedfunksjoner, den estetiske, den semantiske og den 

strukturelle, for å skape og forsterke diktets meningsinnhold. Før vi ser på hvordan disse 

funksjonene kommer til uttrykk skal vi se på diktets innholdsstruktur. 

 «Blomster for Genet» åpner med en apostrofe. I første strofe henvender dikterjeg’et 

seg til Jomfru Maria på vegne av en større gruppe, et vi som jeget er en del av. «Maria, alle 

smerters moder / nevn vårt navn i dine bønner». Hvem denne gruppen er vet vi ikke, men 

kanskje kan man på dette punkt i lesningen tro det er hele menneskeheten som bes for. En 

slik oppfatning forsterkes av de to neste linjene: «Vi er alle tornekronet / Vi er alle dine 

sønner». Repetisjonen av det inkluderende «Vi er alle» underbygger oppfatningen av at det er 

snakk om alle mennesker, men diktets andre strofe utfordrer en slik tolkning. Jeg’et ramser 

opp forskjellige typer som inkluderes i bønnen til Jomfru Maria:  

 
    Halliker og sodomitter  
    Blottere og transvestitter 
    Pederaster, fetisjister 
    Diktere og masochister 
    Drankere og morfinister – 

  
Det er ikke hele menneskeheten, men samfunnets avvikere dikterjeg’et ber for. Dette kaster et 

annet lys over «vi er alle»-linjene. Linjene, som tidligere virket som en bønn for alle 

mennesker, fremstår nå som en bønn for at også de utenfor samfunnets normer skal 

inkluderes. Forglem oss ei. Oppramsingen av de utstøtte, grupper som ofte er forhatt og 

fordømt som syndige både av samfunnet og kirken, skaper en tilsynelatende sterk kontrast til 

diktets religiøse åpningsstrofe. Samtidig kan det sies at diktet oppløser denne kontrasten. I 

Johannes første brev står det: «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds 

barn, ja, vi er det!» (1. Joh. 3). Denne retten er derimot ikke ubetinget. Vi får kalle oss Guds 

barn, ja, men det er kun ved troen på Jesus at vi blir det. «Men alle dem som tok imot ham 

[Jesus], dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1,12). Det 

teologiske universet som etableres i diktets første strofe står altså i kontrast til bibelens 

teologi; diktet opererer i en annerledes teologisk virkelighet. I dette teologiske universet, hvor 

selv de syndige er Guds barn, blir kontrasten mellom diktets to første strofer oppløst. I stedet 



34	
	

for at det syndige står i kontrast til det religiøse, får man snarere et inntrykk av at det syndige 

nettopp er religiøst. De tre siste linjene i andre strofe lyder:  

 
    Jomfru, alle smerters moder 
    Trøst Genet, vår stakkars broder! 
    Også han er tornekronet. 

 
Jean Genet (1910-1986) var en fransk forfatter og dramatiker. Frem til 1949 levde han enten 

som omstreifer eller i fengsel, og livnærte seg som prostituert og tyv (White 1994: 16). Han 

skrev både sitt første dikt og sin første roman i fengsel. I 1949 fikk Genet annullert en 

livstidsdom med hjelp fra innflytelsesrike kulturpersonligheter som Jean-Paul Sartre og Pablo 

Picasso. Han var aldri tilbake i fengsel, og fortsatte å skrive til sin død. Flere av Jean Genets 

tekster er selvbiografiske, og skildrer eksplisitt temaer som homoseksualitet og kriminalitet, 

med hovedkarakterer som gjør valg utenfor samfunnets etablerte normer. I Genets litteratur 

blir forbrytelsen opphøyet til det religiøse, og den kriminelle verden fremstår på noen måter 

som bedre enn den «normale» (White 1994: 31). I essayet «Saint Genet» fra 1952 skrev Jean 

Paul Sartre om Genets utvikling fra forbryter til kunstner, og opphøyer ham til en slags 

eksistensialistisk helgen (Sartre 1952). I «Blomster for Genet» kan det virke som skjer det en 

lignende kanonisering av den tornekronede Genet, men kanskje snarere som helgen for 

samfunnets avvikere enn for den eksistensielle filosofi.       

 De tre linjene fra slutten av andre strofe, samt de følgende to strofene vi skal se på 

snart, fokuserer mye på smerte og lidelse. Jomfru Maria er smertens moder som skal trøste 

den stakkars Genet. Likevel fremstilles ikke denne lidelsen som utelukkende negativ: «Også 

han er tornekronet». Genet bærer, som Jesus på korset gjorde, tornekronen. Tornekronen er et 

kristent symbol som viser til Jesu lidelse, men også til at han var konge og seierherre (Ursin 

1975: 94). På mange måter kan nok lidelsen og seieren, som for Jesus og kristendommen, 

sies å være to sider av samme sak. Avvikeren lider som et resultat av å stå utenfor samfunnet, 

men har samtidig beseiret samfunnets normer. Tross sin lidelse, eller kanskje på grunn av 

den, har Jean Genet (og alle samfunnets avvikere) seiret. Han blir en helgen og et symbol for 

alle samfunnets avvikere, som også er tornekronet, jevnfør første strofe. Dette peker på et 

viktig skift i diktet, som skjer i overgangen mellom andre og tredje strofe. Som nevnt ovenfor 

kan diktets to første strofer leses som en bønn om å inkludere avvikerne i det religiøse, en 

oppløsning av skillet mellom det hellige og det syndige. I strofe tre begynner vi å få inntrykk 

av at avvikerne faktisk står nærmere det religiøse enn andre i samfunnet.  

 Denne opphøyningen antydes i tredje strofe, som fortsetter å forsterke lidelsesmotivet: 
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    Tyver, horer og Genet – 
    Vi som hang på begge sider 
    Av din sønn på smertens tre –  
    Vet hva Verdens Frelser lider. 
 
Smertens tre er korset Jesus ble korsfestet på, og på hver side ble også to tyver korsfestet 

(Matteus 27:38). Ved bruken av pronomenet «Vi» blir disse tyvene et bilde på alle 

samfunnets avvikere, som alle har hengt ved siden av Jesus. Dette skaper en nærhet mellom 

samfunnets avvikere og «Verdens Frelser», som forsterkes ved å bli etablert på to plan. Den 

er fysisk fordi tyvene fysisk henger nært Jesus, ved siden av Ham på korset, men også 

følelsesmessig eller spirituell, fordi avvikerne dermed også kjenner Jesu lidelse selv. 

Samfunnets avvikere er nær Jesus både i kropp og sjel. Dette minner oss om Judas i diktet 

«Ischariot» som jeg presenterte innledningsvis, skrevet av samme forfatter 14 år tidligere.  

Ved diktets slutt virker Ischariot nærmere Jesus enn noen av de andre disiplene. Mens diktets 

to første strofer er en oppløsning av kontrasten mellom det syndige og hellige, antyder tredje 

strofe at synderen er nærere Jesus enn noen annen.  

 Fjerde og siste strofe i diktet Blomster for Genet sementerer og forsterker ytterligere 

denne opphøyelsen av samfunnets syndige avvikere:  

 
    Jomfrumoder, bare vi 
    Vet hva nådens kalk vil si: 
    Kronens torner blir til roser 

 
Mens tredje strofe antydet en nærhet mellom samfunnets avvikere og Jesus, blir nærheten her 

eksplisitt. Det er «bare vi [samfunnets avvikere]» som «vet hva nådens kalk vil si». Kalk 

betyr beger, og nådens kalk er begeret med vin Jesus ga til sine disipler i Nattverden. «Og 

han tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk av det alle. For dette er mitt blod, den nye pakts 

blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.» (Matt 26.27-28). Å drikke av begeret 

representerer altså både syndenes forlatelse, og inngåelsen av en pakt med Gud: etableringen 

av et fellesskap. Samtidig er det bare samfunnets avvikere som vet hva begeret sier utover 

dette: «Kronens torner blir til roser». Dette fremstår som et løfte om at lidelsen (Kronens 

torner) vil transformeres til noe bedre ved at man inngår i pakten, kanskje et løfte om paradis 

etter lidelsen man har opplevd på jorden. Kanskje er det bare de syndige som fortjener denne 

gleden? Fra å i utgangspunktet være en bønn om å inkluderes har diktet på denne måten 

beveget seg til å ekskludere alle andre en samfunnets avvikere; avvikerne fremstår nå som 

hevet over, mer religiøse, enn andre. I kristen symbolikk er rosen også ofte et bilde på Jesus i 
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seg selv, gjerne avbildet med fem kronblad som representerer Jesu fem sår (Ursin 1975: 107), 

noe som minner oss om både nærheten og lidelsesmotivet som gjennomsyrer diktet. Ved 

diktets slutt får vi altså nok en gang inntrykket av at samfunnets avvikere i sin lidelse står nær 

Jesus, kanskje nærmere enn noen andre. De lidende syndige, med Genet som sin helgen, har 

blitt opphøyet fra samfunnets laveste rekker til det høyeste.  

 Det er et siste viktig poeng som forsterker nærheten mellom samfunnets avvikere og 

Jesus, utover lidelsen de deler og den fysiske nærheten på korset. Gjennom hele diktet 

fokuseres det på familierelasjoner. Ord som «moder» «sønn/sønner» og «broder» går igjen i 

alle diktets strofer, og forsterker dermed nærheten som diktet forsøker å etablere. I første 

strofe insisteres det på at vi alle er Marias sønner. I andre strofe beskrives Genet som «vår 

stakkars broder». I tredje strofe nevnes Jesus som Marias sønn, akkurat som «vi» var i første 

strofe, og i fjerde strofe blir Maria nok en gang beskrevet som moder; vi vet hun er mor til 

oss alle. Dette bidrar ikke bare til å forsterke nærheten mellom «Vi» og Jesus, men også til å 

etablere en nærhet mellom alle samfunnets avvikere. Diktere, horer, tyver og Genet er alle én 

familie, og alle er opphøyet til det religiøse. 

 Atle Kittang insisterer på diktets form som viktig meningsskaper i poesien. Selv har 

jeg etablert det jeg ser på som rimets tre viktigste poetiske funksjoner, og skal nå se på 

hvordan Bjørneboe bruker disse for å skape eller forsterke meningsinnholdet jeg har 

beskrevet i teksten ovenfor.  

  «Blomster for Genet» består av fire strofer, men verken linjelengden eller 

rimstrukturen er konsekvent. Dette bryter med tradisjonell bunden form, hvor strofene gjerne 

har samme linjelengde og rimstruktur gjennom hele diktet, eller i hvert fall en klar 

sammenheng på det store planet, for eksempel ved en regelmessig veksling. Allerede her kan 

vi kanskje øyne en likhet mellom diktets form og innhold. Hvis vi skanderer første strofe ser 

den slik ut:  

 
Maria, alle smerters moder 
Nevn vårt navn i dine bønner! 
Vi er alle tornekronet 
Vi er alle dine sønner! 

 
Hver linje består av fire trykktunge stavelser som alle er trokeiske. Første linje har opptakt. 

Rimstrukturen er 0A0A, altså er det snakk om balladerim. Diktets første strofe etablerer en 

forventning om hva slags form diktet skal ha, men dette skuffes i andre strofe, som er en 

oktav bestående av to kupletter fulgt av et tiraderim på tre linjer, nok en kuplett og til slutt en 
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urimet linje. Vi opplever dermed en kontrast mellom forventningen første strofe skaper og 

diktet som følger. Det er enderimets strukturering av verselinjene som hovedsakelig skaper 

denne kontrasten. Overgangen fra en ballade-kvartett til en ballade-oktav ville vi ikke 

opplevd som nevneverdig kontrastfylt, men overgangen fra en tradisjonell rimstruktur til en 

ujevn blanding av tiraderim, kuplett og rimbrudd blir veldig markant. Muligens kan man 

påstå at diktets helhet oppløser også denne kontrasten. Verselinjene holder seg med få unntak 

til det trokeiske firestavelsesverset, og binder dermed strofene sammen på tross av lengde- og 

rimvariasjonene. På samme måte som diktet skaper en tematisk kontrast mellom det religiøse 

og syndige eller profane, men også oppløser denne kontrasten, kan diktets ytre form sies 

å skape en kontrast mellom det tradisjonelle og moderne eller frie, som også til en viss grad 

oppløses. Det kan være viktig å merke seg at det er rimets strukturelle funksjon som skaper 

kontrasten, men rytmen som oppløser den. Dette vitner om hvor nært rim og rytme står 

hverandre; det er ofte vanskelig å snakke om den ene (spesielt rimet), uten å nevne den andre. 

 Rimets estetiske funksjon er også bidragsytende til forventningen første strofe skaper, 

og skuffelsen vi opplever i neste strofe. «bønner»-, «sønner»-rimet er fullstendig kongruent, 

og strofens balladestruktur, hvor andre linje besvares og avsluttes av fjerde linje, skaper en 

fullstendig opplevelse av strofen. Rimene fungerer dermed som tonalt ornament i diktets 

første strofe, men nok en gang opplever vi et brudd i etterfølgende strofe. De fem første 

rimene, oppramsingen av firstavelsesordene sodomitter, transvestitter osv., er ufullstendig 

kongruente, rimstrukturen er ujevn og strofen avsluttes av en urimet linje. Dette skaper en 

helt annen klangeffekt enn den vi opplever i første strofe. I stedet for å være harmoniserende 

tonalt ornament er strofen disharmonisk, og bidrar dermed til å forsterke kontrasten vi også 

har opplevd på andre plan.  

 Bjørneboe benytter seg også av rimets semantiske funksjon ved å rime «bønner» på 

«sønner» i diktets første strofe. I en religiøs kontekst har «bønn» og «sønn» en positiv 

assosiativ likhet, fordi sønn i denne sammenhengen henspiller på Jesus. Å rime disse to 

ordene forsterker sammenkoblingen, og dermed også fokuset på det religiøse i diktet. Det 

religiøse fokuset strofen innholdsmessig etablerer blir altså videre forsterket ved bruk av 

rimets semantiske funksjon.  

 Allerede i diktets første strofe, men kanskje særlig i forholdet mellom første og andre 

strofe, ser vi eksempler på bruk av rimets tre poetiske funksjoner. Vi ser også hvordan alle 

disse funksjonene spiller på det som kan sies å være rimets grunnfunksjon, nemlig å skape 

forventninger som entes skuffes eller innfris. Jeg skal nå se på hvordan disse funksjonene 

utspiller seg videre i diktet. Hvis vi skanderer diktets andre strofe ser den slik ut:  
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     Halliker og sodomitter  
    Blottere og transvestitter 
    Pederaster, fetisjister 
    Diktere og masochister 
    Drankere og morfinister –  
    Jomfru, alle smerters moder 
    Trøst Genet, vår stakkars broder! 
    Også han er tornekronet. 

 
Rimstrukturen i strofen er CCDDDEEX, og den kan deles opp i to deler. Den første er linje 

1-5, som ramser opp diverse av samfunnets avvikere, mens andre del er linje 6-8, som 

fokuserer blikket inn på én spesiell avviker: Genet. Jeg har allerede vært inne på hvordan 

denne strofen både strukturelt og estetisk disharmonerer med den forrige. Denne 

formdisharmonien gjenspeiler og forsterker strofens innhold, siden strofen kan beskrives som 

en oppramsing av mennesker som står i et disharmonisk forhold til samfunnet. Her ser vi 

hvor nært rimets tre poetiske funksjoner er knyttet til hverandre: Alle funksjonene er i spill 

samtidig. Både tonalt og strukturelt får strofens disharmoni semantisk betydning i diktet, og 

bidrar dermed til å understreke strofens innhold.  

 I samtlige av strofens rimede linjer får rimets semantiske funksjon en viktig betydning 

uavhengig av disharmonien nevnt ovenfor. I strofens første del knyttes samfunnets avvikere 

sammen ved bruk av tiraderim og en kuplett. Først «sodomitter og «transvestitter» i strofens 

første og andre linje, og så «fetisjister», «masochister» og «morfinister» i tredje, fjerde og 

femte linje. Nok en gang har ordene en positiv assosiativ likhet som skaper en 

sammenkobling og bidrar til å forsterke følelsen av dette som én gruppe. Også innad i 

strofens linjer har vi slike rimede sammenkoblinger, for eksempel med konsonantrimet: 

«diktere» og «drankere» i linje fire og fem. Vi kan til og med se noe som ligner det greske 

homoioteleuton7 i linje tre, fire og fem, med ordene «blottere», «diktere» og «drankere». 

Gjennomgående i strofen brukes altså rimets semantiske funksjon til å sammenkoble 

samfunnets avvikere og gjøre dem til én gruppe mennesker. I strofens andre del forsterkes 

dette ytterligere. Rimet «moder» og «broder» gjør sammenkoblingen enda sterkere; 

avvikerne er ikke bare en gruppe, men en familie.  

 Det eneste ordet som ikke har en rimpartner i denne strofen er «tornekronet». Rimets 

strukturelle funksjon, forventingen som skapes om at alle strofens linjer skal rime, blir 

skuffet, og ordet blir dermed hevet frem og aksentuert. Ved nærmere øyensyn kan vi se at 
																																																								
7	Gresk	for	«lik ending», beskrevet av Aristoteles i Retorikken som to ord med lik ending, og 
er dermed noe av det nærmeste vi kommer rim i antikk gresk poesi. 	
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tornekronet, som repeteres flere steder i diktet, aldri har en rimpartner. I første strofes 

balladerim er «tornekronet» endeordet i tredje linje, og dermed urimet. Det er siste ord og 

urimet i andre strofe, og i diktets siste strofe, som heller ikke er rimet, gjentas ordet igjen, 

men denne gang i en litt annen form: «kronens torner blir til roser». «Tornekronet», som 

representerer den endelige nærheten til Jesus og opphøyelsen av samfunnets avvikere til det 

religiøse, står alltid alene. Ordet blir i seg selv aksentuert og opphøyet, i likhet med 

samfunnets avvikere.  

 Diktets tredje strofe er som første strofe en kvartett, men rimstrukturen er kryssrim i 

stedet for balladerim. Kryssrimet er et slitesterkt rimønster som binder de fire linjene sammen 

ved at strofens andre linje ikke besvares før strofens siste linje, noe som gjør at alle strofene 

sammen oppfattes som en helhet (Fafner 1989: 64). Kryssrimets sammenbindende kraft kan 

anses som spesielt viktig i denne strofen siden strofens fire enderim, «Genet», «sider», «tre» 

og «lider», har nøytral assosiativ likhet og dermed ikke fungerer spesielt sammenkoblende, i 

motsetning til mange av rimene tidligere i diktet. Mens det tidligere var rimordene i seg selv 

som dannet en gruppe, for eksempel de mange rimede –ister-ordene i andre strofe, er det altså 

her rimstrukturen som gjør det. Strofen gir oss inntrykk av at samfunnets avvikere i større 

grad enn andre kjenner Jesu lidelse, og dermed er nærmere Jesus selv. Rimstrukturen 

forsterker dette inntrykket. De første linjene beskriver samfunnets avvikere, mens de to siste 

beskriver lidelsen. Kryssrimet binder disse to sammen.   

 Diktets siste strofe består kun av tre linjer, og har et parrim etterfulgt av en urimet 

linje. Siden rimet aksentuerer ordene «vi» og «si» forsterkes ytterligere det inntrykket forrige 

strofe ga, at avvikerne et nærmere Jesus enn andre fordi de kjenner hans lidelse. Nok en gang 

ser vi altså at rimets semantiske funksjon bidrar til å forsterke strofens innhold. Siste linje er 

urimet. Som nevnt ovenfor aksentueres og opphøyes tornekronen gjennomgående i diktet ved 

alltid å stå urimet, men her har det også en konkluderende effekt. Bruddet forsterker følelsen 

av linjene som isolert og avsluttende for diktet.  

 I «Blomster for Genet» av Jens Bjørneboe kan vi altså se flere av rimets poetiske 

funksjoner i bruk. I rimets første strofe bidrar både rimets estetiske og strukturelle funksjon 

til å skape en forventning i diktet ved å tonalt ornamentere det og plassere det i en kristen 

dikttradisjon. Denne forventningen blir derimot skuffet i andre strofe, som både estetisk og 

strukturelt bryter med den første. Den aller viktigste rimfunksjonen i «Blomster for Genet» er 

derimot den semantiske, og særlig da når det kommer til rimets evne til å binde sammen 

linjer eller ord og danne grupperinger. Rimet forsterker sammenkoblingen mellom de 

forskjellige eksemplene på samfunnets avvikere som ramses opp i diktet, og skaper en 
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helhetlig gruppe ut av disse. Denne grupperingen forsterkes i så stor grad at gruppen ikke 

bare fremstår som en gruppe, men en familie. Det er ikke snakk om hvilken som helst familie 

heller, men den gudommelige familie. Flere steder i diktet rimes familiebegrep, og det er stort 

fokus på jomfrumoder Maria. Til slutt sitter vi igjen med inntrykket av at samfunnets 

avvikere er en tett sammenknyttet familie som er religiøst hevet over andre mennesker i 

samfunnet, på grunn av deres nærhet til Jesus. Dette er grunnen til at jeg har valgt å analysere 

nettopp «Blomster for Genet» i denne oppgaven. Diktet illustrerer tydelig rimets evne til å 

danne grupperinger og holde disse koblingene sterke. 	
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Moderne rim i tradisjonell drakt. Håvard Rem: «Vincent 

van Gogh» 

 

«Jeg har opplevet livet som et bål, hvor jeg 

var mig min egen oppbrenning bevisst.» 

    Alf Larsen 

 

Jeg hadde tenkt meg lyset som symbol 

På Gud vet hva, jeg tenkte hardt, du så -  

med hvilke øyne? Aldous Huxley lå 

i timevis og stirret på en stol, 

 

du selv, du må ha stirret i en sol, 

hørt lysets sitring til du måtte flå 

det ene øret av, det andre må 

ha hørt den som et skudd fra en pistol 

 

Kolleger av deg kunne karikere 

symbolisere eller kopiere 

vår verden. Den du så deg sinnsyk på 

 

er like mye vår som noen annen. 

Jeg skimter ting, du tvang den indre brannen 

i tingene et stykke ut, du så. (Rem 1981: 35) 
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Håvard Rem debuterte i 1977 med diktsamlingen Kall på heltene, og kan beskrives som en 

poet som har gått mot strømmen. Mens rimet sakte har forsvunnet i norsk lyrikk har Rem 

fortsatt å skrive i klassiske verseformer, og flere ganger stilt seg sterkt kritisk til det han 

opplever som sin samtids kunnskapsløshet om bunden lyrikk (Rem 1990). I denne teksten vil 

jeg analysere Rems sonett «Vincent Van Gogh», for å se hvordan rimets funksjoner kommer 

til uttrykk når en moderne poet tar i bruk en av lyrikkens mest tradisjonelle versformer.  

 «Vincent Van Gogh» er en sonett i italiensk form skrevet av Håvard Rem og publisert 

i samlingen Sist jeg løp på deg i 1981. Diktet hyller maleren Vincent Van Gogh ved å 

presentere ham som en mann med evne til å se dypere enn andre mennesker. Kun ved å se 

diktets tittel og form er det lett å plassere «Vincent Van Gogh» i en lang lyrikktradisjon. 

Sonettformen har ofte blitt brukt nettopp til å hylle forbilder (Lauvstad 1993: 60), og formen 

er en italiensk sonett med franske parrim i tersettene. I denne teksten vil jeg analysere 

«Vincent Van Gogh» med fokus på rimet. Jeg vil gå gjennom hver strofe for å undersøke 

hvordan vi tematisk kan tolke diktet, samtidig som jeg kommenterer rimets funksjon i forhold 

til denne tolkningen.   

 

   Jeg hadde tenkt meg lyset som symbol 

   På Gud vet hva, jeg tenkte hardt, du så -  

   med hvilke øyne? Aldous Huxley lå 

   i timevis og stirret på en stol, 

 

«Vincent Van Gogh» åpner med en epigraf hentet fra Alf Larsens aforismesamling 

Nattetanker (Larsen 1951), som bidrar til å signalisere viktige temaer i sonetten. Bålet sender 

umiddelbart tankene mot brannen og lyset som er viktige symboler i sonetten, samtidig som 

bevisstheten rundt egen oppbrenning hinter mot den iboende destruktiviteten i dette lyset. 

Dette er ting jeg skal undersøke i analysen nedenfor.  

 Diktets første kvartett har i italiensk ånd en kiastisk rimstruktur, ABBA, og 

introduserer et bilde som gjennomsyrer sonetten – lys: «Jeg hadde tenkt meg lyset som 

symbol/På Gud vet hva?» Jeg-personen hevder å ikke vite hva lyset symboliserer, men 

øyeblikkelig etter får vi presentert en pekepinn: «Jeg tenkte hardt, du så». Allerede her, i 

diktets andre linje, får vi altså følelsen av at lyset er et symbol på syn. Dette er ikke en 

uvanlig kobling i litteraturhistorien. Diktets to første linjer introduserer også en kontrast 

mellom det vi kan kalle den bevisste og ubevisste tanke. Jeg-personen representerer den 

bevisste tanke; han tenker hardt, men klarer ikke forstå. Vincent Van Gogh representerer på 
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den andre side den ubevisste tanke i diktet, den som gjennomtrenger eller ser tingenes vesen. 

Denne motsetningen, med den ubevisste tanke som hevet over den bevisste, går igjen 

gjennom sonetten, og kulminerer i den siste tersetten. De to neste linjene i kvartetten består 

hovedsakelig av en noe obskur referanse. I 1954 publiserte Aldous Huxley boken The Doors 

of Perception, hvor han ga en detaljert beskrivelse av opplevelsene han hadde da han tok det 

psykedeliske stoffet meskalin (Huxley 1954). I begynnelsen av boken beskriver Huxley 

hvordan han satt en uviss tidslengde, kanskje minutter, kanskje timer, og stirret på en stol. 

Men han så ikke stolen som et sitteredskap, slik vi vanligvis ser stoler. I stedet så han ”Ding 

an Sich”, stolen i seg selv (Huxley 1954: 6). Senere i boken, etter stoffet har roet seg, åpner 

Huxley en bok om Van Gogh, og ser et maleri av en stol. Huxley innser at Van Gogh må ha 

sett samme stol som han selv så under påvirkning av meskalin, eller essensen av stol, da han 

malte bildet. I diktet blir stolen dermed nok et symbol på syn og på den ubevisste tankes evne 

til å trenge inn i tingenes eller verdens kjerne.  

 Rimene i sonettens første strofe er kiastiske enstavelsesrim: symbol, så, lå, stol. Disse 

rimene har først og fremst en estetisk funksjon i strofen, men er også viktige bidragsytere når 

det kommer til å plassere diktet formmessig i den italienske sonettradisjonen. Vi kan kanskje 

også skimte rimets semantiske funksjon i diktet. Symbol rimer på stol, og som vi vet fungerer 

stol nettopp som et symbol i strofen. Stolen er i diktet tingen i seg selv, samt evnen til å se 

tingenes vesen. Dette skaper en assosiativ likhet mellom de to ordene innad i strofens 

univers, på tross av at «stol» og «symbol» ikke er ord med noen iboende assosiativ likhet. 

Ordet symbol pekte «symbol» i utgangspunktet tilbake til lyset, «Jeg hadde tenkt meg lyset 

som symbol», men på grunn av rimet blir stolen også et symbol på det samme lyset, eller 

synet.  Samtidig omslutter dette symbolrimet et rim bestående av nettopp det det 

symboliserer: syn (så, lå). Både rimenes semantiske betydning og kiastiske struktur bidrar 

altså til å forsterke symbolikken som gjennomsyrer sonettens første strofe, så vel som resten 

av diktet.  

 

   du selv, du må ha stirret i en sol, 

   hørt lysets sitring til du måtte flå 

   det ene øret av, det andre må 

   ha hørt den som et skudd fra en pistol 

 

Diktets andre kvartett viderefører og forsterker lys- og synssymbolikken. Første linje hevder 

at Vincent Van Gogh må ha stirret i en sol. Dette kan forstås på forskjellige måter. Solen er 
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verdens største kilde til lys, og å stirre på den kan dermed representere det ultimate syn ellers 

synsevne. I tråd med referansen til Huxley var faktisk soltitting anbefalt på 1920-tallet av den 

amerikanske legen William Horatio Bates nettopp for å forbedre synet, og Aldous Huxley var 

tilhenger av denne metoden (Huxley 1942). I dag er oppfatningen at det er farlig å stirre for 

lenge på solen, og vi kan dermed få inntrykk av at den fullstendige opplysning har en 

destruktiv kraft. Kvartettens tre resterende linjer forsterker dette inntrykket. Vincent Van 

Gogh må ha stirret på solen til han «måtte flå / det ene øret av». Dette får oss til å tro at evnen 

til å se går på bekostning av sinnet, og forsterkes av bruken av «måtte». Van Gogh hadde 

tydelig ikke noe valg, men ble tvunget, kanskje av synet/lyset eller synsevnen, til å utføre den 

selvdestruktive handlingen. Nok en gang blir vi minnet på motsetningen mellom det bevisste 

og ubevisste som ble introdusert i sonettens første kvartett. Det ubevisste er hevet over det 

bevisste, og kan være så mektig at det ødelegger det. Denne kvartetten utvider synsbegrepet 

til å omfatte mer enn bare synet, og gir inntrykk av at det representerer en helhetlig 

sansetilstand. Vincent Van Gogh stirrer i solen, men hører lysets sitring. Dette kan sies å 

være et eksempel på synestesi. Bruken av synestesi gir inntrykk av at synet diktet refererer til 

ikke bare er visuelt syn, men snarere representerer en slags fullstendig opplyst tilstand for alle 

sansene. At det andre øret «må / ha hørt det som et skudd fra en pistol» understreker dette 

ytterligere; det er ikke bare synet som er forsterket, men også hørselen.  

 Kvartettens første linje er tydelig sammenbundet med siste linje i kvartetten før. For 

det første er de to linjene bundet ved bruk av enjambement, men de beskriver også begge 

stirring på et objekt: Huxley stirrer på stolen og Van Gogh på solen. Koblingen av de to 

linjene binder de to kvartettene sammen til en enhet, og denne enheten settes opp mot 

enheten de to tersettene danner senere i diktet. Et tradisjonelt sonettmønster er at de to første 

kvartettene består av konkret beskrivelse, mens de to tersettene av abstrakt beskrivelse 

(Lauvstad 1993: 52). Denne overgangen mellom perspektivet i kvartettene og tersettene, som 

skjer på linje 8, kalles en volta. Jeg er usikker på om man kan påstå at «Vincent Van Gogh» 

består av to konkrete kvartetter og to abstrakte tersetter, men det er i hvert fall en tydelig 

volta i diktet, forsterket både av form og tematikk, som jeg skal komme tilbake til nedenfor i 

analysen av de to tersettene.  

 I likhet med første kvartett har andre kvartett en kiastisk rimstruktur og har det samme 

rimmønsteret: ABBA. I denne strofen har derimot rimene først og fremst en estetisk og 

strukturell funksjon. «Sol, flå, må, pistol» har ingen iboende assosiativ likhet, og det kan 

heller ikke påstås at rimene skaper likhet slik de gjorde i forrige strofe. Den viktigste 

funksjonen til rimene kan nok sies å være strukturell. Mer enn noe annet sier de: «Jeg er en 
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sonett», og en italiensk sonett som sådan. Videre bidrar det faktum at rimmønsteret er det 

samme til å forsterke sammenkoblingen mellom de to kvartettene siden siste linje i første 

kvartett rimer med første linje i andre kvartett. Dette understreker koblingen som allerede er 

etablert både av linjenes innhold og av enjambement. Alliterasjon bidrar også til å binde de to 

kvartettene sammen. I begge strofene er det flere eksempler på konsonantrim på bokstaven 

«S». I første strofe har vi «som symbol» i første linje, «så» i andre linje og «stirret på en stol» 

i fjerde linje, mens vi i andre strofe kan identifisere «selv, stirret, sol» i femte linje, «sitring» i 

sjette og «skudd» i åttende. I tillegg til den estetiske funksjonen disse konsonantrimene har, 

forsterker de også båndet mellom de to strofene, særlig når man setter dem i kontrast til 

tersettene som har betydelig mindre, nærmest ingen, vokalrim på «S».  

 

   Kolleger av deg kunne karikere 

   symbolisere eller kopiere 

   vår verden. Den du så deg sinnsyk på 

 

Sonettens tredje strofe, og første tersett, har rimstrukturen CCB. Tersetten kontrasterer 

Vincent Van Gogh med samtidens kolleger, og gjør både vår forståelse av synet i diktet samt 

diktets destruktive kraft mer tydelig. De tre linjene understreker en klar motsetning mellom 

Van Gogh og hans samtidige. Mens kollegene kun «karikere[r], symbolisere[r] eller 

kopiere[r] vår verden», så ser Van Gogh den. Denne kontrasten forsterker nok en gang 

inntrykket av at sonetten beskriver en måte å se på som er annerledes, sterkere og mer 

gjennomtrengende, enn det vi vanligvis forbinder med ordet i dagligdags bruk. Det kan på 

flere måter minne om Platons idélære. For Platon var solen et symbol for det sanne, det gode 

og det skjønne. I sol-analogien fra bok VI i Staten forklarer Sokrates for Platons bror 

Glaukon at «hva det gode er i tankenes verden for tanke-evnen og dens objekt – det som blir 

tenkt – det er i sansenes verden solen for synsevnen og dens objekt – det som blir sett» 

(Platon 1946: 299) og «ser de på det solen belyser, så ser de tydelig og viser seg å ha 

synsevne» (Platon 1946: 299). Lyset, solen og ilden er også fremtredende symboler i 

hulelignelsen, hvor mennesker sitter fastlenket i en hule og stirrer hele livet på skyggene 

ilden kaster på huleveggen idet mennesker går forbi utenfor (Platon 1946: 308). Hvis et 

menneske så blir sluppet ut av denne hulen og får komme opp til verden utenfor vil «lyset 

[…] volde ham smerter, det vil flimre for hans øyne» (Platon 1946: 308), men til slutt «vil 

han kunne betrakte solen, ikke et speilbilde av den i vann eller på annen måte, men solen selv 

på dens virkelige plass, og han vil se dens sanne natur» (Platon 1946: 309).  
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 Van Goghs kolleger er fastlåst i hulen og ser bare skyggene fra ilden, men Van Gogh 

har unnsluppet hulen, gjennomlevd lysets smerter og kan nå se den sanne verden. Strofen 

uttrykker også eksplisitt at synet drev Vincent Van Gogh fra forstanden, slik forrige strofe 

antydet. I siste linje hevder jeg-personen at Van Gogh «så [seg] sinnsyk på [vår verden]», noe 

som peker tilbake mot den tvungne selvmutilasjonen i forrige strofe. Akkurat som lys er et 

vanlig symbol på syn i litteraturhistorien, er også sannhetens eller synets destruktive bakside 

utbredt, jevnfør hulelignelsen. I Oedipus Rex stikker Oedipus ut sine egne øyne etter å ha sett 

sannheten, mens Odin er nødt til å ofre et øye for å få drikke av kunnskapens brønn. Van 

Gogh måtte kutte av øret.  

 Rimstrukturen i tersetten er som nevnt ovenfor CCB. Enderimene er «karikere», 

«kopiere» og «på». Strofens to første enderim er, i motsetning til rimene i kvartettene, 

tostavelsesrim. Dette bidrar først å fremst til å strukturelt understreke overgangen som skjer i 

voltaen mellom kvartettene og tersettene, samtidig som det også binder tersettene sammen, 

da sonettens siste strofe også hovedsakelig består av tostavelsesrim. I tersettens andre linje er 

det også et innrim med «symbolisere», som rimer på de to tostavelses enderimene. Dette kan 

minne oss om Jens Bjørneboes dikt «Blomster for Genet» som jeg analyserte tidligere i 

oppgaven, hvor Jens Bjørneboe brukte en serie av inn- og enderim for å binde samfunnets 

avvikere sammen til en gruppe. Innrimet i denne strofen har samme funksjon. Kollegenes 

handlinger bindes sammen til en enhet. Dette forsterkes ytterligere av strofens konsonantrim. 

Mens konsonantrimene i de foregående strofene stort sett omkranset bokstaven «S», er det 

«K» som står i fokus i denne strofen: «Kolleger, kunne, karikere, / kopiere». Også dette 

bidrar til å sammenkoble kollegene og deres kopiering, samtidig som de tre «-ere» rimene 

nettopp minner oss om kopier. Denne utpregete sammenkoblingen, med både vokalrim, 

oppramsing og innrim, kan nesten sies å få en dimensjon av karikatur. På denne måten spiller 

rimets semantiske funksjon inn i strofen, fordi rimene evner å skape en følelse av både 

kopieringen og karikaturen strofen beskriver. Det fungerer som en slags reversering av rimets 

estetisk funksjon; nettopp det at rimene ikke er vakre er det som gir dem mening. Følelsen av 

kollegene som underlegne forsterkes av den påfallende endringen i linjenes rytme, som 

skjærer med resten av diktet som sådan. Slike ujevne rim og rytmemønster beskriver Håvard 

Rem selv som eksempler på en oppmykning av formen som karakteriserer mye moderne 

versepoesi (Rem 1990: 162). På tross av diktets tradisjonstro formhengivenhet finnes det 

altså elementer som plasserer det simultant i en moderne tradisjon. Strofens siste enderim 

«på» er også interessant. «-å» rimet går igjen i hver strofe i diktet, og fungerer dermed som 

det rimet i sonetten som i størst grad både peker tilbake til hukommelsen og fremover mot 
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rimord vi forventer. Det er denne rimkonstellasjonen som mer enn noe annet strukturelt i 

diktet binder det sammen til en helhet, selv på tross av voltaen mellom kvartettene og 

tersettene.  

 

   er like mye vår som noen annen. 

   Jeg skimter ting, du tvang den indre brannen 

   i tingene et stykke ut, du så.  

 

Sonettens fjerde og siste strofe er en tersett med rimstrukturen DDB. Jeg-personen 

kontrasterer seg selv med Van Gogh og demonstrerer dermed Van Goghs overlegne 

synsevne, noe som minner oss om sonettens første strofe. Tersetten er tydelig knyttet til den 

forrige ved bruk av enjambement: «vår verden. Den du så deg sinnsyk på / er like mye vår 

som noen annen». Linjen presenterer også et interessant paradoks. Selv om Van Goghs 

kolleger, og, kan vi anta, alle oss andre, kun kan kopiere verden, er den likevel vår.  

 Hvorfor den er vår er uklart. Kanskje er det ganske enkelt fordi vi lever i den, eller så 

kan strofens neste linje muligens hjelpe oss: vi kan skimte den. Vi kan ikke se den skikkelig, 

slik Van Gogh kunne, men vi kan i hvert fall se deler. Dette bringer oss til kontrasteringen i 

sonettens to siste linjer. Mens jeg-personen kun kan skimte ting, har Van Gogh evnen til å 

tvinge «den indre brannen / i tingene et stykke ut». Dette minner oss om hvordan Huxley 

beskrev synet som en evne til å se tingene i seg selv. Samtidig får vi også en klar følelse av 

makt knyttet til dette synet. Van Gogh tvang den indre brannen ut av tingene. Men som vi vet 

har denne makten en bakside: Man får en makt av synet, men synet får også makt over en. 

Synet tvinger Van Gogh fra forstanden, og Van Gogh kan dermed tvinge brannen ut av 

tingene. Brannen er et viktig ord i disse linjene, fordi det minner oss om solen og lyset som 

har vært nevnt tidligere. Brannen er inne i tingene, altså er lyset, eller solen, altså sannheten i 

tråd med Platon, inne i tingene. Synsevnen er evnen til å tvinge denne sannheten ut i det 

åpne, slik at alle kan beskue den. Det er som om dikteren her har besvart sitt eget 

åpningsspørsmål. Lyset/Solen/Brannen er alle symboler på synet, evnen til å se tingene og 

verden slik den faktisk er. Tingenes indre brann er deres faktiske vesen, som bare en benådet 

med synsevnen kan tvinge fram. Sonetten avslutter med nok en konstatering av Van Goghs 

evne: «Du så». Dette peker tilbake til diktets andre linje. I sonettens første strofe sto det at 

jegpersonen tenkte hardt, mens i siste skimter h*n. I begge tilfellene ser (så) Van Gogh. 

Denne avslutningen konkluderer og understreker enkelt sonettens hovedtema: Van Goghs 
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evne til å se. Det er på grunn av denne uvanlige evnen at dikteren har valgt å skrive en hyllest 

til ham.  

 Tersetten har rimstrukturen DDB. De to første linjene har enderimene «annen» og 

«brannen». Det er en tonemforskjell i uttalelsen av disse to ordene, og de fungerer dermed 

bedre som øyerim en ørerim. Dette fører til at de har en mindre estetisk funksjon enn andre 

rim i diktene, men de fungerer naturligvis strukturelt som formgivende for sonetten. Rimene 

aksentuerer også «brannen», som er et viktig symbol i sonetten. Jeg skrev ovenfor om 

hvordan «-å»-rimene er viktige i sonetten fordi de er de eneste som forekommer i hver strofe. 

Et av diktets viktigste ord er også en del av disse rimene, nemlig «så». Ordet er naturligvis 

viktig med tanke på synsfokuset i sonetten, men det repeteres også flere ganger, mest 

fremtredende i diktets andre og siste linje, hvor det konstateres at «du [Van Gogh] så». Hele 

diktet kan sies å handle om Van Goghs evne til å se, og her ser vi hvordan en sentralt 

tematisk ord aksentueres ved bruk av rim, samtidig som dette rimet gjennomsyrer og nesten 

omkranser hele diktet ved å repeteres både i sonettens begynnelse og slutt.  

 I sonetten «Vincent Van Gogh» kan vi se flere eksempler på rimets poetiske 

funksjoner. Både rimets estetisk-poetiske og strukturelle funksjon kan sies å være iboende 

elementer i sonettformen, og selv om teksten plasserer seg i denne tradisjonen bruker den 

også rimet til å reversere den. Ett eksempel på dette er linjene om kollegene, hvor både 

rytmen og rimet får en unaturlig karakter som bryter med resten av diktet, og dermed 

forsterker følelsen av kollegene som underlegne kunstnere i forhold til Vincent Van Gogh. 

Denne oppmykningen av formen er også det som plasserer sonetten i en moderne 

versetradisjon. Rimets semantiske funksjon er fremtredende i nesten samtlige av sonettens 

rim. Rimene aksentuerer viktige ord, forsterker sammenkoblingen mellom diktets symboler 

og binder grupper sammen til en helhet.  
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Forventning og fortid. Halldis Moren Vesaas: «Har 

vandra så langt» 

Har vandra så langt og så lenge, 

på sprek – og på mødig – fot. 

Har framleis stor vandrarglede, 

framleis stort vandrarmot, 

men veit sjølvsagt at kanskje 

alt bortom neste sving 

krasar det is på vegen 

og markene kvitnar ikring. 

Veit det. Har tenkt: Av livsens blomar 

har du fått plukke så mange. 

Det veks ikkje fleire av dei, for deg. 

Kvite og utan ange, 

kalde og stive er dei som står 

og ventar deg no, i eit ukjent land, 

og når du rører dei, kvitnar 

og stivnar som dei di hand. 

Roleg vandrar du vegen fram. 

Rundar den svingen. Kva skjer? 

Du stansar, blir ståande, kan ikkje tru 

at det er sant, det du ser: 

I staden for dødsens blomsterhage, 

kald, kvit og stiv, 

du har framfor deg eit vell av blomar 

som gløder av liv, av liv - 

og nær deg kviskrar den kjæraste røyst: 

Visst er det sant. Du skal tru 

dette du ser. Det er ditt. Det er vårt. 

Det er oss. Det er eg og du. (Vesaas 1995: 42) 
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I norsk sammenheng var Halldis Moren Vesaas en av de første – om ikke den første –

lyrikeren som tematiserte kvinnelig erotikk, pubertet, kropp og livssituasjon. (Karlsen 1996: 

5). Hun debuterte i 1929 med diktsamlingen Harpe og dolk, skrevet i bunden form (Karlsen 

1996: 14) og preget av ekstatisk livsglede og en intens etablering av jeg-et, egen identitet 

(Karlsen 1996: 15). De følgende samlingene, etter identiteten er etablert, søker utover mot et 

du, en mann, som introduserer det erotiske motivet og fører til en endring av jeg-ets identitet 

og verdensoppfatning (Karlsen 1996: 16). I møte med du-et utvides jeg-et til et vi, en 

oppløsning og utvisking av grensene mellom menneske og menneske (Karlsen 1996: 17). 

Mange av disse motivene er skildret med naturbilder. Løvtunge trær i «Kveldar» (Vesaas 

1991: 60), bølger og blomster i «Bølgje» (Vesaas 1994: 17), trær, løv og skog i «Tre i 

skogen» (Vesaas 1991: 85). Iboende i disse naturbildene og den erotiske ekstasen ligger også 

en visshet om døden, løv som faller og blomster som visner (Karlsen 1996: 21). Denne 

bevegelsen bærer også med seg en økende modenhet. De tidlige diktene er preget av 

ungdommelig jubel, mens de eldre, fremdeles livsglade er preget av refleksjon og et ønske 

om å trenge gjennom det uforståelige livsmysteriet (Karlsen 1996: 26). I 1955 kom 

diktsamlingen I ein annan skog, som skulle bli den siste på 40 år av egenskrevne dikt før hun 

ga ut Livshus i 1995, samme året som hun døde. Livshus bærer preg av å være skrevet av en 

eldre lyriker, et dikter-jeg som, slik vi skal se i diktet nedenfor, ser tilbake på et langt liv. 

Døden er nær, men livet er fremdeles vakkert, og ikke minst: livet er viktigere enn døden, noe 

for eksempel titteldiktet avslører: ««Bygg ditt dødsskip!» ropte D. H. Lawrence. / Ja visst, det 

skipet kan nok trengast om litt / Men viktig er det og å bygge sitt livshus» (Vesaas 1995: 6).  

  «Har vandra så langt» er et dikt av Halldis Moren Vesaas, utgitt i samlingen Livshus 

fra 1995. Diktet beskriver en gammel vandrer som tror hun har opplevd alt det gode livet har 

å by på, og at det eneste som venter henne nå er lidelse, sorg og død. Jeg har valgt å analysere 

Halldis Morens Vesaas’ dikt «Har vandra så langt» på grunn av rimets forhold til tiden. 

Rimet har en iboende progressiv og regressiv funksjon ved å peke tilbake til rimord vi husker 

og fremover mot rimord vi forventer. «Har vandra så langt» tematiserer nettopp en persons 

minner fra ungdommen og forventning om døden, noe som gjør denne funksjonen spesielt 

gjeldene. «Har vandra så langt» består av fire strofer med balladerim. De tre første strofene 

har åtte verselinjer, mens siste skiller seg ut ved å ha fire.  

 Diktets første strofe består av åtte verselinjer med balladerim. Strofen kan deles inn i 

to deler med et skille mellom fjerde og femte verselinje. Første del, holdt sammen av det 

første balladerimet, etablerer dikterjegets vandring: 
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    Har vandra så langt og så lenge, 

    på sprek – og på mødig – fot. 

    Har framleis stor vandrarglede, 

    framleis stort vandrarmot, 

Vandringen er en metafor for bevegelsen gjennom livet. Strofens første linje gjør det tydelig 

at det er snakk om en lang vandring, et langt liv, med linjen «Har vandra så langt og så 

lenge». Følelsen av at det er en gammel person som taler forsterkes videre av andre linje, 

med kontrasten «sprek» og «mødig». Akkurat som diktet i sin helhet tematiserer en bevegelse 

gjennom livet, inneholder også denne linjen alene en bevegelse i tiden. Vi leser sprek først, 

noe som gir assosiasjoner til ungdommen. Etter å ha lest sprek leser vi «mødig», trett, hevet 

frem av bindestrekene som løfter ordet frem og aksentuerer det. Det gir en følelse av tiden 

som har gått, av den lange vandringsdistansen. Ved reisens begynnelse, i begynnelsen av 

linjen, var vandreren ung og sprek. Etter å ha vandret lenge har hun blitt gammel og trett. 

Likevel er både vandrergleden og vandrermotet fortsatt til stede. Tredje og fjerde linje 

understreker dette. Bruken av «framleis» gir nok en gang assosiasjoner til alder, men 

repetisjonen av «framleis stor(t) vandrar[...]» skaper en følelse av at vandreren bare er sliten 

av reisen, ikke lei av den. Samtidig virker disse repeterte linjene kanskje i overkant 

insisterende. Vandrergleden virker i hvert fall ikke spesielt stor i de påfølgende fire linjene, 

og enda mindre i diktets andre strofe.  

 Strofens andre del, nok en gang bestående av et balladerim, tematiserer og forsterker 

alderdommen videre, og bringer dødens nærhet frem: 

    men veit sjølvsagt at kanskje 

    alt bortom neste sving 

    krasar det is på vegen 

    og markene kvitnar ikring. 

Metaforen om livet som en vandring utvides i denne delen av strofen; den får en vei og et 

landskap. Tross den påståtte livsgleden og livsmotet lever vandreren med vissheten om egen 

alderdom, hun vet at livet snart kan ta slutt, kanskje «alt bortom neste sving». Dette kommer 

frem ved bruk av vinterlandsskapsmetaforer. Veien hun vandrer på kan snart være dekket av 

is, og markene rundt av snø.  

 Dikets andre strofe er i motsetning til den første mer sammensatt, i den forstand at det 
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ikke er en stor kontrast innad i strofen mellom de to balladerimenhetene. Strofen fortsetter 

med naturmetaforikken og beskriver hva vandreren forventer: 

    Veit det. Har tenkt: Av livsens blomar 

    har du fått plukke så mange. 

    Det veks ikkje fleire av dei, for deg. 

    Kvite og utan ange, 

    kalde og stive er dei som står 

    og ventar deg no, i eit ukjent land, 

    og når du rører dei, kvitnar 

    og stivnar som dei di hand. 

Kontrasten til første strofe er stor. Der den første strofen insisterte på at vandreren fortsatt 

følte vandrerglede og -mot, fremstår hun i denne som mindre optimistisk. Ved slutten av 

første strofe visste vandreren at døden kanskje var rundt neste sving, her virker den enda 

nærere. Første linje begynner med den korte setningen «Veit det». Døden er nå konstatert 

som et uomtvistelig nærliggende faktum. Resten av strofen er en refleksjon over hva 

vandreren tenker om reisen som venter. Tross bitterheten kan vi i de to første linjene se spor 

av livsglede, i hvert fall glede over livet som var. Vandreren tenker hun har fått plukke 

mange av «livsens blomar» langs den lange veien hun har trådd, noe som tyder på en følelse 

av et langt og rikt liv. Det skapes en kontrast mellom ungdommen og alderdommens 

naturlandskap; tiden for livsens blomster er forbi. Nå venter bare hvite, luktfrie, kalde og 

stive blomster langs veien vandreren skal gå, i «eit ukjent land». Dette tyder på et negativt 

syn på døden som skal komme. Det er ikke et himmelsk paradis som venter, men et ukjent 

land hvor blomstene stivner ved berøring, lik den dødes hånd. Strofen er altså preget av 

negativ forventning til hva som skal skje når vandreren kommer rundt neste sving, illustrert 

med naturmetaforer knyttet til vinter og kulde.  

 Farger spiller også en viktig rolle i disse strofene. Flere ganger nevner vandreren at 

marken rundt veien og blomstene er hvite. Dette gir klare assosiasjoner til både vinteren og 

døden. I andre strofes to siste linjer stivner og hvitner både blomstene og vandrerens hender, 

noe som gjør at hun framstår som et lik. Med all denne negativiteten virker vandrergleden og 

-motet fra første strofe noe underlig. Kanskje er det bare stahet som får vandreren å hevde seg 

glad og modig, når det kommer til livet har man uansett ikke noe annet valg enn å gå videre. 

Og heldigvis gjør hun det. 
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 I tredje strofe skjer en voldsom omveltning. Tross de negative følelsene forrige strofe 

etablerte vandrer personen rolig fremover. Kanskje var ikke praten om mot tidligere bare 

tomme ord. Denne strofen kan i likhet med første strofe i «Har vandra så langt» deles inn i to 

deler. I den første delen runder vandreren svingen hun har forventet i de foregående strofene. 

Andre del beskriver hva vandreren ser når hun runder svingen. 

    Roleg vandrar du vegen fram. 

    Rundar den svingen. Kva skjer? 

    Du stansar, blir ståande, kan ikkje tru 

    at det er sant, det du ser: 

    I staden for dødsens blomsterhage, 

    kald, kvit og stiv, 

    du har framfor deg eit vell av blomar 

    som gløder av liv, av liv - 

Vandreren går fortsatt rolig fremover. Dette kan vitne om en forsoning med islandet hun 

forventer å møte, og kan sies å kaste et nytt lys over de foregående strofene. Det var ikke en 

mangel på optimisme som farget negativiteten i diktets andre strofe, men snarere en 

forsoning med den unektelige døden som venter. Første del av tredje strofe antyder derimot at 

det er noe mer enn døden rundt svingen, og er svært forventningsbyggende. Allerede i andre 

linje stilles det et spørsmål, men spørsmålet blir ikke besvart før i strofens andre del, tre linjer 

senere. I stedet for å svare på spørsmålet utvider de to neste linjene øyeblikket før svaret, og 

bidrar dermed til å øke spenningen. På tross av denne spenningen får vi en klar følelse av at 

det er en positiv avsløring rundt hjørnet. De to utvidende linjene forteller oss at vandreren 

ikke kan tro det hun ser, og siden vi godt vet at hun har forventet døden, må det naturligvis 

være noe annet rundt svingen.  

 Strofens andre del er en positiv overraskelse. Det er ikke dødens kalde og hvite 

blomsterhage som venter, men livets glødende blomstereng. Nok en gang ser vi hvordan 

strofen tydelig deles inn i to enheter med balladerimet som strukturerende ramme. Mens den 

første bygger forventning og stiller spørsmål, besvarer andre del spørsmålet. Også i denne 

strofen er naturmetaforene hyppige, og peker tilbake til tidligere strofer. De kalde, hvite og 

stive blomstene er som vi lærte i diktets andre strofe dødens blomster, noe som igjen 

understrekes her. Livsens blomster hørte vi også om i andre strofe, men da tilhørte de en 
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svunnen tid, og vi forbandt dem med ungdommen. Nå får vi vite at selv etter en lang 

vandring kan man fortsatt støte på livets blomster, og diktets siste strofe utvider dette.  

   og nær deg kviskrar den kjæraste røyst:    

   Visst er det sant. Du skal tru 

   dette du ser. Det er ditt. Det er vårt. 

   Det er oss. Det er eg og du. 

«Har vandra så langt» sin siste strofe er, i motsetning til samtlige av de foregående, kun fire 

linjer lang. Vi har sett hvordan den generelle trenden i diktets strofer har vært å presentere en 

enhet for så å modifisere eller besvare den, enten ved å skape en kontrast til vandrergleden 

slik som i første strofe, eller ved å skape en kontrast til forventningen slik som i tredje. Når 

diktets siste strofe kun består av fire linjer i steden for åtte gir det derfor en følelse av 

konklusjon. Denne strofen kan også sies å forvandle diktet til et kjærlighetsdikt. Det viktigste 

som venter vandreren er nemlig denne personen, «den kjæraste røyst», som forsikrer og 

beroliger, og etter en serie repetisjoner konkluderer med «Det er eg og du». Hverken livets 

blomstereng eller forelskelse er noe man nødvendigvis forventer å møte sent i livets 

vandring, begge deler kan vi si er forbundet med ungdommen, men noen ganger kan reisen 

overraske.  

            I «Har vandra så langt og så lenge er rimene et viktig virkemiddel som bidrar til å 

forsterke og understreke diktets tematikk. Alle diktets strofer har balladerimstruktur, og med 

unntak av siste strofe har alle 8 linjer. Ovenfor har jeg vist hvordan første og tredje strofe kan 

deles inn to enheter. Balladerimet bidrar til å strukturelt forsterke disse enhetene. I første 

strofe etablerer første enhet vandringen og vandrermotet og har rimordene «fot» og 

«vandrermot». Rimet binder sammen disse ordene som har en sentral tematisk betydning så 

vel som positiv assosiativ likhet, samtidig som det aksentuerer dem. Strofens andre enhet, 

som passende begynner med «men», avslører vandrerens tanker på døden. Her er rimordene 

«sving» og «ikring». Disse ordene kan ikke sies å ha noen positiv assosiativ likhet, og den 

viktigste funksjonen i tillegg til den estetiske blir å aksentuere dem. Særlig aksentueringen av 

«sving» kan sies å være effektfull, siden det bidrar til å fremheve ved bruk av rim den 

vendingen strofen tar i andre enhet.  

            I diktets tredje strofe består første enhet av et spørsmål, og oppbygning av 

forventningen rundt svaret på dette spørsmålet. Rimordene i enheten er «skjer» og «ser». 

Akkurat som i første strofe er det to sentrale ord som aksentueres ved bruk av rimet, for det 



55	
	

grunnleggende spørsmålet i enheten er nettopp: «Hva skjer?» Svaret er at vandreren ser noe, 

men hva får vi enda ikke vite. Andre enhet har rimordene «stiv» og «liv». Dette er et 

eksempel på negativ assosiativ likhet. Stiv blir i diktets sammenheng et synonym for døden, 

og når dette rimes med liv oppløses kontrasten. Innholdsmessig er det også nettopp dette som 

skjer i enheten: forventningen om døden blir oppløst av livets blomster.  

            Diktets andre strofe består ikke av to enheter og rimet bidrar dermed naturligvis ikke 

til å forsterke skillet mellom enhetene slik som i første og tredje strofe. Strofens rimord er 

«mange», «ange», «land» og «hand». Ingen av disse ordene kan sies å ha noen assosiativ 

likhet, og det er heller ikke spesielt sentrale ord i diktets helhet. Av den grunn blir rimenes 

funksjoner først og fremst estetisk og strukturell. Balladerimstrukturen i seg selv er svært 

viktig for diktets helhet, på grunn av rimets iboende regressive og positive egenskap.  

            Rimets iboende regressive og progressive egenskap slår fullt ut i «Har vandra så 

lang», og aktualiserer effektivt diktets vandrings- og livstematikk. Diktet beskriver en lang 

vandring, og peker simultant tilbake til minnet om ungdommen og fram mot forventingen om 

døden. Balladerimene speiler dette ved å alltid peke tilbake mot tidligere rim vi husker og 

frem mot kommende rim vi forventer. Kanskje bidrar spesielt ballademønsteret til denne 

effekten. Når bare annenhver linje rimer blir det en større distanse mellom rimene enn for 

eksempel i en parrimstruktur eller kryssrimstruktur, og man kan dermed påstå at vi opplever 

en større grad av «vandring» mellom rimene i balladerimet enn i andre rimstrukturer.  

            I diktets siste strofe, den eneste som bare består av fire linjer, er rimordene «tru» og 

«du». Heller ikke dette rimet har en sentral assosiativ likhet, men aksentueringen av du er 

viktig på grunn av strofens forelskelsesaspekt, som knytter «eg og du» sammen. Det er også 

en utpreget bruk av repetisjon, og dermed konsonantrim, i denne strofen som bidrar til å 

forsterke denne effekten. Samtlige av strofens siste, korte, setninger begynner på «D», og det 

hele kulminerer i strofens siste ord: «Du». De kjappe konsonantrimene bygger opp til denne 

konklusjonen og binder setningene sammen.  

            Også andre steder i diktet kan vi se bruk av konsonant- og vokalrim, både med en 

estetisk funksjon og med en sammenbindende effekt. I dikets første strofe binder 

konsonantrimet «langt og lenge» de to ordene sammen, og bidrar dermed til å forsterke både 

lengden og distansen. Den samme effekten har «kvitnar / og stivnar» i andre strofe såvel som 

«Du stansar, blir stående» i tredje strofe. Gjennomgående i diktet bruker Halldis Moren 

Vesaas konsonantrim og vokalrim for å understreke og forsterke sentrale poenger i diktet. 

 «Har vandra så langt» er et dikt om en persons vandring gjennom livet. Ved bruk av 

naturmetaforer illustrerer Halldis Moren Vesaas hvordan denne vandringen nærmer seg 
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slutten, og vandrerens forventning om at snart skal vandringen være over. Denne 

forventningen viser seg derimot å være gal. I stedet for døden møter vandreren livsens 

blomstereng, hvor en elsker venter på henne. Diktet, som har hatt en tilsynelatende negativt 

syn på døden, ender med positivitet. Vi kan se eksempler på alle rimets funksjoner i «Har 

vandra så langt». Gjennomgående har rimene en estetisk funksjon som skjønne, men de 

fungerer også semantisk ved å aksentuere sentrale ord, eller ved bruk av negativ/positiv 

assosiativ likhet, slik som rimet på «stiv» og «liv» i diktets tredje strofe. Strukturelt bidrar 

enderimene til å markere verselinjers slutt, men også, som nevnt ovenfor, til å markere de 

strukturelle og innholdsmessige enhetene innad i diktet, noe som forsterkes av bruken av 

vokal- og konsonantrim. Den viktigste funksjonen kan sies å være rimets iboende regressive 

og progressive funksjon. Ved bruk av balladerim bruker Halldis Moren Vesaas denne 

funksjonen til å aktualisere diktets vandrings- og livstematikk. Rimene peker simultant 

tilbake mot minnet ungdommen og frem mot forventningen om døden.  
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Rimets frihet i sang. Joachim Nielsen «Sola Skinner» 

 

Sola skinner og jeg er så glad 

Det er fordi jeg treffer deg i dag 

Sola skinner og jeg er så glad 

 

Jeg har med pils og jeg har med prince 

Og alle prevensjoner som finnes 

Jeg har med pils og jeg har med prince i dag 

 

Jeg husker da vi møttes for første gang 

Det var sol og sommer og fuglene sang 

Og jeg var full av dritt, og du var drita full 

og det var kjærlighet ved første... 

 

na na na na na na na na na 

na na na na na na na na na 

na na na na na na na na na na na..... 

 

To i lag og en sommerdag 

Vi sleiker sol og vi tar oss et bad 

Og to i lag og en sommerdag, det er fint 

 

Og etterpå går vi hjem til deg 

Du kler av meg og jeg kler av deg 

Og etterpå går vi hjem til deg 

 

La alltid en jente sjekke deg 

Det er mye enklere spør du meg 

Og jeg var full av dritt, og du var drita full 

og det var kjærlighet ved første.... 

na na na na na na na na na  

(Nielsen 1987) 
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Selv om rimet, og særlig enderimet, har mistet sin plass som sentralt virkemiddel i dagens 

lyrikk, står det fortsatt sterkt i sanglyrikken. Rimets funksjon som tonalt ornament gjør det 

svært egnet til musikk, og man kan nok uten forbehold påstå at mer vokalmusikk skrives med 

enderim enn uten. For å få et bredere bilde av rimets funksjoner i norsk lyrikk har jeg derfor 

valgt å inkludere musikktekster i min analyse, og skal begynne med en analyse av Joachim 

Nielsens sommerslager «Sola skinner» fra 1987. Joachim Nielsen bygget i løpet av sin 

karriere opp et univers med egne karakterer og symboler, og mange av tekstene finner 

gjenklang i andre fra produksjonen. For å forstå sangene hans blir det dermed viktig å kjenne 

til helheten de inngår i, og jeg vil derfor begynne med å presentere Joachim Nielsens 

tekstunivers.  

 Joachim Nielsen, kjent under artistnavnet «Jokke», var frontfigur i bandene Jokke & 

Valentinerne og Jokke med Tourettes. Jokkes tekster har blitt berømmet for sin lyriske kraft, 

og han blir ofte beskrevet som en av Norges store rockepoeter. Joachim Nielsen begynte som 

låtskriver og musiker i 1982, og levde av musikken frem til sin død i 2000. Tekstene han 

skrev i løpet av sin 18 år lange karriere som musiker skildrer ofte mennesker på kant med 

samfunnet. I Jokkes litterære univers møter vi Oslos møkkete skyggeside, befolket av 

rusmisbrukere, alkoholikere, fattige og mennesker som føler seg utenfor. I likhet med 

Bjørneboe var dette en gruppe Jokke identifiserte seg med. I sangen «verdiløse menn» synger 

han:  

     
    I dag hadde jeg tenkt å synge en sang 
    om verdiløse menn 
    Som dere sikkert har skjønt allerede så 
    er jeg en av dem 
 
Disse menneskene skildres med varme og medfølelse i Jokkes tekster, som tross den dystre 

tematikken ofte er fulle av glede, humor og ironi. Selv om avvikerlivet er tungt og åpenbart 

byr på en rekke vanskeligheter får vi inntrykk av at det er å foretrekke fremfor et monotont 

liv innenfor samfunnets normer, beskrevet som «det store reset her i verden, om hvem som er 

rikest og penest og best» i låten «Misforstått». Nielsens tekster virker ærlige og direkte. I et 

usendt brev til plateselskapet Sonet fra 1997 skrev han: «Alt jeg kan si er at jeg alltid har 

skrevet om meg selv, mitt liv og en del andre ting, både i de 15 årene jeg var en sjarmerende 

fyllik, og i de tre jeg har vært en avskyelig, upålitelig og utspekulert stoffmisbruker.» 

(Nordseth 2014). Eget alkohol- og rusmisbruk er et gjennomgangstema i låtene, og 

fremstilles side om side som en kilde til både stor sorg og stor glede: «Og all den alk’en som 
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jeg drekker hver dag/Den alk’en som går løs på kroppen min/som en sirkelsag gir meg 

ubehag/Men alt kan repareres». 

 I sangen «Sola skinner» fra albumet Et hundeliv, utgitt i 1987, beskriver Jokke en 

rusfylt sommerdag og et erotisk møte med en gammel kjærlighet. Teksten gjennomsyres av 

forventning til sommerdagen basert på et minne om første møte mellom tekstens jeg og 

tekstens deg, og ble av bandets bassist beskrevet som Jokkes ønsketilværelse av fremtiden 

(Bergland 2014). Ved første øyekast virker sangen som en enkel beskrivelse av en slik 

idyllisk sommerdag, og den bærer åpenbart preg av naivisme, men nærmere analyse kan 

avsløre sider av sangen som ikke er umiddelbart tydelige. Rimet er i denne teksten et viktig 

litterært grep som bidrar til å bygge opp under forventningen rundt sommerdagen. Etter å ha 

sett på tekstens innhold vil jeg ved en nærmere analyse vise hvordan vi kan se flere av rimets 

poetiske funksjoner i spill i «Sola skinner».  

 Sangens første strofe består av tre linjer, og etablerer den store forventningen jeg-

personen har til sommerdagen:  

 
    Sola skinner og jeg er så glad 
    Det er fordi jeg treffer deg i dag 
    Sola skinner og jeg er så glad 
 
Strofens første linje introduserer en situasjon og en stemning. Solskinn og glede har en sterk 

assosiativ sammenheng, jevnfør metaforene «skinne som en sol», «være en solstråle» osv., og 

bildene av den skinnende solen og den glade jeg-personen virker dermed gjensidig 

forsterkende. Neste linje forteller oss hvorfor jeg-personen føler denne gleden: det er i 

forventning til et møte som skal skje. Kraften i denne forventningen virker uhyre sterk, for 

linjen trenger ikke nødvendigvis bare å henspille på siste ledd i linjen over. Forventningen til 

møtet gjør ikke bare jeg-personen glad, men er også det som får solen til å skinne; den er så 

sterk at det påvirker omgivelsene. Forventningen forsterkes også ved at møtet nevnes så 

eksplisitt som grunnen til jeg-personens glede. Vi får et inntrykk av at dette møtet er spesielt, 

kanskje noe som ikke skjer veldig ofte, og dermed har enda større betydning. Strofens tredje 

linje er en repetisjon av den første, og bidrar dermed til å forsterke både gleden og 

forventningen ytterligere. Andre strofe har en lignende oppbygning: 

 
   Jeg har med pils og jeg har med prince 
   Og alle prevensjoner som finnes 
   Jeg har med pils og jeg har med prince i dag 
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Igjen ser vi strofens første linje oppbygget av to bilder som begge kan sies å symbolisere 

glede og forventning, og virker gjensidig forsterkende. Pils og røyk hører sammen i Joachim 

Nielsens univers, og selv om særlig alkoholen ofte skildres med en tung følelse dagen derpå, 

blir alkoholrusens ekstase opphøyet og romantisert. På mange måter virker alkoholen som en 

nødvendighet for hygge, slik vi for eksempel ser i sangen «Hyttetur». Sangen handler om en 

idyllisk hyttetur med fisking, kortspill og god mat, og turen avbrytes først når de må stikke til 

byen for å kjøpe en ny kasse øl. Etter det er gjort kan man vende tilbake til hytteidyllen. 

Sigaretter blir ikke like eksplisitt opphøyet, men er alltid tilstedeværende i tekstene. Røveren 

Kasper i Kardemommeby våkner og leter etter buksene og munnspillet sitt, men rangleren 

Jokke våkner i bakrus og stiller seg spørsmålet: «Hvor er mine sigaretter og hvor er buksa 

mi?» i sangen «Midt i en drøm». Dette positive forholdet til øl og røyk er kanskje tydeligere i 

andre strofe i «Sola skinner» enn noe annet sted i Jokkes forfatterskap: en skinnende, glad og 

forventningsfylt sommerdag krever både pils og sigaretter. Også i denne strofen repeteres 

første linje og blir dermed forsterket, men her skjer repetisjonen med en liten variasjon. Den 

lille variasjonen, at «i dag» er lagt til på slutten av linjen, bidrar til å heve denne ene 

sommerdagen til noe helt spesielt, og nok en gang får vi følelsen av at dagen heves nettopp 

av forventning. Repetisjonene omkranser strofens andre linje, som i likhet med samme linje i 

forrige strofe uttrykker forventningen jeg-personen har til dagen og til møtet som skal finne 

sted. At jeg-personen har tatt med «alle prevensjoner som finnes» peker tydelig mot en 

forventning om et seksuelt møte med deg-personen nevnt i forrige strofe. Samtidig er det 

også en tydelig hyperbol, og bidrar dermed til å forsterke sangens ironiske preg. Sangens to 

første strofer etablerer altså en idyllisk nåtid og en forhåpning til en nær fremtid. Sangens 

tredje strofe tar oss tilbake til fortiden gjennom hukommelsen: 

 
   Jeg husker da vi møttes for første gang 
   Det var sol og sommer og fuglene sang 
   Og jeg var full av dritt, og du var drita full 
   og det var kjærlighet ved første... 
 
Tredje strofe skiller seg fra de to foregående, både ved å bestå av fire linjer i stedet for tre, og 

ved å peke tilbake til fortiden istedenfor mot fremtiden. Strofens to første linjer beskriver 

situasjonen de to personene møttes i; en sommerdag lignende den vi møter i de to første 

strofene. Siden «Det var sol og sommer og fuglene sang» kan man se for seg at det var 

tidligere den samme sommeren de to personene møttes, og at sangen beskriver en 

blomstrende nyforelskelse. Mer sannsynlig er det likevel at det er en gammel kjærlighet det 

er snakk om. Beskrivelsen av den skinnende solen og de syngende fuglene virker også 
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parodisk og ironisk, som en harselering med typiske popsanger, særlig når det kontrasteres 

med de neste rusfylte linjene. Både bruken av «Jeg husker» i første linje og «Det var» i andre 

linje bidrar til å skape en distanse mellom nåtiden og fortiden, noe som antyder at det første 

møtet skjedde for lenge siden. Den lignende situasjonen i møtet som var bidrar til 

å understreke forventningen jeg-personen har til møtet som kommer, kanskje håper han på en 

gjentagelse av fortiden, en oppblussing av den gamle kjærligheten. I dette henseende er det 

interessant å bemerke at ved slutten av hver av disse to linjene hører vi en kvinnestemme 

synge «nei, nei, nei» gjentatte ganger. Dette skaper en uro i teksten. Kanskje kan det forstås 

som et hint om at jeg-personens romantiserte fremstilling av fortiden ikke er helt fullstendig, 

noe som setter forventningene til fremtiden i et litt annet lys. Kvinnens repetisjoner kan like 

gjerne tolkes som tonal pynt i sangen, og besvares snart av refrenget «na na na na...» bare to 

linjer senere. Repetisjonene er ikke nedskrevet i sangteksten som fulgte med cd'en sangen ble 

utgitt på, og det er dermed vanskelig å si om man skal inkludere lydene som meningsbærende 

i lyrikkanalysen, eller kun anse dem som musikalsk ornament. Strofens tredje linje består av 

en antimetabole, «full av dritt (...) drita full», som beskriver respektivt jeg-personens og deg-

personens rus på dagen de møttes. «Full av dritt» er tvetydig. På en side er det et forholdsvis 

vanlig uttrykk for å snakke tøv, men når det settes i kontrast til «drita full» får man også 

inntrykk av at det kan bety full av dop. Personenes første møte var altså på en rusfylt 

sommerdag, ikke ulik den jeg-personen ser ut til å legge opp til i sangens to første strofer. 

Siste linje i strofen forteller oss at det oppsto kjærlighet mellom de to ved «første ...» 

Setningens siste ord uttales aldri, men blir avbrutt av refrenget: «na na na». Vi får dermed 

ikke vite hva som skjedde eksakt, hukommelsen forblir uferdig, samtidig som samtlige 

elementer ved teksten oppfordrer oss til å fylle ut svaret selv. Dette skal jeg komme tilbake til 

når jeg ser på rimets poetiske funksjon i teksten. Mens sangens to første strofer bygger opp 

under jeg-personens forventning til sommerdagen, har altså tredje strofe en slags 

urovekkende effekt. Samtidig som den fortsetter å forsterke forventningen ved å avsløre 

historien den er basert på, skaper strofen også uro i teksten ved bruk av et kanskje benektende 

«bagrunnsnei» , den tvetydige antimetabolen og en ufullstendig sluttlinje. 

 Sangens fjerde strofe, etter «na na na...»-refrenget, går tilbake til samme form som de 

to første strofene hadde. To repeterte linjer omkranser en tredje linje: 

 
   To i lag og en sommerdag 
   Vi sleiker sol og vi tar oss et bad 
   Og to i lag og en sommerdag, det er fint 
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Denne strofen er interessant fordi vi ikke kan være sikre på om vi fortsatt opererer i jeg-

personens idylliske forventningsland, eller om forventningen har blitt oppfylt og det faktisk 

er slik sommerdagen utspiller seg. Modifikasjonen av repetisjonen i strofens siste linje tyder 

kanskje på det siste. Siste linje avslutter med ordene «det er fint» i stedet for «det blir fint», 

noe som tyder på at jeg-personen beskriver noe som skjer nå. Tross forrige strofes tvetydighet 

kan det altså virke som jeg-personens forventing til en fantastisk sommergjenforening har 

gått i oppfyllelse. De to gamle kjære koser seg i solen, bader, og drikker sannsynligvis øl 

mens de røyker sigaretter. Hittil i sangen har vi altså beveget oss fra en fremtidsfokusert nåtid 

preget av forventing til en romantisert fortid og videre til en nåtid hvor forventningen har blitt 

oppfylt og jeg-personen endelig kan være fornøyd med øyeblikket. Samtidig kan vi på grunn 

av sangens todelthet få inntrykk av at oppfyllelsen av forventningene ikke er virkelig, men 

jeg-personens fiksjon.  

 Sangens sjette strofe har samme form, og kan også virke som den utspiller seg i 

nåtiden eller jeg-personens fiksjon. 

 
    Og etterpå går vi hjem til deg     
    Du kler av meg og jeg kler av deg 
    Og etterpå går vi hjem til deg 
 
Sommerdagen nærmer seg slutten. Solen har kanskje gått ned, og hittil har alle jeg-personens 

ønsker gått i oppfyllelse. Nå kommer også all prevensjonen han tok med i andre strofe til 

nytte. Denne strofen fullbyrder alle de forventningene som har blitt etablert tidligere i teksten. 

Der repetisjonene før kunne sies å forsterke og bygge opp under denne forventningen, får de i 

denne strofen såvel som den forrige en forløsende effekt. Repetisjonen forsterker også 

sangens naivistiske og ironiske karakter fordi fokuset på deg-et virker nesten overdrevent og 

dermed parodisk. Sangens siste strofe består av fire linjer, og er svært lik tredje strofe: 

 
    La alltid en jente sjekke deg 
    Det er mye enklere spør du meg 
    Og jeg var full av dritt, og du var drita full 
    og det var kjærlighet ved første.... 
 
De to siste linjene er identiske med de to siste linjene i tredje strofe, og avbrytes av og 

innleder nok en gang refrenget. Strofen tar oss igjen tilbake til hukommelsen og fortiden, og 

lærer oss mer om de to personenes første møte. De to første linjene hevder det er bedre å bli 

sjekka opp av en jente enn å sjekke opp en jente selv. Dette antyder at tekstens du-person er 

en jente som en solskinnsdag for lenge siden sjekket opp jeg-personen. Jeg-personens 
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idolisering av motparten og situasjonen rundt blir dermed nok en gang forsterket. Ikke bare 

møttes de to personene en vakker solskinnsdag og hadde det koselig sammen, men initiativet 

kom også fra henne. Likevel avsluttes det hele i uklarhet. De to siste linjene blir avbrutt av 

refrenget. Nok en gang får vi ikke vite hva det var kjærlighet ved, og hva som skjer videre 

med de to elskende får vi heller aldri svar på.  

 I «Sola skinner» kan vi oppdage flere av rimets poetiske funksjoner, og disse bidrar til 

både å skape og forsterke sangens meningsinnhold. Også når det kommer til forventningen 

som gjennomsyrer diktet er rimet et viktig litterært virkemiddel, nettopp fordi rimet i seg selv 

spiller på forventninger. I løpet av sangen møter vi flere rimtyper i forskjellige variasjoner, 

samt et ubesvart rim i de to strofene som innleder refrenget. Sangen består av seks strofer og 

kan deles inn i tre deler. Den første delen består av de to tersettene som etablerer 

forventningen jeg-personen har til sommerdagen, samt erindringsstrofen på fire linjer som tar 

oss tilbake til første møte. Andre del har samme form: to tersetter og en erindringsstrofe på 

fire linjer. I andre del har forventningene fra første strofe blitt innfridd, og de to tersettene 

handler dermed om hva de to personene gjør sammen i stedet for hva jeg-personen håper på.  

 I diktets første strofe er det både halvrim mellom «glad» og «dag» og konsonantrim i 

andre linje: «deg i dag». Begge disse rimene har en estetisk funksjon i sangen og fungerer 

som tonalt ornament, samtidig som de bidrar til å binde sammen viktige elementer i teksten. 

Enderimet «dag», «glad» er halvrim som binder de to ordene sammen og forsterker dermed 

gleden knyttet til dagen jeg-personen forventer. Denne sammenkoblingen forsterkes videre 

ved at de to ordene kan sies å ha en positiv assosiativ likhet. Dagen, som en motsetning til 

natten, er gjerne forbundet med trygghet og glede. Enderimet, som også strukturerer teksten 

ved å markere linjeslutt, forsterker altså meningsinnholdet i strofen. Sammenkoblingen blir 

som nevnt ovenfor også forsterket av konsonantrimet «deg», «dag» i andre linje. For det 

første skaper konsonantrimet en sammenkobling mellom de to ordene som gjør at vi får 

følelsen, slik vi også gjør innholdsmessig, av at hele dagen handler om denne «deg»-

personen. For det andre utvides sammenkoblingen ettersom det siste ordet i konsonantrimet, 

«dag», også er rimpartneren som besvarer det siste ordet i linjen ovenfor. Det blir dermed 

skapt en kobling mellom alle de tre ordene, og man kan nesten påstå at hele strofen kan 

oppsummeres med ordene «glad», «deg» og «dag». Vi ser her hvordan rimet, både enderimet 

og konsonantrimet, og særlig de to i samspill med hverandre, bidrar til å fokusere og 

forsterke strofens meningsinnhold.  

 I andre strofe ser vi en lignende bruk av enderim og konsonantrim. Konsonantrim 

binder sammen de tre symbolgjenstandene på lykke i strofen: «pils» og «prince» i første linje, 
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og «prevansjoner» i andre linje. Jeg har nevnt ovenfor hvordan det kan virke som disse 

tingene hører sammen i Jokkes univers, noe sammenkoblingen med konsonantrim forsterker. 

Akkurat som i strofen før blir ett av konsonantrimene også rimpartner i strofens enderim: 

«prince» og «finnes». Nok en gang utvider dette sammenkoblingen, og vi får nesten følelsen 

av at disse tingene er det eneste som eksisterer i den varme, idylliske sommerdagen. Rimet 

avslører også noe av den friheten som ligger i musikkgenren i kraft av den høres snarere enn 

å leses. Rimet «prince» og «finnes» (uttalt av Jokke som «fins») er et ørerim som fungerer 

mye bedre i sangen enn det gjør på papiret. Musikken åpner dermed for en eksperimentering 

med rimkombinasjoner som er vanskeligere å få til å fungere i skrevete dikt.  

 Enderimene har også en annen interessant funksjon i strofene hvor to repeterte linjer 

omkranser en rimet linje i midten. Rimet har en iboende evne til å peke både fremover og 

bakover i tid gjennom sammenkoblingen av to ord med distanse i mellom. Ovenfor har jeg 

nevnt hvordan teksten som helhet beveger seg i tiden, fra en forventning om fremtiden til en 

erindring av fortiden og videre til en nåtid hvor forventningen har blitt innfridd. 

Rimstrukturen i tersettene er slående lik denne helhetlige bevegelsen. Første linje etablerer 

forventningen, andre linje besvarer rimet og peker tilbake til fortiden, mens tredje linje 

repeterer forventningen, som vi nå har fått innfridd. Rimene blir dermed i seg selv et slags 

bilde på tekstens bevegelse gjennom tiden. 

 Når det kommer til rim kan tredje strofe i «Sola skinner» sies å være tekstens kjerne. 

Strofens skiller seg fra de foregående ved å bestå av fire linjer i stedet for tre, og ved å ikke ta 

i bruk det omkransende repetisjonsmønsteret, men snarere bestå av en rimet kuplett etterfulgt 

av en linje som skaper en forventning om rim, men ikke besvares. I strofens to første linjer er 

det et fullstendig helrim samt flere konsonantrim: «Jeg husker da vi møttes for første gang / 

Det var sol og sommer og fuglene sang». I første linje er konsonantrimet «for første», mens 

det i andre linje er «sol og sommer». Begge linjene har en ornamental funksjon i teksten, men 

«sol og sommer» fungerer også som gjensidig forsterkende sammenkoblinger, de 

understreker stemningen jeg-personen er i. Betydelig viktigere er enderimene. De to første 

enderimene i strofen, «gang» og «sang», skaper en forventning om at også «full» i tredje linje 

skal besvares av en rimpartner, men denne forventningen skuffes. I siste linje oppstår en 

pause i stedet for et rim, og strofen avbrytes av refrenget. Den store forventningen som 

innholdsmessig gjennomsyrer teksten blir altså speilet av rimet, som også er 

forventningsskapende. Men jeg-personens forventning til dagen innfris. Vår forventning om å 

få rimet besvart blir skuffet, noe som skaper en uro i den ellers forholdsvis enkle teksten. 

Likevel kan forventningen sies å være så stor at vi nesten skaper rimet selv, og fyller pausen. 
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Det er to rim det kan virke naturlig å fylle pausen med. «Kjærlighet ved første blikk» er et 

kjent uttrykk, og «blikk» skaper et halvrim med «dritt» i midten av linjen over. Jokke 

appellerer altså til lytterens forventninger ikke bare gjennom rimet, men også gjennom 

bruken av et kjent uttrykk han ikke fullfører. «Blikk» vil derimot ikke gjøre rimskjemaets 

rytme fullstendig, for at det skal skje er det «full» som må få en rimpartner. Sangen handler 

om et seksuelt møte, og det kan derfor være nærliggende å fylle pausen, og besvare rimet, 

med ordet «knull». Her ser vi tydelig rimets grunnfunksjon i spill: Teksten appellerer både til 

våre forventninger om at rimet skal innfris og våre forventninger om å høre et typisk uttrykk 

avsluttes slik vi er vant med, men disse forventningene er til en viss grad motstridige. Sangen 

blir dermed betydelig mer kompleks – den krever mer av leseren eller lytteren – enn den 

hadde vært uten denne flertydige strofen.  

 Strofen etter refrenget er igjen i tersettform. I strofens første linje er det innrim med 

«lag» og «sommerdag», samtidig som «sommerdag» også er et halvrim med neste linjes 

«bad». Dette binder sammen ordene på en lignende måte som den vi så med konsonant- og 

enderimene i de to strofene før erindringsstrofen. Vi ser altså at Jokke også i denne strofen 

binder sammen det som kan kalles strofens viktigste elementer: de to er sammen, det er 

sommer, de bader og koser seg. Mens sammenkoblingen i de to første strofene bidro til å 

forsterke forventningen til dagen bidrar altså en lignende sammenkobling i denne strofen til å 

sementere gleden over forventningens innfrielse. Dette forsterkes ytterligere ved at det er en 

fonetisk lydlikhet mellom rimordene i denne strofen og første strofe: «[sommer]dag» og 

«bad» peker tilbake på første strofes «glad», «dag».  

 Sjette strofe er sangens siste tersett, og antyder at det erotiske møte jeg-personen har 

håpet på finner sted. Denne strofen skiller seg fra alle de andre ved at det ikke er enderim i 

strofen. I stedet repeteres ordet «deg» i slutten av hver verselinje. Dette skaper et enormt 

fokus på deg-personen, samtidig som den rimmessige variasjonen fra de foregående strofene 

gjør at denne fremstår som spesiell, nesten hevet over de andre. Det kan virke som hele 

sangen har ledet opp til dette erotiske møtet, som jeg-personen har ventet på og lengtet etter. 

Det er ett viktig rim i strofen. I andre linje er det innrim mellom «meg» og «deg». Å rime 

«meg» og «deg» er veldig vanlig i sanglyrikken, så vanlig at det av mange kanskje anses som 

en klisjé. Her forsterker rimet den naivistiske tonen vi har sett ellers i sangen, samtidig som 

vi kan oppleve at rimet brukes med en viss distanse, og dermed fremtrer som ironisk. 

Samtidig er det er ikke uten grunn at rimet er så hyppig brukt, og når det kommer til rimets 

poetiske funksjoner er det et kraftig rimpar som Jokke kan sies å utnytte til sitt fulle i denne 

strofen. «Meg»,«deg»rimet spiller på rimets semantiske funksjon. Det er to ord som har en 
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sterk positiv assosiativ likhet, samtidig som de betegner noe vidt forskjellig: to forskjellige 

individer. Ved å rime de to skapes det en kobling mellom ordene, individene bindes sammen, 

de blir ett. Det samme kan man argumentere for at skjer i seksualakten. Ved bruken av 

innrimet «meg», «deg» i linjen som beskriver begynnelsen på seksualakten skaper Jokke 

dermed en sterk sammenkobling som speiler linjens innhold.  

 I sangens siste strofe er vi tilbake i fortiden, og strofen består som forrige 

erindringsstrofe av fire linjer. De to første linjene er en rimet kuplett, og de to siste linjene er 

identiske med linjene fra den andre erindringsstrofen. Også i denne strofen møter vi et «deg», 

«meg»-rim, som er enderimet i den første kupletten. Interessant nok får rimet en helt annen 

effekt her enn det gjorde i strofen foran. Det er første gang i sangen ordet «deg» ikke er brukt 

for å betegne deg-personen sangen kretser rundt, men snarere et hypotetisk deg, for eksempel 

leseren eller lytteren. Samtidig tyder strofens innhold på at ordet «deg» på mange måter 

betegner sangens jeg-person, siden det er han som opplever det som enklere å bli sjekket opp 

av en jente, og sannsynligvis ble sjekket opp av deg-personen da de møttes for første gang. 

Rimet fungerer dermed ikke som en sammenkobling av to adskilte subjekter, men bidrar 

snarere enten til å skape en sammenkobling mellom oss som lyttere eller lesere og tekstens 

jeg, eller fungerer ganske enkelt som estetisk ornament. Samtidig skaper kupletten også her 

en forventning om at de to neste linjene skal rime, men i denne strofen som i den forrige 

erindringsstrofen blir denne forventningen skuffet. Ved sangens ende får vi altså heller ikke 

en oppklaring, tross kunnskapen om at jeg-personens forventninger ellers har blitt innfridd. 

 Jeg nevnte ovenfor at denne skuffede forventningen, som altså står i kontrast til jeg-

personens innfridde forventning, kan skape en uro i teksten. Likevel tror jeg effekten først og 

fremst kan sies å være humoristisk. På grunn av tekstens erotiske fokus, som har blitt videre 

forsterket av strofene vi har hørt etter forrige erindringsstrofe, og på grunn av forventningen 

om enderim de to foregående linjene skaper, tror jeg det mest nærliggende å fylle pausen med 

for mange vil være ordet «knull». Ordet er selvfølgelig et grovt ord. Å leke med et etablert 

uttrykk og gi det en grov variasjon og å sensurere seg selv og dermed få lytteren eller leseren 

til å skape den grove assosiasjon selv er effekter som bidrar til humoren. I stedet for 

urovekkende og mystisk fremstår sangen som glad og humoristisk ved sin konklusjon.  

 I sangen «Sola skinner» bruker Jokke alle rimets funksjoner på forskjellige måter. 

Enderim strukturer teksten gjennom låten, men har også en estetisk effekt samtidig som det 

bidrar til å forsterke og understreke tekstens innhold. Innholdet blir også forsterket ved bruk 

av både konsonantrim og innrim, som ofte kobles sammen med enderimene og hever frem 

strofenes viktigste ord. Teksten gjennomsyres av forventing, og rimet brukes gjennomgående 
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for å bygge opp under denne forventningen, mest av alt i de firlinjede erindringsstrofene som 

eksplisitt leker med forventningen sangen og rimet skaper. Ved sangens slutt blir ikke vår 

forventning til rimet innfridd, men den lette tonen, kunnskapen om jeg-personens innfridde 

idealdag og leken med et grovt ord gir sangen likevel et lystig og humoristisk inntrykk. «Sola 

Skinner» viser altså hvordan sanglyrikken effektivt kan ta i bruk rimet som poetisk 

virkemiddel. Joachim Nielsen kan leke med rimpar som kanskje ville vært vanskeligere å 

godta i skrevet lyrikk, for eksempel klisjeer som «meg/deg» og ørerim som «prince/finnes», 

både på grunn av friheten musikk tillater rimet og på grunn av sangens lekne tone. Dette er 

sannsynligvis en viktig grunn til at rimet har så stor plass i sanglyrikken, sammenlignet med 

skrevet lyrikk.  
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Rim i fri form. Olav H. Hauge: «Kvardag» 

 

Dei store stormane 

har du attum deg. 

Då spurde du ikkje 

kvi du var til, 

kvar du kom frå eller kvar du gjekk, 

du berre var i stormen, 

var i elden. 

Men det gjeng an å leve 

i kvardagen òg, 

den grå stille dagen, 

setja potetor, raka lauv 

og bera ris, 

det er so mangt å tenkje på her i verdi, 

eit manneliv strekk ikkje til. 

Etter strævet kan du steikja flesk 

og lesa kinesiske vers. 

Gamle Laertes skar klunger 

og grov um fiketrei, 

og let heltane slåst ved Troja. (Hauge 1966: 20).  
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Hauges første diktsamling, Glør i oska (1946), ble skrevet i bundet metrum, og i begynnelsen 

vakte ikke Hauges dikt betydelig oppmerksomhet (Tønnesen 1994: 7). På 60-tallet beveget 

Hauge seg mot en enkel og stilren friformsdiktning, og med ett ble han omfavnet av mange – 

særlig unge – modernistiske diktere, deriblant profilkretsen (Tønnesen 1994: 7).  

 Olav H. Hauges lyrikk er preget av nakenhet og presisjon, av enkle, men billedrike 

beskrivelser av hans egen erfaringsverden og naturen rundt ham (Kittang 1988: 36). Likevel 

fremstår mennesket som adskilt, isolert og ensomt, med et stort tomrom mellom seg og 

verden rundt (Kittang 1968: 38). Stemningen er ofte melankolsk, men det er også en form for 

optimisme i Hauges lyrikk. Tomrommet kan nemlig fylles, man kan enten «kalle eit 

lykkesekund fram att i minnet» og drømme, for i drømmen blir livet fyllbyrdet (Kittang 1988: 

39). 

 Den følgende teksten er en analyse av Olav H. Hauges dikt «Kvardag». «Kvardag» er 

skrevet i fri form, og skiller seg dermed fra de andre diktene i denne oppgaven. Rimet som 

poetisk virkemiddel er nedvurdert i moderne litteratur og litteraturkritikk, og når det kommer 

til dikt skrevet i fri form blir det nærmest ignorert. Dette på tross av at rim, i form av vokal- 

og konsonantrim, kan være viktige poetiske virkemidler selv i dikt uten bundet metrum. Av 

denne grunn har jeg valgt å analysere et dikt i fri form, med fokus på rimets poetiske 

funksjoner.  

 «Kvardag» ble utgitt i samlingen Dropar i austavind i 1966. Diktet består av 19 

verselinjer, og selv om «Kvardag» ikke har noe ytre forminndeling kan vi dele diktet tematisk 

inn i tre deler. Første del er de syv første linjene, som reflekterer rundt det å leve i stormen; i 

livets store begivenheter. Andre del er de syv neste, linjene 8 – 14. Disse står i kontrast til 

forrige del, og argumenterer for et liv i hverdagen; i livets små begivenheter. Siste del er 

diktets fem siste linjer, som blant annet består av en anekdote om den greske kongen Laertes, 

og oppsummerer og konkluderer diktet. I motsetning til de andre diktene jeg har analysert i 

denne oppgaven, er ikke «Kvardag» skrevet med fast form og enderim. Likevel er rim, i form 

av vokal- og konsonantrim, et viktig virkemiddel i diktet, og vi kan gjenkjenne flere av rimets 

grunnfunksjoner i «Kvardag». I denne teksten skal jeg analysere «Kvardag» med fokus på 

hvordan Olav H. Hauge bruker rimet til å understreke motsetningen mellom livets store 

begivenheter og hverdagen, samtidig som han puster poesi inn i hverdagen og dermed 

avslører litt av dens skjønnhet.  

 De syv første linjene i «Kvardag» beskriver en fortid i stormen. 

Setningsoppbygningen er prosaisk, men likevel kan linjene beskrives som mer poetiske i 

første del enn i de etterfølgende linjene. Dette er første og fremst på grunn av bruken av 
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metaforene «stormen» og «elden». Begge ordene symboliserer det samme, noe som blant blir 

tydelig i linje 6 og 7, med parallellismen «var i stormen / var i elden». Akkurat hva 

«stormen» og «elden» betyr er i utgangspunktet uklart, men når det kontrasteres med 

hverdagen i diktets andre del forstår vi at ordene må være bilder på et liv preget av store 

begivenheter. Bruken av preteritum gir også en klar assosiasjon til ungdom, så vi kan tenke 

oss stormen og ilden som store, altoppslukende opplevelser i ungdommen. Krig og kjærlighet 

melder seg for eksempel øyeblikkelig. I diktets siste del får vi høre om heltene som sloss ved 

Troja, den største krigen av alle, noe som forsterker dette inntrykket. Både storm og ild kan 

ses på som negativt ladete ord, ødeleggende krefter som forstyrrer og fortærer, og vi kan 

derfor få inntrykk av at det er noe negativt knyttet til denne formen for tilværelse. Samtidig 

konnoterer også storm og ild livskraft og intensitet. Å kalle livet i stormen negativt blir derfor 

misvisende, men det er absolutt intenst. Så intenst og altoppslukende at livets grunnleggende 

spørsmål, «kvi du var til/ kvar du kom frå eller kvar du gjekk», ikke bare blir ubesvart – de 

ble ikke engang stilt. Den tidligere nevnte parallellismen forsterker dette: «Du berre var i 

stormen / var i elden». Det finnes ingen eksistens utenfor.  

 I «Kvardag» refereres det gjennomgående til et «du», men hvem dette duet 

representerer er noe utydelig. Øyeblikkelig er det lett å tenke seg at duet er en allmenngyldig 

leser, men diktet gjør store antagelser om denne leseren, for eksempel ved å hevde at «Dei 

store stormane / har du attum deg». Mer sannsynlig er det at vi kan forstå «du» som en 

modelleser av diktet i tråd med Umberto Ecos leserteori. Eco skiller mellom den empiriske 

leseren, som er den faktiske leseren av en tekst, og modelleseren, som er en leser utstyrt med 

de nødvendige redskapene for å tolke teksten på samme måte som forfatteren som genererte 

den (Eco 1995: 7). Vi kan også se tydelige likheter mellom duet i diktet og Hauge selv, og 

kan dermed få følelsen av at «du» klinger som et forkledd «jeg». Kanskje snakker poeten til 

en yngre versjon av seg selv, etter et langt liv har lært ham hva som er viktig i livet. Senere 

vil jeg også vise hvordan Laertes, som nevnes i diktets siste del, passer som eksempel på 

diktets «du».  

 Første del av «Kvardag» er rik på konsonant- og vokalrim. I diktets første linje har vi 

«Dei store stormane», hvor lydlikheten er så stor at det nesten nærmer seg repetisjon snarere 

enn rim. Lydlikheten bidrar til å forsterke følelsen av stormenes storhet ved å binde ordene 

sammen til en enhet. Konsonantrimene i linjene om eksistensielle spørsmål har en lignende 

effekt. Repetisjonen av K-lyden i «kvi», «kvar», «kom» og «gjekk» skaper en gruppering ut 

av spørsmålene og binder sammen. Dette gjør ikke at de får en mektigere effekt slik som med 

de store stormene, men bidrar snarere til å danne gruppen eksistensielle spørsmål, og 
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understreke at alle spørsmålene så å si kan forstås som flere sider av samme sak. Konsonant- 

og vokalrim gjennomsyrer altså «Fortidsdelen» av «Kvardag». I tillegg til å danne en 

lydmessig helhet av fortidsdelen bidrar vokal- og konsonantrimene til den poetiske følelsen 

jeg nevnte ovenfor i sammenheng med metaforene. Rimene bidrar estetisk til å heve delen 

opp fra det prosaiske, og gi den en slags suggerende kraft. Dette blir spesielt interessant i 

sammenheng med den etterfølgende delen, som har et betydelig mer prosaisk og jordlig preg, 

samtidig som blant annet vokal- og konsonantrimene bidrar til nettopp å fremheve det 

poetiske i det hverdagslige.  

 Diktets andre del fungerer som kontrast og speil til den første, og opptar de neste 7 

linjene, linje 8-14. Man er ikke nødt til leve i de store stormene, forteller diktet oss, «det 

gjeng an å leve / i kvardagen òg». I tråd med denne motsetningen blir diktet mer jordnært og 

prosaisk. Der forrige del kretset rundt storm- og ildmetaforen, er ingen av ordene i denne 

delen metaforer eller bilder på noe annet enn seg selv. Det eneste unntaket fra dette er i 

diktets tiende linje, hvor hverdagen beskrives som «grå». Dette kan strengt tatt sies å være en 

metafor, men det er en død metafor, så dagligdags at man neppe kan si den er spesielt 

poetisk. Denne enkelheten i billedbruk reflekterer delens motiv. Hverdagen er i motsetning til 

livet i «[d]ei store stormane» og den røde «elden» både «grå» og «stille», preget av enkle 

gjøremål som å «setja potetor, raka lauv / og bera ris». Mens man i stormen aldri stilte livets 

store spørsmål, har man i hverdagen «mangt å tenkje på her i verdi». Så mye at «eit manneliv 

strekk ikkje til». Tiden bidrar også til å understreke skillet ved å bevege seg fra preteritum i 

forrige del til presens i denne. Hvis preteritumsformene og stormen ga oss et inntrykk av 

ungdom, så kan denne delen gi oss et inntrykk av voksenliv, med ovennevnte arbeid og enkle 

hverdag.  

 Også rimene i delen om hverdagen bidrar til å understreke skillet mellom de to delene 

samtidig som de også kanskje bidrar til å gi oss et glimt av hverdagens skjønnhet og poesi. 

Hverdagsdelens første linje, den åttende i diktet, er den første uten noen R-lyd. Vi har 

tidligere sett hvordan rim er et effektfullt virkemiddel i dannelsen av grupper, og dette skillet 

er et klart tegn på overgangen fra en gruppe til en annen. Det er eksempler på både vokal- og 

konsonantrim i denne delen, for eksempel i linjen jeg nevnte ovenfor med «Men det gjeng an 

å leve», men det er betydelig færre enn i forrige, noe som gjør at delen ikke får den samme 

suggererende effekten. De tre linjene som direkte beskriver hverdagens gjøremål skiller seg 

derimot ut fra dette. Disse tre linjene har flere vokal- og konsonantrim, for eksempel «raka 

lauv / og bera ris». Dette danner en enhet av hverdagen, forsterket av oppramsingen av dens 

enkle gjøremål, samtidig som det kan sies å heve denne enheten opp til det poetiske. Skjult i 
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hverdagens enkle gjøremål kan vi altså se et glimt av poesien til de store stormene. 

Hverdagen er ikke bare grå og kjedelig, den er også vakker.  

 Diktets siste del begynner med linjene «Etter strævet kan du steikja flesk / og lesa 

kinesiske vers». Dette er klart en forlengelse av forrige del, en del av hverdagen, og kunne 

uten problemer blitt plassert i denne delen. På grunn av ordet «Etter» har jeg likevel valgt å 

plassere disse linjene i en egen del i diktet, fordi det passer inn i livstematikken med stormen 

som ungdom og hverdagen som voksenliv. Disse linjene blir da et bilde på alderdommen, 

tiden etter strevet. Denne tilværelsen har mye til felles med hverdagen, men er i større grad 

preget av å nyte fruktene av arbeidet enn arbeidet i seg selv. Å steke flesk kan sies å 

representere livets goder, mens å lese kinesiske vers er den filosofiske å kanskje åndelige 

tilværelsen man aldri fikk tid til i ungdommen. Tidligere fikk vi inntrykk av at livets 

grunnleggende tanker var mulige i voksenlivets arbeidsomme hverdag, men kanskje er det 

bare i alderdommen man kan finne den sjelelige roen til faktisk å sette seg ned å tenke på og 

lese om disse tingene. 

 Diktet slutter med tre linjer om gamle Laertes, Odyssevs far i gresk mytologi (Homer 

2000: 49). Laertes fungerer som bilde og eksempel på lærdommen diktet inneholder. I sin 

ungdom levde Lartes et liv i stormen. Han var en av Jasons argonauter, en gruppe sjøfarere 

og greske helter, og deltok blant annet i jakten på det kalydonske villsvin (Ovid 2000: VIII, 

315). Etter ungdommens heltedåder trakk derimot Laertes seg tilbake, la ned skjold og sverd, 

og ble konge av øyen Keffalinia (Homer 2000: 326). Han lærte sønnen opp i jordbruk, og 

som «Kvardag» forteller ble han hjemme da Odyssevs og andre helter reiste for å kjempe i 

slaget om Troja. Mens Odyssevs kjempet sørget Laertes over sønnens fravær og drev enkelt 

jordbruk, og da Odyssevs til slutt kom tilbake etter sin lange reise fant han faren opptatt med 

å grave rundt en busk i en velstelt hage (Homer 2000: 354). Som vi ser fungerer Laertes godt 

som eksempel på narrativet «Kvardag» fremlegger, med en ungdom preget av storm, krig og 

heltedåder, og en voksentid og alderdom dedikert til jordbruk og hverdagens enkle gjøremål.  

 I linjene om flesk og kinesiske vers er det konsonantrim med S-lyden som er mest 

fremtredende. Lydlikheten binder sammen ordene: «strævet», «steikja», «flesk», «lesa», 

«kinesiske» og «vers». Nok en gang skaper dette en helhet av gjøremålene, men det er også 

interessant hvordan rimene brukes til å koble verb og substantiv sammen. I begge linjene har 

verbene som beskriver handlingen samt substantivene handlingen refererer til S-lyd, noe som 

bidrar til å fremheve og opphøye handlingene. Også her som i forrige del med arbeid kan vi 

argumentere for at rimene bidrar til å heve handlingene opp til det poetiske, og dermed 

kanskje kaste et mer positivt lys over dem en man vanligvis forbinder med den grå stille 
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hverdagen.  

 Diktets tre siste linjer har mindre vokal- og konsonantrim en delen om stormen og 

delen hvor hverdagens arbeid beskrives, kanskje fordi linjenes motiv ikke bærer samme 

behov for poetisk opphøyning i kraft av å være en allusjon til en av litteraturens mest 

kanoniserte verk. Likevel kan vi se at L-lyden rammer inn linjene, med «Laertes» og 

«klunger» i diktets 17. linje, og «let», «heltane» og slåast» i diktets 19. linje. Dette har 

kanskje i aller størst grad en poetisk effekt, men bidrar også til å aksentuere Laertes, som er 

hovedmotivet for linjene. Vi ser altså hvordan også vokal- og konsonantrim, akkurat som 

enderimet, kan bidra til å fremheve viktige ord i teksten. «Kvardag» avsier ikke noen endelig 

verdidom over de formene for eksistens som presenteres i diktet. Avhengig av leserens 

bagasje er det nok mulig å enten foretrekke et liv i stormen fremfor en enkel hverdag, eller på 

den annen side å foretrekke hverdagen både med dens arbeid og rom for tenkning. Fokuserer 

man på diktets tidsperspektiv snarere enn kontrast, med ungdom som storm, hverdag som 

voksenliv og stille kontemplasjon sammen med nytelse av livets opparbeidede goder som 

alderdom, kan det virke som alle tilværelsene er nødvendige for et fullstendig liv, og bærer 

med seg forskjellige positive aspekter.  

 Til tross for at «Kvardag» er et friformsdikt har konsonant- og vokalrimene som 

gjennomsyrer diktet flere viktige funksjoner. For det første har de en estetisk funksjon; den 

hyppige ordlikheten bidrar til å gjøre diktet vakkert. Men rimene har også en semantisk 

funksjon. I diktets første del om stormen skaper de mange rimene en rytmisk og suggerende 

effekt som forsterker følelsen av hvordan denne tilværelsen oppsluker mennesket, samtidig 

som rimene også understreker og speiler den poetiske følelsen storm- og ildmetaforene 

danner. I neste del om livet i hverdagen senkes diktets tempo, og sammen med dette også 

rimene. På denne måten speiler den enkle og prosaiske formen delens motiv. I linjene som 

direkte omhandler arbeidet blir derimot dette brutt, og de mange rimene gir oss et glimt av 

den samme poetiske følelsen vi fikk i delen om stormen. På denne måten avslører rimene at 

stormens poesi også er å finne i hverdagens enkle gjøremål. Også i linjene om flesk og 

kinesiske vers har rimene denne funksjonen, samtidig som de også binder handlingene 

sammen til en enhet. Til slutt rammer rimene inn linjene om Laertes, og fremhever ham som 

viktig, noe vi også har sett i måten hans liv de gamle grekernes myter så å si perfekt speiler 

hele diktets tematikk. I tett sammenheng med det semantiske jeg har nevnt ovenfor kan vi 

også se rimets strukturelle funksjon i spill i «Kvardag». Flere steder ser vi hvordan rimene 

bidrar til å danne strukturelle enheter innad i diktet, for eksempel i første del hvor de mange 

konsonantrimene på R-lyden skaper en helhet. Diktets 8. linje bryter tydelig med denne 
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strukturen, og rimene bidrar til å varsle det endrete forholdet i diktet. Også innrammingen av 

linjene om Laertes eller rimfokuset både i oppramsingen av hverdagens gjøremål og 

nytelsene etter er eksempler på hvordan rimene strukturelt bærer «Kvardag». Selv i et 

moderne friformsdikt uten enderim kan vi altså se samtlige av rimets grunnleggende 

funksjoner i spill, både som estetiske medhjelpere, arkitektoniske byggestener og 

meningsbærende elementer. Til slutt sitter vi kanskje igjen med et inntrykk av at tomheten 

mellom mennesket og verden ikke bare kan fylles av drømmen eller minnet, slik Kittang 

mente, men også av hverdagens enkle skjønnhet.  
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Rimets estetiske renessanse. OnklP: «Styggen på ryggen» 

[Vers]  

Hun ska'kke se meg når jeg'r nedfor 

Alle gardiner er der for å bli trekt for 

Føler meg som flere folk enn Eckbo 

I søkelyset, hater å bli sett på 

Hver dag er bare nerver og drama 

Men løper fortsatt foran kamera, veiver med arma 

Noen greier jeg angrer på, er den greia her karma? 

For mannen oppå skulder'n min er jævlig forbanna 

Tyner og tyder meg han der Styggen på ryggen 

Hvisker inn i øret hvem som styrer den giggen 

Kan'ke gjøre annet enn å høre på Styggen 

Der han jobber for å ødelegge kidden 

Fuck 

Ta'kke'n telefon, rører ikke post 

Ikke prøv å ringe på, døra mi er låst 

Hopper snart i sjøen, det herre blir for grovt 

Alt jeg har er tid, men det leger ingen sår 

 

[Refreng] 

Føles som jeg er i helvete 

Styggen på ryggen har blitt en av mine nærmeste 

På skulderen min og minner meg på 

Jævla skeis det'erre livet mitt går 

Er det rart jeg er redd 

Når Styggen på ryggen er han jeg prater med mest? 

Oppå skulder'n min og sier at jeg kommer ingen vei her i livet 

 

[Vers 2] 

Som om ikke det er byrde nok å bære 

Oppå ryggen er en spydig liten jævel 

Forteller meg jeg er langt ifra den fyren jeg sku være 
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Burde titte ned i løpet på geværet 

Noen leksjoner i livet jeg burde lære 

Som meg og andre folk kan'ke dele atmosfære 

Styggen på ryggen, men har noe fælere i gjære 

Du er anbefalt å ikke være nære 

Angsten er så motherfucking ekte 

Alt jeg kan å få på alle drågene og drekke 

Alle fucking anklager, alt jeg kan å nekte 

Styggen på ryggen, han sørger for at jeg blir brekt ned 

Mareritta mine er så ekte og så ekle 

Starter alle dager i et badekar av svette 

Mine venner ikke se meg no' mere 

Min egen djevel vil'kke se meg levere 

Så 

 

[Refreng] 

 

[Bridge] 

Kommer ingen vei her i livet 

Kommer ingen vei her i livet 

Kommer ingen vei her i livet 

Kommer ingen vei 

Kommer ingen vei her i livet 

Kommer ingen vei her i livet 

Kommer ingen vei her i livet 

OnklP, du kommer ikke herfra i live 

 

[Refreng] x2 (OnklP 2014) 
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Musikkgenren rap kan sies å representere en gjenoppdagelse av rimets estetiske funksjon. 

Genren oppsto i USA på 1970-tallet, men har røtter tilbake til diverse former for 

rytmefokusert tale (Attridge 1995: 90). Rap kan defineres som «tekst som fremsies aksentuert 

og i takt med den musikalske rytme» (Ordnett: 2015), men det er vanlig å legge til at rap også 

må rime. De første rappene på amerikansk er preget av enkel rytme og rimstruktur med faste 

enderim, men utover 80- og 90-tallet begynte rappere å eksperimentere mer med formen, 

hovedsakelig ved å finne nye og mer kompliserte måter å rime på (Krims 2001: 44). I dag er 

den dominerende rimtypen i rap multisyllabiske rim, som betyr at rimet har lydlikhet i mer 

enn én av stavelsene (Edwards 2009: 87). Multisyllabiske rim er svært sjeldne i de fleste 

former for poesi, hvor de helst brukes med humoristisk effekt, men har i rappegenren utviklet 

seg til å bli helt dominerende og anses av mange som den største kvalitetsmarkøren på god og 

komplisert rap (Edwards 2009: 88). Multisyllabiske rim skiller seg fra den vanlige 

rimdefinisjonen ved å inkludere alle lydlike stavelser uavhengig av trykktyngde (Edwards 

2009: 88).  

 Jeg har valgt å analysere en rap hovedsakelig av to grunner. For det første har rappens 

massive økning i popularitet de siste 15 årene etablert genren som en av de største rimede 

genrene i norsk lyrikk, og en oppgave om norsk rim anno 2015 uten rap vil derfor være 

mangelfull. For det andre er rappen en lyrikkform hvor rimet er et klart dominerende 

virkemiddel, og jeg ønsker dermed å undersøke hvordan rimets poetiske funksjoner brukes i 

norsk rap. Rappen har også et spesielt forhold til rimet i kraft av å være tekst man primært 

lytter til istedenfor å lese, samtidig som teksten likevel står klart i sentrum (i motsetning til 

visesang hvor melodi kan sies å være vel så viktig). Det virker for meg som dette har ført til 

at rimets estetiske funksjon står mest sentralt i rappen, i så stor grad at det kan minne om 

barokkens veldige utsmykking, og rappen har gjenoppdaget rimet som estetisk virkemiddel. 

På tross av dette går rappen imot det man kan beskrive som tradisjonell versestetikk; 

inkongruente rim og rytmer florerer i rappen. En konvensjon i rappegenren er at teksten er 

skrevet på en muntlig språk preget av slang, forkortelser og grammatiske krumspring. Bruken 

av et inkongruente rim og rytmer og et muntlig språk kan sies å være knyttet til rappen som 

leverandør for rapperens egen erfaring og verdensanskuelse, og har dermed en autentiserende 

effekt. Rapperen er konvensjonelt ikke adskilt fra sin rap på samme måte som poeten er fra 

sitt dikt, men skriver direkte og tilsynelatende ærlig om egne erfaringer. Dette må naturligvis 

tas med en klype salt, for rap er også i stor grad preget av iscenesettelse. Tematisk handler 

rappen ofte om et hardt liv fullt av motgang, sinne og skuffelse over verden rundt, og et språk 

som ligger nært rapperens eget talespråk bidrar derfor til å forsterke troverdigheten i teksten 
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rapperen leverer. Samtidig som rapperen iscenesetter seg selv som hard og tøff skjules altså 

denne iscenesettelsen til en viss grad gjennom grep som bygger opp under inntrykket av 

autentisitet. På denne måten blir rappens estetiske uttrykk tett knyttet til dens 

meningsinnhold.  

 I norsk rap kan vi se en utvikling som ligner den amerikanske. Hiphop kom til Norge 

med filmen Beat Streat i 1984, men det var i utgangspunktet breakdancing og grafitti (to 

viktige elementer i hiphop-kulturen) som ble populært (Bergan 2009). Utover 90-tallet 

begynte rappen å få fotfeste, og i 1993 var Gatas Parlament den første norskspråklige 

hiphopgruppen som ga ut plate (Bergan 2009). I likhet med amerikansk rap hadde de første 

norske utgivelsene enkle rytme- og rimstrukturer som hovedsakelig kranset rundt 

linjeavsluttende, enstavelses enderim, og dette vedvarte til godt utpå 2000-tallet. Som 

eksempel kan vi se på den åpningslinjene til låten «Doktor S» av Klovner i kamp: 

 

     Her kommer Doktor S 

     i hvit legedress 

     jeg har fått magesår 

     det skyldes nok stress 

     og sprit og kaffe 

     og forventningspress 

 

Selv i dag har mange norske rapper denne enkle formen, men multisyllabiske rim og andre 

eksperimenter har blitt betydelig vanligere de siste ti årene. På 2000-tallet vant genren 

innpass i norsk mainstream-kultur som et resultat av en bølge med norskspråklige 

rappegrupper og artister som Klovner i kamp og Apollo, inspirert av den amerikanske 

rapperen Eminems verdenssuksess og svenske rappere som skrev tekster på morsmålet. I 

denne teksten skal jeg analysere rappen «Styggen på ryggen» av gruppen OnklP og de fjerne 

slektningene fra 2014.  

 «Styggen på ryggen» ble utgitt av Universal Music på albumet Slekta II i 2014. Låten 

består av 2 vers på 17 linjer med et refreng på 7 linjer imellom, og avsluttes av en bridge på 8 

linjer før refrenget repeteres to ganger. «Styggen på ryggen» beskriver et liv preget av angst 

og depresjon, personifisert i teksten som Styggen på ryggen, en figur som alltid sitter på jeg-

personens rygg og hvisker nedbrytende ord inn i øret. Rap er en lyrisk genre som kanskje mer 

enn noen annen lener seg på rimet som virkemiddel, og i denne teksten skal jeg undersøke 

hvordan rimets funksjoner kommer til uttrykk i «Styggen på ryggen». Rim i rappegenren har 
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først og fremst en estetisk funksjon som resultat av at rappen er en musikkgenre og teksten 

dermed blir hørt snarere enn lest, men jeg ønsker å undersøke hvor vidt de andre 

grunnleggende funksjonene til rimet også gjør seg gjeldene. Som i de andre tekstene i denne 

oppgaven vil jeg gå tematisk gjennom teksten for så å se hvordan rimet bidrar til å 

understreke eller speile låtens tematikk.  

 Låtens første vers består av 17 linjer, og introduserer depresjonen og angsten jeg-

personen føler samt Styggen på ryggen, personifiseringen av disse følelsene. Verset kan deles 

inn i tre deler. I den første delen, bestående av de 8 første linjene, beskriver jeg-personen 

følelsen av depresjon og angst. I andre del, bestående av linje 9 – 13, blir denne angsten 

personifisert som styggen på ryggen, mens i versets siste del, bestående av fire linjer, 

beskriver jeg-personen effekten Styggen på ryggen har på ham i form av hvordan det 

påvirker hans oppførsel i hverdagen. Verset tar flere grammatiske krumspring for å 

opprettholde rytmen og flyten, og er skrevet på et verbalt språk preget av slang og 

forkortelser, noe som er et typisk trekk ved rappegenren. I tillegg til å opprettholde tekstens 

flyt bidrar dette også til å skape et fragmentarisk inntrykk av jeg-personen, og som vi skal se 

senere speiler dette fragmentariske inntrykket låtens tematikk. Verset åpner med linjen: «Hun 

ska'kke se meg når jeg'r nedfor». Disse linjene etablerer både depresjonen og angsten for å 

avsløre disse følelsene for andre. Det er uklart hvem «hun» refererer til. Vi får følelsen av at 

det kan være en person som er viktig for jeg-personen, for eksempel en mor eller kjæreste, 

men dette er det eneste stedet i teksten hun blir nevnt. Jeg-personen trekker for alle gardiner 

for å skjule seg selv fra omverden, og angsten er så sterk at dette har blitt den eneste 

funksjonen gardiner har: «Alle gardiner er der for å bli trekt for». Dette kan sies å få en 

dobbel betydning i teksten. Den første er den jeg nevnte ovenfor, at angsten er så sterk at den 

kontrollerer handlingene og forholdet til objekter rundt personen. Samtidig vil også det å 

trekke for gardiner stenge lys ute, og hvis man ser på lys som et symbol på glede kan linjen 

forstås som en beskrivelse av at jeg-personen stenger all glede ute av livet sitt. Versets tredje 

linje er en popkulturell referanse. Espen Eckbo er en kjent tv-personlighet og komiker som 

har laget flere tv-serier hvor han selv spiller samtlige karakterer. Jeg-personen bruker denne 

referansen for å beskrive hvordan han opplever sin egen psyke som splittet. Den 

fragmentariske formen jeg nevnte tidligere underbygger denne følelsen av splittelse, og 

fungerer dermed som mer enn bare formmessig pynt og genreidentifisering i låten. Neste 

linje er et eksempel på hvordan jeg-personen gjør grammatiske krumspring, ofte ved å droppe 

subjekt og verbal i setningene: «[jeg er] i søkelyset, hater å bli sett på». Denne linjen 

kompliserer forholdet til lys som ble introdusert i linjen om gardiner ved å knytte en sterk 
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negativ følelse til lyset. Her er ikke lys et bilde på glede, men snarere et symbol på syn, og 

linjen får et element av forfølgelse og paranoia gjennom bruken av ordet «søkelys». Linjen 

skaper også en kontrast mellom jeg-personens ønsketilstand og faktiske tilstand. Vi har fått 

vite at personen ønsker å stenge alt lys ute, men likevel lever han i søkelyset. I de 

etterfølgende linjene forsterkes denne kontrasten. Selv om jeg-personen «hater å bli sett på» 

«løper [han] foran kamera [og] veiver med arma». Dette gir en klar følelse av 

selvdestruksjon, og i neste linje forteller jeg-personen at det er «noen greier [han] angrer på» 

og undrer seg om disse tingene i fortiden kan være grunnen til nåtidens ulykke, om «den 

greia her er karma». Linje 8, som kan kalles siste linjen i delen som introduserer jeg-

personens depresjon og angst, fungerer som et slags bindeledd og overgang mellom første og 

andre del. For første gang i teksten blir depresjonen og angsten personifisert som en mann på 

skulderen som er «jævlig forbanna», noe som kan sies å være låtens sentrale motiv, men 

denne personen blir ikke navngitt før i linjen etter. I første del av låtens første vers blir vi 

altså introdusert for jeg-personens depresjon og angst. Angsten fremstilles som en forferdelig 

tilstand som gjennomsyrer hele livet, samtidig som vi får inntrykk av at den på et vis kan 

være selvforskyldt.  

 Første del av «Styggen på ryggen» er full av forskjellige typer rim. Verset kretser 

hovedsakelig rundt en parrimstruktur med enkelte variasjoner, og noen av enderimene er 

halvrim. I de to første linjene er enderimene «når jeg'r nedfor» og «for å bli trekt for», hvor 

«for» i begge linjene er en trykklett stavelse. «Nedfor» og «trekt for» fungerer altså først og 

fremst estetisk i tråd med rappens kvalitetstradisjon, men kan nok i beste fall sies å være et 

svakt multisyllabisk rim på grunn av den fullstendige lydlikheten mellom «for» i begge 

linjene. I tillegg til den estetiske funksjonen bidrar også det multisyllabiske rimet til å 

aksentuere sentrale ord i teksten, i dette tilfellet «nedfor», som antyder jeg-personens 

depresjon. Jeg opplever nedfor som et ganske svakt ord hvis man skal rangere humørord på 

en skala, og det skapes dermed en interessant kontrast mellom ordets konnotasjoner og rimets 

aksentuering av det. Rimet avslører at å beskrive tilstanden som «nedfor» kanskje er en 

underdrivelse, og i tråd med dette beveger jeg-personen seg i løpet av teksten nærmere og 

nærmere en mer ekstrem beskrivelse av tilstanden, til det kulminerer i låtens refreng.  

 Låtens to neste enderim er også multisyllabiske med «Eckbo» og «sett på», hvor «bo» 

og «på» skaper et halvrim med hverandre. Parrimene binder de to linjene sammen, og dette 

forsterker sammenligningen mellom jeg-personen og Espen Eckbo (eller snarere Eckbos 

mange personer), som begge lever et liv i rampelyset. Konsonantrimene i «Føler meg som 

flere folk enn Eckbo» forsterker denne effekten. Aksentueringen av de trykktunge ordene 
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med F-lyd binder verbet «føler» sammen med hva det er jeg-personen føler seg som: «flere 

folk enn Eckbo». Sammenkoblingen mellom jeg-personen og Eckbos personer som allerede 

er etablert innholdsmessig blir altså forsterket av den lydmessige likheten i linjen. «Eckbo» 

peker også tilbake til rimet «trekt for» i forrige linje. Dette skaper en slags naturlig bevegelse 

gjennom låten, først og fremst med en estetisk funksjon: «nedfor» rimes med «trektfor», med 

fokus på den betonede E-lyden og den ubetonede repetisjonen av «for». Videre rimes 

«trektfor» med «Eckbo», men denne gang er fokuset skiftet til den betonede EK-lyden. 

Resultatet blir at alle linjene bindes sammen, på tross av at «nedfor» og «Eckbo» alene har en 

svak lydlikhet. Hvis vi studerer rimene i de fire første linjene mer nøye kan vi oppdage at alle 

faktisk rimer multisyllabisk på hverandre: «Nedfor», «trektfor», «Eckbo» og «settpå» har alle 

et vokalrim på E-lyden i første del av det multisyllabiske rimet og vokalrim på Å-lyden i 

andre del av det multisyllabiske rimet. Det eneste unntaket er «Eckbo», hvor andre del av 

rimet, «bo», er et halvrim. Rimene skaper altså en strukturell helhet på fire linjer i verset, og 

det samme skjer i de neste fire linjene. 

 Linje 5 – 8 i første vers av «Styggen på ryggen» består av to halvrim som omkranser 

et ufullstendig kongruent enderim. Alle rimene er multisyllabiske og bidrar dermed som 

tidligere til estetisk å etablere låten som kvalitetsrap samt å danne en strukturell helhet av 

linjene. Rimene er: «nerver og drama», «veiver med arma», «greia her karma» og «jævlig 

forbanna». I alle linjene kan vi se et vokalrim på Æ-lyden i første del av det multisyllabiske 

rimet, mens andre del av rimet sentrerer seg rundt roten «arma», enten ved et ufullstendig 

kongruent rim som «karma», eller ved halvrim som «drama» og «forbanna». I 6. linje er det 

også innrim med halvrimet «kamera», som føyer seg til denne lange rekken av 

multisyllabiske rim. I tillegg til å fungere estetisk bidrar disse rimene til å binde linjene 

sammen, og fungerer dermed som et slags strukturerende element i motstand mot tekstens 

fragmentariske natur. Også her aksentuerer rimene viktige ord i teksten. Særlig aksentuert 

blir kanskje «jævlig forbanna» i siste linje. Dette er ord som allerede stikker seg ut både på 

grunn av bruken av skjellsord og det sterke ordet «forbanna», og rimet bidrar til å forsterke 

disse ytterligere.  

 I låtens 8. linje fikk vi introdusert «mannen oppå skulder'n», personifiseringen av jeg-

personens lidelser, og de neste fire linjene i låten utbroderer dette bildet. Jeg-personen kaller 

mannen «Styggen på ryggen». Dette gir assosiasjoner til en tung bør som er vanskelig å bære, 

og minner blant annet om det engelske uttrykket «monkey on your back», som betyr et 

problem man ikke kan glemme. Styggen på ryggen «tyner og tyder» jeg-personen, altså 

tolker jeg-personens handlinger og tanker, og deler sine negative tolkninger med jeg-
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personen. Styggen på ryggen «hvisker inn i øret hvem som styrer den giggen», og kan 

dermed forstås som jeg-personens egne selvnedlatende tanker. «Giggen» er slang for en 

musikkjobb, men jeg-personen «Kan'ke gjøre annet enn å høre på Styggen», og vi kan få 

inntrykk av det her ikke bare er musikkjobber Styggen på ryggen styrer. Han styrer alt. 

Styggen på ryggens mål er enkelt: «han jobber for å ødelegge kidden». Kidden er nok et 

slang-ord, en fornorsking av det engelske ordet «kid», og refererer til jeg-personen selv. Nok 

en gang får vi en følelse av jeg-personens selvdestruktivitet. Styggen på ryggen jobber for å 

ødelegge ham, men som vi vet er denne Styggen egentlig bare et bilde på hans egne 

deprimerte og angstfylte tanker. Samtidig har han eksternalisert og personifisert disse tankene 

og skapt en separat figur av dem, fremmed fra seg selv.  

 I likhet med de foregående linjene er linjene som beskriver Styggen på ryggen preget 

av multisyllabiske rim som binder linjene sammen til en helhet. Første linje, linje 9 i verset, 

har to innrim som kan sies å speile hverandre. Det ene er «Tyner og tyder» mens det andre er 

låtens tittel, «Styggen på ryggen». «Tyner og tyder» er et halvrim mens «Styggen på ryggen» 

er et fullstendig kongruent rim. Akkurat som vi har sett tidligere i andre tekster i denne 

oppgaven brukes rimene her for å koble sammen en handling (verbene) med personen som 

utfører dem (Styggen på ryggen). De to første multisyllabiske enderimene i disse linjene er 

«Styggen på ryggen» og «styrer den giggen». Også dette fungerer som en sammenkobling av 

handling og den handlende, det er Styggen på ryggen som styrer. De to neste linjene har de 

multisyllabiske rimene «høre på styggen» og «ødelegge kidden», noe som forsterker følelsen 

av det selvdestruktive i låten; det er å høre på Styggen som ødelegger jeg-personen. Her ser 

vi også en rimbevegelse lignende den jeg beskrev i versets første linjer. Gjennomgående i de 

fire multisyllabiske rimene opprettholdes lydlikheten (om enn som halvrim) i andre element 

av rimet: «ryggen», «giggen», «styggen» og «kidden». I første element skjer det derimot et 

skifte fra Y-lyd i de to første linjene til Ø-lyd i de to neste: «Styggen», «styrer», «høre» og 

«ødelegge». På tross av dette er rimene bundet sammen på en møte som gjør at disse 

overgangene flyter naturlig. En av grunnene er som nevnt ovenfor at lydlikheten til en viss 

grad opprettholdes i rimets andre element, men hvis vi ser nærmere på dette så ser vi også at 

disse rimene har en kryssrimstruktur med lydlikhet på YIYI. Samtidig så er det også et 

innrim mellom andre og tredje linje, med «øret» i andre linje og både «gjøre» og «høre» i 

tredje. Alle disse elementene bidrar til å binde sammen linjene til en helhet, samtidig som de 

har en estetisk funksjon ved å forårsake en naturlig flyt mellom rimene i linjene.   
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 Versets fire siste linjer er skilt fra linjene om Styggen på ryggen av fyllordet «fuck», 

og beskriver hvilken effekt Styggen på ryggen har på jeg-personen. Ut ifra parallellismen 

«ta'kke telefon, rører ikke post / ikke prøv å ringe på, døra mi er låst» forstår vi at han har 

isolert seg helt fra omverden. Angsten og depresjonen som ble antydet i versets alle første 

linje er nå så ekstrem at jeg-personen sier han «Hopper snart i sjøen, det herre blir for grovt», 

altså vurderer å ta livet av seg. Versets siste linje er en vri på og negasjon av uttrykket «tid 

leger alle sår». Jeg-personen, som kun sitter hjemme med lukkede gardiner, har all tiden i 

verden, men det hjelper ikke. Kanskje tillater bare denne ensomheten og all tiden Styggen på 

ryggen å få full kontroll. 

 De fire siste linjene i verset bindes også sammen til en helhet ved bruk av rim, men 

skiller seg fra tidligere linjer ved at de to siste enderimene ikke er multisyllabiske. De to 

multisyllabiske rimene er «rører ikke post» og «døra mi er låst». Disse linjene er som nevnt 

tidligere en parallellismen som bidrar til å understreke jeg-personens isolasjon. Det 

multisyllabiske rimet arbeider sammen med parallellismen for å binde linjene til en helhet, og 

forsterker dermed inntrykket av isolasjonen ytterligere. De to siste linjene i verset har 

enderimene «grovt» og «sår». Dette halvrimet kobler de to linjene sammen med de to 

foregående ved bruk av lydlikhet på Å-lyden, slik at de fire siste linjene danner en strukturell 

helhet. Videre forsterkes sammenkoblingen av vokalrim innad i linjene, for eksempel «prøv» 

i andre linje og «sjøen» i tredje. Samtidig skiller de to siste linjene seg også ut vet å ikke være 

multisyllabiske. Dette bruddet gjør at de får en slags konkluderende funksjon i verset; de 

varsler dets slutt. Denne effekten forsterkes ytterligere av at den fjerde og siste linjen ikke har 

vokalrim på Ø-lyden slik de tre foregående linjene har, og dermed virker enda mer adskilt og 

avsluttende.  

 Gjennomgående i «Styggen på ryggens» første vers kan vi se hvordan multisyllabiske 

rim i tillegg til å ha en estetisk effekt også strukturerer verset inn i deler på fire linjer hver. De 

multisyllabiske rimene er sjelden helt like, og ofte skjer det en forflytning av rimet mellom 

andre og tredje linje innad i strukturen. Denne forflytningen skaper en naturlig overgang 

mellom linjene, samtidig som den opprettholder båndet mellom dem. Som regel blir også 

dette båndet mellom linjene forsterket av vokal- og konsonantrim innad i linjene. Flere steder 

blir også viktige ord aksentuert av rimet, noen ganger med den effekt at vi får et litt annet 

inntrykk enn det teksten sier i seg selv, slik som i versets første linje.  

 Refrenget i «Styggen på ryggen» består av 7 linjer og fungerer som en slags 

oppsummering av versene. Refrenget åpner med en beskrivelse av hvor ille jeg-personen har 

det, han føler det «som [han] er i helvete». Grunnen til dette er naturligvis Styggen på ryggen. 
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Som vi vet har jeg-personen så å si stengt seg inne i hjemmet sitt, og som et resultat av dette 

har Styggen på ryggen «blitt en av [hans] nærmeste». Styggen på ryggen sitter alltid på 

skuldren til jeg-personen og minner han på hvor «jævla skeis det'erre livet [hans] går». Jeg-

personen er redd, kanskje for livet i seg selv, eller for å ende opp med å ta livet av seg, for 

«Styggen på ryggen er han jeg prater med mest». Konstant hører han stemmen i hodet som 

forteller han at han ikke er bra nok, at han «kommer ingen vei her i livet». Refrenget 

oppsummerer versene, og vi kan se tydelige likheter mellom låtens første vers og refrenget: 

følelsen av isolasjon fra andre mennesker, angsten, følelsen av utilstrekkelighet, og alt dette 

personifisert i en slem mann på ryggen.  

 I likhet med versene bruker refrenget et språk preget av slang og grammatiske 

krumspring, og har også flere multisyllabiske rim. I motsetning til rimene i versene er 

derimot alle rimene i refrenget halvrim med parrimstruktur i stedet for å være strukturert 

rundt kvartetter, og siste linje skiller seg ut ved å ikke ha rimpartner. Det første rimet er et 

halvrim som ikke er multisyllabisk: «helvete» og «nærmeste». I tillegg til å aksentuere 

«helvete» forsterker også dette rimet båndet mellom de to linjene. På grunn av rimet får vi 

inntrykk av at jeg-personen føler at han er i helvete fordi Styggen på ryggen har blitt en av 

hans nærmeste. Vi kan se en lignende sammenkobling i samtlige av de rimede linjene i 

refrenget. De to neste linjene har det multisyllabiske rimet «minner meg på» og «livet mitt 

går». Her forsterker rimet koblingen mellom verbet og hva det inneholder; den første linjen 

forteller at han blir minnet på noe og den andre hva han blir minnet på. I de to etterfølgende 

linjene forsterker det multisyllabiske rimet «rart jeg er redd» og «prater med mest» 

sammenkoblingen mellom frykten og grunnen til frykten. Den siste linjen i refrenget har 

ingen rimpartner, men et innrim med «sier» i midten av linjen og «livet» i slutten. Også dette 

er et eksempel på samme type sammenkobling som jeg har vist ovenfor. Det er rim mellom 

verbet og innholdet, at noe sies og hva som blir sagt. Gjennomgående i «Styggen på ryggens» 

refreng blir altså rimet brukt til å forsterke båndet mellom følelse og grunn til følelse eller 

handling og innhold i handling. 

 Det andre verset i «Styggen på ryggen» består i likhet med det første av 17 linjer. 

Dette verset kan deles inn i to deler, som i likhet med forrige vers er strukturert av rimene. 

Første del består av 8 linjer og forteller hva Styggen på ryggen hvisker inn i øret på jeg-

personen, mens andre del beskriver jeg-personens angst og oppførsel som resultat av Styggen 

på ryggens nedbrytende kommentarer. Alle byrdene jeg-personen bærer gjøres enda verre av 

at «oppå ryggen er en spydig liten jævel». Den spydige lille jævelen, Styggen på ryggen, 

bryter ned jeg-personen ved å fortelle at han er «langt ifra den fyren [han] sku være» og at 
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han «burde titte ned i løpet på geværet», altså ta livet av seg selv. Selv om første vers på 

ingen måte var positivt kan vi få inntrykk av at dette er enda mer negativt og desperat. I første 

vers ble selvmord nevnt mot slutten av verset, men her er det noe av det første som nevnes. 

Videre har også Styggen på ryggen noen «leksjoner i livet [jeg-personen] burde lære», og et 

eksempel på en slik leksjon er at «meg og andre folk kan'ke dele atmosfære». Dette forsterker 

følelsen av isolasjon fra andre mennesker som vi har opplevd tidligere i låten, men og den er 

nå så sterk at jeg-personen ikke bare er innestengt i eget hjem, han føler seg innestengt på en 

egen planet. Tydeligvis er ikke dette nok for Styggen på ryggen, «han har noe fælere i 

gjære», og jeg-personen anbefaler alle å holde seg unna. Desperasjonen, depresjonen og 

angsten er altså forsterket i «Styggen på ryggens» andre vers, hovedsakelig som et resultat av 

repetisjoner og intensivering av ting som har blitt nevnt tidligere i låten.  

 Første del av «Styggen på ryggens» andre vers er i likhet med delene i første vers 

bunnet sammen ved hjelp av multisyllabiske rim. Rimene er: «byrde nok å bære», «spydig 

liten jævel», «fyren jeg sku være», «løpet på geværet», «livet jeg burde lære», «dele 

atmosfære», «fælere i gjære» og «være nære». Med unntak av «jævel» i versets andre linje 

er andre element i alle de multisyllabiske rimene fullstendig kongruente rim med ære-ending, 

mens første element varierer. De like endringene i andre element bidrar til å binde linjene 

sammen til en helhet, mens de varierte rimene i første element skaper en bevegelse gjennom 

rimene lignende den vi har sett tidligere. I versets tre første linjer har første element i det 

multisyllabiske rimet lydlikhet på Y-lyden, med «byrde», «spydig» og «fyren». I fjerde linje 

brytes denne rekken, og det multisyllabiske rimets første element endres til «løpet». På tross 

av dette skillet er linjen fortsatt koblet til de foregående, både som et resultat av lydlikheten i 

det multisyllabiske rimets andre element, og fordi «løpet» i fjerne linje skaper et 

konsonantrim med «langt» i tredje linje, noe som også forsterkes av «leksjoner» i innad i 

tredje linje. Konsonantrimet på L-lyden forsetter i første element av det multisyllabiske rimet 

i linje 4-6 med «løpet», «livet» og «dele», men brytes i linje 7. I delens to siste linjer har det 

multisyllabiske rimets første element lydlikhet på Æ-lyden med «fælere» og «være», men 

også her er skiftet koblet sammen med foregående linjer på grunn av lydlikheten på L-lyden i 

«fælere» fra 7. linje og «dele» i 6. linje. I delens siste linje er begge elementene i det 

multisyllabiske rimet fullstendig kongruente: «være» og «nære». Dette forsterker følelsen av 

linjen som konkluderende og avsluttende for rimsekvensen. De åtte første linjene i andre vers 

av «Styggen på Ryggen» blir altså bundet sammen av det multisyllabiske rimet. Andre 

element i det multisyllabiske rimet er konsekvent, men første element varierer. Alle stedene 

en slik variasjon forekommer forsterkes sammenkoblingen med de foregående linjene ved 



86	
	

bruk av konsonant- eller vokalrim mellom linjen som bryter med mønsteret og linjen før 

bruddlinjen.  

 Rimene brukes også for å aksentuere viktige ord i verset og forsterke inntrykk. I 

versets første linje forsterkes byrden jeg-personen bærer ved bruk av konsonantrim mellom 

nettopp «byrde» og «bære». Som flere andre steder rimes verbet med substantivet det 

refererer til, noe som fremhever ordenes betydning. I versets femte linje har vi konsonantrim 

med «leksjoner», «livet» og «lære», som har en lignende effekt. Rimet binder verbet «lære» 

sammen med substantivene det refererer til: «leksjoner i livet». Dette er også et eksempel på 

positiv assosiativ likhet, fordi «lære», «leksjoner» og «livet» tilhører samme meningsunivers. 

Ordene blir dermed dobbelt forsterket ved bruk av rim.  

 Andre del av andre vers i låten «Styggen på ryggen» beskriver jeg-personens angst og 

effekten Styggen på ryggen har på ham. Delen åpner med å beskrive angsten som 

«motherfucking ekte». Bruken av engelske ord som «motherfucking» er som nevnt tidligere 

typisk for norsk rap, og her fungerer ordet som forsterkende i forhold til angsten. Angsten 

paralyserer jeg-personen, og det eneste han kan gjøre er «å få på alle drågene og drekke». 

Dråg er et skjellsord for kvinner. Bruken av skjellsord tyder på en reduksjon av kvinner til en 

funksjon, og det virker som det eneste som får jeg-personens tanker vekk fra angsten er sex 

og alkohol. Samtidig får vi inntrykk av at denne oppførselen forsterker isolasjonen jeg-

personen føler fra omverden, for han opplever «Alle fucking anklager» som han bare «kan å 

nekte». Sakte men sikkert blir jeg-personen brukket av Styggen på ryggen. Hver natt har han 

«ekte og (...) ekle» mareritt, og hver morgen våkner han «i et badekar av svette». Isolasjonen 

er komplett. Han har drevet vekk vennene, de vil «ikke se [han] no' mere», og den eneste han 

snakker med er sin egen djevel, Styggen på ryggen, som «vil'kke se [han] levere. Linjen om 

djevelen er en repetisjon av linjen om vennene med små variasjoner, noe som gir de to linjene 

en konkluderende effekt på verset. Verset avsluttes av en linje kun bestående av ordet «så» 

som fungerer som en overgang til refrenget. Etter refrenget kommer bridgen, før refrenget 

repeteres to ganger. Bridgen er en repetisjon av linjene «Kommer ingen vei her i livet», 

ordene Styggen på ryggen hvisker til jeg-personen, og på grunn av mangelen på rim i denne 

delen vil jeg ikke kommentere den ytterligere.  

 Hvis man inkluderer versets siste linje som kun er «så» består siste del av «Styggen 

på ryggen»s andre vers av ni linjer, men det er kun de åtte før «så» som er relevant når det 

kommer til en rimanalyse. Disse åtte linjene har i likhet med samtlige av de andre linjene i 

låten mange multisyllabiske rim, og det er også mange rim innad i linjene. De multisyllabiske 

enderimene i andre del av verset er «motherfucking ekte», «drågene og drekke», «nekte», 
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«brekt ned», «ekle», «svette», «mere» og «levere». I andre element av de seks første 

multisyllabiske rimene ligger fokuset på E-lyden, men varierer mellom EKT, EK og ET. De 

to siste rimene har også fokus på E-lyden, men disse rimene skiller seg ut ved ikke å ha 

EKT/EK/ET-lyd samt å være fullstendig kongruente med hverandre, og danner dermed en 

kuplett som avslutter verset. Kupletten gir linjene en konkluderende karakter, på samme måte 

som en kuplett ofte konkluderer en sonett.  

 Akkurat som i tidligere linjer brukes vokalrim til å forsterke båndet mellom linjene 

der det er variasjoner i det multisyllabiske rimet. I tredje linje forsvinner Å-lydlikheten i 

første element av det multisyllabiske rimet, men koblingen med de foregående linjene blir 

likevel opprettholdt. Vokalrimene «Angsten» i delens første linje, «Alt» i delens andre linje 

og «Alle» og «anklager» i tredje linje bidrar til å opprettholde båndet mellom linjene, som 

forsterkes ytterligere av at «nekte» i tredje linje er et fullstendig kongruent tostavelsesrim 

med «ekte» i første linje. De samme skjer i delens sjette linje, som er den første linjen med 

enderim uten K-lyd. Denne linjen er rik på vokalrim, «Starter alle dager i et badekar», og 

bindes ved bruk av vokalrimene med A-lyd til den foregående linjen som begynner med 

«Mareritta». De to siste linjene skiller seg ut også på dette punktet. Mellom linje seks og syv 

skjer det som nevnt ovenfor en variasjon i det multisyllabiske rimet, men denne gangen blir 

ikke båndet til tidligere linjer forsterket utover den svake likheten enderimet skaper i seg selv. 

I stedet står de to siste linjene med liten lydlikhet til annet enn hverandre. De er nesten 

repetisjoner, har innrim med «ikke» og «vil'kke», og har som nevnt ovenfor de enderim med 

fullstendig kongruens. Alt dette bidrar til å forsterke følelsen av de to linjene som 

konkluderende for verset. Også i denne delen kan vi altså se at de stedene det skjer en 

forskyvning av det multisyllabiske rimet så blir vokal- eller konsonantrim brukt for å 

opprettholde båndet mellom linjene, med unntak av de to siste linjene som bevisst skiller seg 

ut med konkluderende effekt.  

 Enkelte steder har rimene en aksentuerende effekt. I de to første linjene med rimene 

«motherfucking ekte» og «drågene og drekke» forsterker rimet koblingen mellom angsten 

og oppførselen; det understreker at jeg-personen drikker og har sex som et resultat av den 

ekte angsten han føler. Marerittene beskrevet i femte linje blir forsterket av det 

multisyllabiske innrimet «så ekte og så ekle» og de tidligere nevnte vokalrimene på A i sjette 

linje forsterker av inntrykket av at jeg-personen virkelig «starter alle dager i et badekar av 

svette». I tillegg til en strukturell og en estetisk funksjon har rimene i siste vers av «Styggen 

på ryggen» altså også en semantisk funksjon og bidrar til å aksentuere viktige poenger i 

teksten.  
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 I låten «Styggen på ryggen» har rimet mer enn noe annet en estetisk funksjon. Låten 

er full av multisyllabiske rim, en type rim som har utviklet seg til å bli en tradisjonell 

kvalitetsmarkør i rappegenren. Samtidig har også disse multisyllabiske rimene en strukturell 

funksjon i låten, siden de ofte bidrar til å dele versene inn i mindre enheter eller grupper. 

Disse delene består stort sett av 4 linjer, og det skjer ofte en variasjon i det multisyllabiske 

rimet mellom andre og tredje linje. Flere av stedene en slik variasjon forekommer forsterkes 

den strukturelle sammenkoblingen med de foregående linjene ved bruk av konsonant- eller 

vokalrim mellom linjen som bryter med mønsteret og linjen før bruddlinjen. Dette bidrar 

både estetisk til at teksten flyter naturlig fra linje til linje og rim til rim, samtidig som det 

bidrar til å opprettholde strukturen. Det er også eksempler på rimets semantiske funksjon i 

teksten. Flere steder aksentuerer rimet viktige ord i teksten, ofte ved å knytte sammen et verb 

og et substantiv og dermed forsterke inntrykket disse ordene gir. Rappens nesten overdrevne 

bruk av en lang rekke rim kan minne oss om barokken, hvor rimet også i stor grad spilte en  

rolle som ornament. På denne måten kan rappen representere en slags revitalisering av rimets 

estetiske funksjon i moderne lyrikk. Samtidig er også rappen kanskje den formen for rimet 

lyrikk som i aller størst grad er preget av formeksperimenter. Genren har gått gjennom store 

forandringer på sin korte levetid, og tar i bruk rimede virkemidler, som det multisyllabiske 

rimet, som sjelden brukes i annen lyrikk. Rappen er fremdeles ung, og det blir spennende å se 

hvilke eksperimenter dens lyrikere utfører i fremtiden.  
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Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse rimets posisjon i norsk lyrikk de siste 50 årene, 

samt rimets grunnleggende poetiske funksjoner og hvordan disse har blitt tatt i bruk i 

moderne norsk diktning. Kapittelet om rimets aktualitet avslører en situasjon hvor rimet har 

tapt sin posisjon som dominerende poetisk virkemiddel i løpet av andre halvdel av det 20. 

århundret. Det litterære landskapet i etterkrigstiden var preget av en polemisk debatt mellom 

tilhengere av en bunden og klassisk versform, og tilhengere av en ny, modernistisk og 

eksperimentell form. Den bundne formen og rimet tapte denne debatten, og som et resultat 

har rimet gradvis blitt marginalisert i norsk diktning, og fått tildelt en status som arkaisk.  

 Trenden mot poesi i bunden form har blitt styrket av Kulturrådets innkjøpsordning for 

skjønnlitteratur. Dette beror på at Kulturrådet har en sentral posisjon som økonomisk aktør i 

norsk kulturliv, og gjennom nulling av rimede bøker har Kulturrådet sendt signaler til 

forfattere og forlag om hva slags lyrikk som er ønskelig i Norge.  

 Samtidig viser anmeldelsene av rimede bøker som har kommet ut de siste årene at 

flere av dagens anmeldere kan være positive til rim og klassiske versformer. Man kan derfor 

stille spørsmålet om det er mer åpenhet for rimet i dag enn det var da Håvard Rem utførte 

lignende analyser av diktanmeldelser på 90-tallet, og det vil være spennende å se hvordan 

rimets posisjon utvikler seg i årene som kommer.  

 Mens rimet har forsvunnet i skrevet lyrikk har det levd videre i sanglyrikken. 

Populærmusikk skrives stort sett på rim, og på 2000-tallet, mens poesien var preget av det 

Jean-Marie Gleize beskriver som postpoesi, vokste samtidig rappegenren frem i norsk 

musikk. På bare femten år har bruken av virkemiddelet utviklet seg i stor grad i rappen, og 

formen bruker rimet på nye måter det sjelden har blitt brukt på før i annen lyrikk. Mens rimet 

synger sin svanesang i skrevet lyrikk revitaliseres det altså i sangtekster. Dette peker ikke 

bare mot at rimet egentlig fremdeles lever i beste velgående og er et fremtredende 

virkemiddel i norsk lyrikk, men også at virkemiddelet har overlevd og videreutviklet seg der 

den kulturpolitiske kampen ikke har stått, nemlig i rocktekster og rap, som vanligvis 

utelukkes fra litteraturdebatten.   

 I kapitelet om hva rim er har jeg kommet frem til at rimets hovedfunksjon kan 

beskrives som progressiv og regressiv, siden det peker frem mot rimpartnere man forventer 

og tilbake til partner man erindrer. Ut ifra denne beskrivelsen har jeg definert tre ytterligere 

funksjoner: rimets estetiske funksjon, rimets semantiske funksjon og rimets strukturelle 

funksjon. Med disse funksjonene i bakhodet har jeg i oppgavens andre del utført analyser av 
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seks tekster skrevet på rim i løpet av de siste 50 årene, for å se hva disse avslører om bruken 

av rimet i moderne lyrikk.  

 Jens Bjørneboes «Blomster for Genet» viser en dyp forståelse for rimets semantiske 

funksjon; rimet sammenkobler en gruppe mennesker i så stor grad at de til slutt fremstår som 

en familie, som guds barn.  

 I teksten av Håvard Rem undersøker jeg hvordan rimet kommer til uttrykk i et 

moderne dikt skrevet i en av lyrikkens mest tradisjonelle og formfaste genrer. «Vincent van 

Gogh» har en moderne karakter tross formen, blant annet fordi Rem bevisst utnytter rimets 

estetiske funksjon til å skape stygge rim snarere enn vakre rim i linjene om plagierende 

kolleger, noe som forsterker linjenes innhold.  

 Joachim Nielsens sang Sola Skinner» er et eksempel på rim i sanglyrikken. Sangen 

viser hvordan musikk tillater rimet større frihet og lekenhet enn skrevet lyrikk gjør, noe som 

kan bidra til å forklare hvorfor rimet fremdeles har en dominerende plass i sanglyrikken. 

 «Kvardag» av Olav H. Hauge er det eneste av diktene jeg analyserer uten enderim. I 

stedet er diktet rikt på vokal- og konsonantrim. Det viser både at rimets funksjoner fungerer i 

disse rimformene, og at rimet som poetisk virkemiddel kanskje egentlig har en større plass i 

norsk lyrikk enn man skulle tro.  

 Halldis Moren Vesaas’ dikt «Har vandra så langt» fungerer som eksempel på rimets 

hovedfunksjon. Rimets regressive og progressive funksjon speiler hvordan jeg-personen i 

diktet ser tilbake på et langt liv og fremover mot det som skal komme.  

 Teksten om OnklPs «Styggen på Ryggen» viser hvordan rimet revitaliseres i en ny 

form for lyrikk. I rappen er rimets estiske funksjon mest fremtredende, men formen er også 

kanskje den som i størst grad eksperimenterer med rimet. Rappen har åpenbart kommet for 

å bli, og vil føre med seg nye formeksperimenter og utviklinger av rimet som poetisk 

virkemiddel. 

 Sammen gir disse tekstene et bredt bilde av hvordan rimet kan og har blitt benyttet 

som poetisk virkemiddel i nyere norsk lyrikk. De viser at rimet er en integrert del av det 

estetiske uttrykket, med viktige funksjoner utover bare å være estetisk ornament.    

 Oppgaven viser altså at rimet er nedvurdert og oversett, men likevel egentlig lever i 

beste velgående tross magre kår. Norske poeter behersker samtlige av rimets poetiske 

funksjoner, og det kan hende at virkemidlet også vil oppleve større respekt igjen nå som 

tradisjonskampen er over og fortidens polemiske holdninger til en viss grad forsvinner. 

Forhåpentligvis vil dette føre til ytterligere analyser av rim som poetisk virkemiddel, som 

ikke er farget av et ønske om å bryte med fortiden, men et ønske om å forstå poesi.  
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