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Sammendrag 

 

Dette masterprosjektet er gitt navnet Mellom karneval og kritikk. En analyse av Erlend Loes 

satiriske strategier i Slutten på verden slik vi kjenner den (2015). Prosjektet er et studium i 

satire, hvor det i særlig grad blir undersøkt hvordan det satiriske i romanen opptrer i samsvar 

med de karnevalistiske prinsipper. Utgangspunktet for prosjektet og analysen er Pål Gerhard 

Olsens definisjoner av Loes stil som «satirisk karneval» og «satirisk, karnevalistisk skråblikk», 

og Dennis Meyhoff Brinks selvdefinerte satiresjanger, karnevalistisk satire. Det foreligger 

særlig to hypoteser for prosjektet, der den første omhandler Slutten på verden slik vi kjenner 

den som et verk med satirisk modus. Hovedpersonen i romanen føler på et sterkt ubehag ved 

senmodernitetens tendenser, det moderne samfunnet og den norske prestasjonskulturen og 

effektivitetssamfunnet. Han kritiserer samfunnet for å drive frem en penge- og 

forbrukermentalitet, en mentalitet som strider imot menneskets naturlige livsførsel, og som 

derved fører mennesket bort fra dets opprinnelige mål. Kritikken kommer til uttrykk i 

hovedpersonens svartsyn på omgivelsene, der han overdriver og latterliggjør de fenomener han 

ser. Samtidig opptrer ikke hovedpersonen som en typisk satirisk stemme, en stemme som stiller 

seg utenfor det objekt som kritiseres. Dette fordi han selv føler på mindreverdighetskomplekser 

og mistilpassethet i møtet med sivilisasjonen, og hovedpersonen opplever på grunn av dette en 

eksistensiell krise. Den andre hypotesen omhandler karnevalet og karnevalismen. Romanens 

univers kan betraktes som et karneval, fordi det både forholder seg til flere av karnevalismens 

prinsipper, slik Bakhtin skriver om dem, og fordi det er et rart og underlig univers preget av det 

fantasifulle, naive og umulige. Gjennom fire analysekapitler har det i oppgaven blitt undersøkt 

hvordan satire og karnevalisme opptrer i romanen, hvilken funksjon de har og hvordan de spiller 

på lag. De fire kapitelene har omhandlet det satiriske offeret, latter og latterliggjøring, den 

groteske estetikk, og transtekstualitet, hypertekstuelle forbindelser og parodi. Det som blir gjort 

klart i analysen er at Slutten på verden slik vi kjenner den fremstår som overordnet ambivalent 

og tvetydig, der verket i stor grad leker med leserens forventninger til sjanger, til tekstens 

budskap og dens virkemidler. Romanen stiller seg altså mellom det alvorlige og det 

humoristiske, mellom det forvrengte og virkelighetsnære, og mellom det kritiske og det 

karnevalistiske.  
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Forord 

 

Å skrive en masteroppgave har vært et mye vanskeligere prosjekt enn hva jeg kunne forestille 

meg. For da jeg studerte på bachelorprogrammet i Nordisk på NTNU gledet jeg meg vilt til å 

sette av et helt år til å kunne fordype meg i et selvvalgt litterært emne. Det var en drøm i seg 

selv for en meget motivert, bekymringsløs student som jeg den gang var. Denne illusjonen slo 

derimot fort sprekker i møte med masterprogrammet på UiO. Allerede under arbeidet med 

prosjektbeskrivelsen, som skulle utarbeides våren 2016, sprakk denne «gledesboblen», og 

usikkerheten kom krypende inn og avlastet den faglige selvtilliten jeg en gang hadde. For hva 

skulle jeg skrive om? Kunne jeg bidra med noe som helst? Og hadde jeg den faglige 

modenheten som behøvdes for å kunne skrive en oppgave av et slikt omfang, og det på en 

vellykket måte? Tvilen på egne evner tok etter hvert overhånd, og på flere tidspunkt vurderte 

jeg å ta ut permisjon, og derved utsette hele graden. Men da høsten kom og skrivetiden skulle 

begynne bestemte jeg meg for å gjøre et forsøk, og valgte derfor å ta tak i frykten for å mislykkes 

med en gang, istedenfor å utsette prosjektet og overse problemet. De påfølgende månedene var 

strevsomme, men jeg fant til slutt mitt prosjekt og min måte å gjøre det på, og dette er resultatet.  

I prosjektperioden har det vært mange personer som har hjulpet meg og gjort det mulig 

for meg å komme i mål med denne oppgaven. Det er av den grunn også mange personer å takke, 

både for faglig støtte og ikke minst for følelsesmessig støtte. For det å skrive en oppgave av et 

slikt omfang har først og fremst vært en mental påkjenning med mange forvirrede og motløse 

øyeblikk. Først må jeg takke min veileder, Per Thomas Andersen, som til tross for mange av 

mine hysteriske utbrudd har beholdt roen og vist både tillitt til meg og prosjektet mitt. Jeg vil 

påstå at han har fremstått som en stødig og aksepterende veileder som har hjulpet meg på vei 

til å få tilbake troen på egne ferdigheter. Den andre jeg vil takke er Sondre Fredrikstad, min 

venn og tidligere samboer, som alltid har vært der for meg, og som har støttet og trøstet meg i 

tunge stunder, men som også har vist seg å være en ivrig diskusjonspartner. Å skrive en 

masteroppgave er et ensomt arbeide, og jeg vil derfor sende den siste takk til Dina Stabell, som 

har bidratt med mange lystige distraksjoner på realfagsbiblioteket og gjort en ellers så ensom 

og grå tilværelse lysere.  

 

 

Majorstuen, Oslo, April 2017 

Ida Hauger  
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Innledning 

«There are many ways of looking at this life, and satire’s is one of them. To respond to the 

world with a mixture of laughter and indignation is not perhaps the noblest way, nor the most 

likely to lead to good works and great arts; but it is the way of satire» (Hodgart 1969: 10). 

 

PRESENTASJON AV PROSJEKT  

Satiren er en litterær form med lange historiske røtter, som strekker seg helt tilbake til antikken. 

Satiren har antatt mange former i tidens løp, men den har alltid beskjeftiget seg med kritikk og 

angrep på samtiden, samfunnet og enkeltmenneskets svakheter. Dette masterprosjektet vil 

omhandle Erlend Loes satiriske strategier slik de fremstår i han siste utgitte roman for voksne, 

Slutten på verden slik vi kjenner den (2015). Romanen er den tredje i trilogien om Andreas 

Doppler, en ensom mann som slites mellom samfunnets forventninger til prestasjon og 

vellykkethet og hans eget ønske om å leve som villmann i skogen med sin beste venn, elgen 

Bongo. Anmelderkorpset ga romanen jevnt over gode kritikker da den ble utgitt, og flere av 

anmelderne var i særlig grad interessert i romanens satiriske elementer. Dette gjaldt Sindre 

Hovdenakk som i sin kritikk i VG skrev at romanen fremmet en dystopisk kulturkritikk av høy 

underholdningsverdi (Hovdenakk 2015), Margunn Vikingstad som påpekte i Morgenbladet at 

boken beskjeftiget seg med skam, aggresjon og ubehaget over kulturen (Vikingstad 2015), og 

Pål Gerhard Olsen som kalte romanen for et «satirisk karneval» i Aftenposten (Olsen 2015).  

I kritikken «Loes satiriske karneval: Lille mann, hva nå?» skriver Olsen at eksplisitt 

samfunnskritikk i skjønnlitteraturen er et svært vanskelig felt å bevege seg inn på og lykkes 

med, og at denne type kritikk og litteratur fort kan fremstå som «talerstolbombastisk» (Olsen 

2015). Han eksemplifiserer sitt poeng ved å nevne den marxist-leninistiske diktningen. Til tross 
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for denne skepsisen til politisk litteratur, uttrykker Olsen velvilje overfor Loe og Slutten på 

verden slik vi kjenner, og påstår at Loe har greid å kombinere det samfunnskritiske og det 

litterære i verket uten at det samfunnskritiske overskygger verkets estetikk og status som 

autonomt kunstobjekt. Dette kommer ifølge Olsen av at Loe sverger til det «satirisk, 

karnevalisitsk skråblikket» som sin metode, og at denne metoden «resulterer i [en] mye infam 

situasjonskomikk og forfriskende uthenging av en velfødd modernitet» (ibid.). Etter mitt skjønn 

er Olsens beskrivelse av romanen som et satirisk karneval ikke bare en svært passende 

beskrivelse av enkeltverket Slutten på verden slik vi kjenner den, men også passende beskrivelse 

av Loes forfatterskap i sin helhet. Det stilmessige uttrykket til Loe bygger i mange tilfeller på 

kombinasjonen av humoristisk absurditet og alvorstynget kritikk av samtiden, samfunn, kultur 

og menneske. Han skriver ofte om det fremmedgjorte og mistilpassede mennesket som kjenner 

et ubehag ved tilværelsen, et menneske som ikke finner sin plass i verden eller meningen i livet, 

og som derfor fremstår som en «outsider». Likevel virker ikke historiene hans gjennomgående 

tragiske eller triste, men heller som underlige og lattervekkende. Dette fordi han benytter seg 

av overdrivelser, absurditeter, det burleske og inkongruente på en humoristisk måte i sine 

kritikker og beskrivelser av det feilaktige. Bøkene bærer med andre ord preg av ambivalens, 

der det lekes med blandingen av det behagelige og det ubehagelige, det høyverdige og det lave, 

og hvor de utroligste og mest fantasifulle ting kan skje innenfor et ellers så realistisk univers.  

Hensikten med dette prosjektet vil være å analysere Slutten på verden slik vi kjenner den 

med utgangspunkt i Olsens forståelse av verket som satirisk karneval og Loes metode som 

satirisk, karnevalistisk skråblikk, og undersøke hvordan det satiriske og karnevalistiske oppstår, 

fremtrer og interagerer med hverandre i romanen. Spørsmål som vil være viktige med tanke på 

dette er: Hvilke satiriske og karnevalistiske elementer finner man i romanen? Står det satiriske 

og karnevalistiske i motsetning til hverandre? Kan de leve side om side? Utfyller de hverandre? 

Eller er det satiriske og det karnevalistiske to uforenlige størrelser? Oppgaven vil også 

beskjeftige seg med Dennis Meyhoff Brinks satiresjanger, karnevalistisk satire, som vil bli 

beskrevet nærmere under teori- og metodedelen i dette kapittelet. Utenom de rent teoretiske 

problemstillingene, vil det mest av alt være interessant å undersøke konkrete satiriske og 

karnevalistiske elementer i Slutten på verden slik vi kjenner den, og å finne ut hvordan disse 

elementene kan betraktes som særegne for Erlend Loes satiriske strategier. Det vil av den grunn 

være relevant å se på hvordan Erlend Loe fremstår som satiriker, om det er mulig å gjenkjenne 

en gjennomgående satirisk strategi i verket og i forfatterskapet hans, om denne strategien kan 
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betraktes som karnevalistisk, og om verket formidler en klar moral og et tydelig budskap, eller 

om det hele forsvinner i den ironiske leken og det humoristiske spillet.  

Angående prosjektet og dets problemstillinger, må det fremlegges to hypoteser. For at 

Slutten på verden slik vi kjenner den skal kunne betraktes som et satirisk karneval eller en 

karnevalistisk satire, må verket fremstå som både satirisk og karnevalistisk. Romanen kan 

betraktes som satirisk ettersom den beskjeftiger seg med en alvorstynget kultur- og 

samfunnskritikk, samtidig som denne kritikken er tuftet på det komiske. Loe er kjent for å være 

en stor humorist, og hans litteratur har underholdt både barn og voksne. Under den humoristiske 

overflaten, hvor snodige karakterer opptrer og overraskende handlingsforløp utspiller seg, 

eksisterer det likevel en seriøs og alvorlig tematikk, og han har skrevet om emner som religiøs 

fanatisme, eksistensielle kriser, kjønnsroller, materialisme, prestasjonspress, samfunnet og 

kulturen for øvrig. Dette gjelder både for hans barnebøker om truckføreren Kurt, så vel som for 

prosalitteraturen for voksne. Loe betrakter også seg selv som satiriker, og han har selv eksplisitt 

uttrykket at han bedriver satire i sitt forfatterskap (Aftenposten 2011). Loe anser forståelsen av 

satire og ironi for å være viktige allmennkunnskaper, da også for barn, og han går så langt som 

til å påstå at det vil være et samfunnsproblem om de kommende generasjoner ikke forstår ironi 

(ibid.), og da heller ikke vil forstå satire.  Loes påstand om satiren og ironiens viktighet har sin 

bakgrunn i deres egenskap som våpen og virkemiddel i kampen mot et urettferdig samfunn, 

feilaktige verdier og dårlige moralske synspunkter. Hvis dagens unge og de kommende 

generasjonene ikke lengre har evne til å begripe eller å anvende ironi og satire, vil de miste et 

kritisk medium og en mulighet til å kjempe for hensiktsmessige forandringer i samfunnet.   

Den andre hypotesen favner om det karnevalistiske, og påstanden om at Loe benytter 

seg av karnevalistiske virkemidler i Slutten på verden slik vi kjenner den. Et typiske 

karnevalistisk virkemiddel som han benytter seg av, er det omvendtes logikk. Denne logikken 

handler om å snu verden på hodet, og kommer til uttrykk i forfatterskapet til Loe i de fiktive 

personene. For eksempel i voksne figurer som opptrer som barn, barn som opptrer som voksne, 

kvinner som opptrer som menn osv. Verdisystemet og verdensperspektivet blir også berørt av 

det omvendtes logikk i Loes univers, og de forekommer også som uventede og annerledes. 

Begrepet «karneval» kan også benyttes for å beskrive de verdener som Loes fortellinger 

utspiller seg i. Den umiddelbare assosiasjonen til begrepet er utkledning, fest og lek, og det 

«loeske» universet er i likhet med karnevalet, en fest og en lek. En tilstand som representerer 

et annet liv og en annen virkelighet. Både miljøskildringene og de fiktive personer i romanene 

er gjenkjennelige nok, og handlingen i dem kan betraktes som hverdagsrealisme. Likevel er 
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virkelighetsbildet som Loe presenterer, en forvrengning av den reelle verden, og han benytter 

seg stort av overdrivelser, absurditeter og underlige sammenstillinger for å skape en særegen 

verden, hvor hans «skrullete» karakterer kan bosette seg. Disse virkemidlene bidrar til å gjøre 

tekstene komiske og underholdende, men de virker også fremmedgjørende. Leseren blir i møte 

med den andre verden, den forvrengte verden, stilt i en posisjon hvor han kan være kritisk til 

sin egen virkelighet, verdier og handlinger. I møte med den forvrengte verden får han med 

underliggjøringens makt, mulighet til å tre ut av seg selv og sin kjente rolle for å bli kjent med 

seg selv og sitt egent univers på en ny måte. Det kjente opptrer på grunn av fremmedgjøringen 

som ukjent, nytt og annerledes. Karnevalet kommer også til uttrykk i det litterære 

persongalleriet som består av figurer som befinner seg utenfor normalen. De kan i mange 

tilfeller ses på som klovner eller narrer, og de karakteriseres av sine få og ringe egenskaper. 

Dette gjør figurene latterlige, og de fremstår mer som karakterer og figurer enn som ekte 

mennesker.  

 

PRIMÆRMATERIALET  

Som allerede nevnt vil primærmateriale for dette prosjektet være romanen Slutten på verden 

slik vi kjenner den av Erlend Loe. Forfatterne ble født i Trondheim i 1969, men er i dag bosatt 

i bydel Nordre Aker i Oslo, hvor også handlingen i mange av hans romaner utspiller seg. Han 

debuterte som romanforfatter i 1993 med Tatt av kvinnen, men oppnådd først et litterært 

gjennombrudd tre år senere med romanen NAIV. SUPER. (1996). For dette verket høstet han 

svært gode kritikker, og fikk status som en av de fremste representantene for bruddet med 80-

tallslitteraturens gravalvor (Rottem 1998: 781). Hans bøker handler om personer som havner 

på utsiden av normalen, og fortellingene tar for seg disse personenes forsøk på å håndtere 

ubehaget over kulturen, samfunnet og livet generelt gjennom metoder som aggresjon, isolasjon 

og/eller regresjon1. I NAIV. SUPER. og Doppler (2004) benytter hovedpersonene seg av 

regresjon i møte med utfordringer i hverdagslivet. I NAIV. SUPER. fraskriver helten seg 

ansvaret overfor seg selv og andre ved å innta en barnlig rolle. I Doppler opponerer derimot 

hovedpersonen mot samfunnet ved å vende seg til en primitiv livsform i skogen. Og i 

Vareopptelling (2013) er sinne og hevn følelser som hovedpersonen Nina Faber møter verden 

med, og som hun benytter seg av i forsøket på å oppnå erkjennelse og anerkjennelse. I løpet av 

det over 20 år lange forfatterskapet til Erlend Loe, har han vist seg å være en mann av mange 

                                                 
1 Regresjon. Det motsatte av progresjon. En psykologisk forsvarsmekanisme der individet i møte med utfordrende 

situasjoner vender tilbake til et tidligere utviklingsstadium. Oppstår som følge av alvorlige psykiske kriser.   
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talenter, og han har arbeidet som både oversetter, litteraturkritiker, manusforfatter for tv-

produksjon, barnebokforfatter og romanforfatter.  

 Slutten på verden slik vi kjenner den ble utgitt i september 2015 på Cappelen Damm 

forlag. Romanen er en av Loes nyeste bøker, og den inngår i trilogien om Andreas Doppler. De 

to første verkene i serien er Doppler (2004) og Volvo Lastvagnar (2005). Handlingen i Slutten 

på verden slik vi kjenner den utspiller seg i et virkelighetsnært univers, og i en by som forestiller 

og blir kalt Oslo. Hovedpersonen, Andreas Doppler, har valgt å forlate livet som selvberget 

skogsmann, for å gjenoppta sin rolle, status og stilling i familien, jobben og samfunnet i Oslo. 

Han har plassert sin bestevenn, elgen Bongo, på kennel for hjortedyr, og kjenner en følelse av 

optimisme der han vandrer fra de svenske skoger i øst mot hjemmet på Oslo vest. Mens han 

går, fantaserer han om hvor mye familien har savnet han i de årene han har vært borte, og han 

drømmer om at de ikke har greid å leve et funksjonelt liv etter at han dro. Dette fordi hans 

manglende tilstedeværelse har skapt et vakuum i tilværelsen for dem. Møte med familien og 

hans gamle hjem og liv, arter seg imidlertid ikke på den måten som han har forestilt seg, og han 

aner umiddelbart uro i det han kommer inn i gaten hvor hjemmet ligger, og oppdager at huset 

hans nå er malt blått. «Det var en blåfarge som antydet klokkertro på så vel egen fortreffelighet 

som på samfunnets bærende finansielle institusjoner og strukturer. Huset var blått på en 

selvsikker måte som ikke representerte familien slik han kjente den og som heller ikke kledde 

den. Langt ifra» (Loe 2016: 10). Blåfargen fremstår for Doppler som et kraftfelt som forsøker 

å støte han bort, og mistanken om at tingenes tilstand har forandret seg siden sist han var 

hjemme, blir bekreftet da han oppdager at navnet hans omhyggelig er skrapet vekk fra 

postkassen og et nytt mannsnavn er gitt plass: Egil Hegel.  

 Romanen er inndelt i tre deler, som alle sier noe om hvor Doppler befinner seg 

topografisk i forhold til hjemmet og familien. Første del er kalt «Månedene i furua», og tar for 

seg Dopplers liv i det han ankommer Oslo og bosetter seg i et furutre på familiens tomt. Fra 

furua observerer han hverdagslivet til familien, mens han forsøker å legge en plan for hvordan 

han skal utdrive inntrengeren Egil og gjenerobre sin plass i hjemmet. Andre del heter «Tiden i 

det blå huset», og forteller om tiden etter at Egil er fordrevet fra huset, og om Doppler som 

forsøker å gjenoppta sitt gamle liv og stilling som moderne mann, familiefar og arbeidstaker. 

Denne delen består av fire kapitler, som alle sirkulerer rundt objekter som blir gitt en avgjørende 

plass i Dopplers liv: «Månedene foran tv-en», «Tiden med flyet», «Potlatch» og «Rumpene tar 

overhånd». Den tredje delen heter «Tiden utenfor det blå huset». Doppler er ikke lengre en del 
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av familien, og han befinner seg derfor lenge i en forvirret sinnstilstand. Denne delen er inndelt 

i kapitlene: «Årene med kroppsarbeid» og «Slutten på verden slik vi kjenner den».  

Slutten på verden slik vi kjenner den er en roman om det å komme for sent. En roman 

om det å ikke ha snudd i tide. Når Doppler vender tilbake til sivilisasjonen, forventer han at 

tiden skal ha stått stille i de måneder og år han har vært til skogs. Han forventer at alt skal være 

slik som da han dro, og at alt, også tiden, skal ha stanset i hans fravær. Realiteten viser seg å 

være en helt annen, og kona og barna har gått videre i livene sine, mens han selv har mistet 

evnen til å ta del i samfunnet etter å ha levd i isolasjon i en mer eller mindre dyrisk og/eller 

primitiv tilstand i skogen. Romanen behandler temaer som rører ved det å være «outsider». For 

eksempel det å være et fremmedgjort menneske, og det å ikke lykkes i sine roller eller med sine 

prosjekter i et samfunn hvor det stilles enorme krav til prestasjon og vellykkethet. Det å være 

en «outsider» knyttes til følelser som det flaue, pinlige og skamfulle, og Doppler skjemmes ofte 

over sin egen mangel på tiltakskraft og produktive evner. Boken tar også for seg en rekke 

forhold i samfunnet, og det harseleres med nordmenns mangel på nestekjærlighet, så vel som 

med dommedagsforberedelse, reality-tv og rosablogging. Til tross for at fortellingen i bunn og 

grunn er tragisk fra Dopplers standpunkt, krydres fortellingen av den «loeske» komikk gjennom 

absurditeter, underlige og overraskende sammenstillinger og ironi, og historien fremstår av den 

grunn som lattervekkende.  

 

TIDLIGERE STUDIER AV ERLEND LOE 

Med NAIV. SUPER. ryddet Erlend Loe seg en plass i den norske litterære kanon, og han har 

blitt anerkjent som en viktig forfatterstemme for samtidslitteraturen. Hans verker er pensum på 

både grunnskolen, videregående skole, høgskolen og universitetet, og media viser alltid 

interesse for hans utgivelser. Det eksisterer derfor et stort arkiv av metatekst2 om 

forfatterskapet, men dette arkivet må kunne betraktes som noe begrenset fordi det mest av alt 

konsentrerer seg om NAIV. SUPER., ny-naivisme/naivisme3 og humor. Store deler av 

forfatterens produksjon er derfor overlatt til det store ukjente, selv om det så klart eksisterer 

visse unntak.  

                                                 
2 Metatekst. Begrep av Gèrard Genette. Omhandler den transtekstuelle forbindelsen mellom et litterært verk og de 

kommentarer og kritikker som er skrevet om det.  
3 Naivisme. Det barnlige blikket. Verden blir tolket med et umiddelbart og ureflektert perspektiv. Den naivistiske 

stilen avskyr den tekniske fullkommenheter og det akademiske preget, og søker av den grunn regresjon; tilbake til 

barnets eller den primitive estetikk (Tschudi-Madsen 2016).  



7 

 

 Erlend Loes plass i den litterære institusjonen markeres av hans tilstedeværelse i 

litteraturhistoriske verker, og både Øystein Rottem og Per Thomas Andersen har inkludert han 

i sine litteraturhistorier. I Norges litteraturhistorie (1998) av Rottem presenteres både Tatt av 

kvinnen og NAIV. SUPER.. Dette var de to eneste romanene som Loe hadde gitt ut på det 

tidspunkt Rottem skrev sin litteraturhistorie, og at Loe, til tross for den til da lille produksjonen, 

ble innlemmet i verket, tyder på at Rottem anså han som en forfatter som ville bli avgjørende 

for sin samtid og fremtid. Rottem skriver at Loe var en av de viktigste stemmene i bruddet med 

den alvorstyngede 80- og 90-tallslitteraturen, og han betraktet Loes naivistiske uttrykk som en 

viktig motsats til den tidligere forfattergenerasjonens komplekse stil (Rottem 1998: 781). 

Rottem mener at den litterære kvaliteten til NAIV. SUPER. ligger i Loes rendyrking av 

naivismen og i den lekne lettheten som oppstår i språk skrevet i barnlig stil (ibid. 782). Om 

debutromanen, Tatt av kvinnen, mener Rottem at den fremstår som en humoristisk parodi på de 

kjønnsrolledebatterende samlivsromanene fra 80-årene (ibid. 781).  

Per Thomas Andersen har i ettbindsverket Norsk litteraturhistorie (2001/2012) tatt for seg 

de aller fleste av Loes romaner. Han vier imidlertid NAIV. SUPER. langt mer oppmerksomhet 

og plass enn de andre verkene. Ifølge Andersen er Loe en av 1990-tallets store forfatterikoner 

innen den norske litterære institusjonen, og han skriver i verket at Loe skildrer det tidstypiske 

for senmoderniteten i sitt forfatterskap (Andersen 2012: 649). Et tidstypisk fenomen som Loe 

tematiserer er ifølge Andersen den nye generasjonen av unge voksne som ikke finner sin rolle 

eller plass i verden. Dette fordi landet alt er bygget, og at det derfor ikke lengre eksisterer store 

prosjekter å ta del i og skape en identitet rundt. Andersen betrakter Loes språk som et språk 

med en viss antieleganse, ettersom syntaksen er enkel og språket stort sett består av 

hovedsetninger med kun en ny informasjon i hver enkelt setning (ibid. 650). Andersen påpeker 

også at språket har en muntlig fremtoning, og mangelen på variasjon gir leseren assosiasjoner 

til barnets språk (ibid.). Overordnet for forfatterskapet skriver Andersen at Erlend Loe har 

«utgitt flere romaner der vi gjenkjenner den litt puslete antiheltskikkelsen med sine litt skrudde 

prosjekter, sine ikke helt velfungerende familieroller og sine funderinger omkring ganske 

alvorlige problemstillinger – hele tiden i setninger og språk som inviterer til en humoristisk 

lesemåte» (ibid. 652).  

 Andersen skriver også om Loe og NAIV. SUPER. i Tankevaser. Om norsk 1990-

tallslitteratur (2003). I kapittelet «Tilbake til Brio og «Den oseaniske natursubstansen»» 

beskjeftiger Andersen seg med hvordan skjønnlitteraturen kan opptre som kildehistorier for sin 

tid. Ifølge han danner slike kildehistorier et kulturelt fellesskap og er med på å bygge opp en 
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felles identitet for den generasjonen som kildehistorien representerer (Andersen 2003: 123). 

Ny-naivismen og det barnlige blikket, som fremtrer i NAIV. SUPER., blir av Andersen betraktet 

som en reaksjon på 80-tallistenes ironi og den avanserte leken. NAIV. SUPER. representerer 

den nye generasjonen av unge voksne, en generasjon som tviholder på tenåringens usikkerhet 

og de horisontale verdier (ibid. 133). Som grunnlag for analysen, anvender Andersen teorier av 

familiepsykolog Silvia Vegetti Finzi. Hun påstår at de «nye unge» er fordomsfrie, søkende og 

åpne for livsfilosofiske spørsmål, men at de mangler kampinstinkt. Dette fører til at den nye 

generasjonen velger å avstå fra å gjøre opprør mot foreldregenerasjonen, og at de isteden velger 

å bo hjemme hos foreldrene, og derfor går glipp av det faktiske voksenlivet (ibid. 132-33). Den 

nye generasjonen av voksne vil av den grunn helt enkelt skli fra en tilstand som barn og inn i 

en tilstand som gamle, og derved hoppe over stadiet som voksne (ibid.).  

Eirik Vassenden har også skrevet om Loe, men har i motsetning til de fleste lesere, 

litteraturvitere og anmeldere stilt seg kritisk til forfatterskapet. Han anser de gode kritikkene av 

Loes bøker for å være ufortjente, og viser seg som en negativ røst i den ellers så store 

begeistringen for Loe. I Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen (2004) analyserer 

han Tatt av kvinnen, NAIV. SUPER. og L, og han skriver at prosjektet har avslørt særlig tre ting 

for han angående Loes forfatterskap. For det først mener han at Loe med sine romaner rører 

ved noe, men at han ikke makter å bevege. For det andre domineres bøkene av en veikhet, og 

det i en slik grad at det irriterer Vassenden. Og for det tredje utvikles og utvides denne veikheten 

i de tre romanene på en slik måte at den går fra å være uavklart i Tatt av kvinnen, til avklart og 

tydelig i Naiv. Super, til overtydelig i L (Vassenden 2004: 74). Vassenden er heller ikke enig 

med Rottem i påstanden om at Loe representerer et brudd med 80-talletslitteraturens alvor, og 

han sammenligner Tor Ulven med Loe for å få frem sitt poeng. Ifølge Vassenden er Ulven en 

representant for den gravalvorlighet som Loe visstnok skal stå i opposisjon til, men ifølge 

Vassenden mislykkes denne opposisjonen fordi «Loes romaner aldri har befunnet seg i eller 

hos dagens alvor, og fordi Loes romaner langt ifra er «humoristiske» eller «morsomme», der 

for eksempel Ulvens […] prosabøker er såkalt «alvorlige» eller «gravalvorlige»» (ibid.  2004: 

91).  

 Ellen Rees gjør igjen opprør mot Vassenden i sin artikkel, «Den reflekterende overflaten 

i Erlend Loes Doppler (2004) og Volvo Lastvagnar (2005)» (2009). Hun forsøker å forsvare 

Loes forfatterskap og plass i litteraturhistorien ved å påstå at det eksisterer et opprør og et 

samfunnsengasjement hos Loe som viser hans bevissthet rundt sentrale filosofiske premisser 

for senmoderniteten, dette til tross for de overfladiske og naivistiske aspektene som Vassenden 
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og andre har kritisert (Rees 2009: 258). Rees protesterer med dette mot Eivind Tjønneland, som 

med utgangspunkt i Fredrich Schillers teorier, har skrevet at Loe anvender det naive på en slik 

måte at det ikke fremmer samfunnskritikk. Han mener at hovedpersonene i NAIV. SUPER. er 

mottakelig for reklamen og markedskreftenes påvirkningskraft, mens Rees på sin side ser det 

slik at romanen reflekterer over og stiller spørsmål til reklamens makt over individet (ibid. 263). 

Rees viser likevel enighet med Tjønneland angående spørsmålet om Loes egenartede ironi, og 

hun skriver med bakgrunn i Tjønneland at denne ironien ikke kun er negasjon, men også et 

uttrykk for identifikasjon og idealisering (ibid.). Rees viser motvilje til Brit Andersen og John 

Bruno, som i «Dopplers kjønn – parodi eller politikk?» (2006) fremmer et negativt perspektiv 

på kjønnsfremstillingene i Doppler. Rees mener at Andersen og Bruno ikke makter å skille 

mellom forfatter og forteller i det de betrakter Dopplers kvinneforakt som representativ for Loes 

påståtte egen kvinneforakt (ibid. 264). Rees mener at Andersen og Bruno overser det faktum at 

Doppler-figuren mislykkes i sine prosjekter i romanen, når de stiller seg kritisk til romanens 

moralske standpunkt, og at de derved overser verkets tvetydighet. For Doppler makter verken 

å gjenoppbygge de førmoderne årsakssammenhengene eller å frigjøre seg fra flinkheten, slik 

hans idé opprinnelig er (ibid. 265). 

 Flere studenter har vist stor interesse for Erlend Loe og hans diktning, og det har blitt 

utarbeidet flere masterprosjekter som har tatt for seg hans verker. Av de oppgaver som er 

tilgjengelig via internett, kan man se at majoriteten av masteroppgavene har handlet om NAIV. 

SUPER., barnebøkene og Kurt og romanen om Doppler, og det har blitt skrevet om temaer som 

moderne kjønnsroller, komikk, absurditet og den nærværskulturelle lesningen. Wera Birgitte 

Holst er en av dem som har skrevet om NAIV. SUPER., og det i perspektiv av det absurde. Hun 

baserer sitt teoretiske grunnlag på Albert Camus, og anser det absurde for å springe ut av en 

bevissthet om tiden og at man en dag skal dø. Engstelsen for døden skaper grobunn for en 

eksistensiell krise, hvor følelsen av manglende sammenheng i tilværelsen gjør seg gjeldende 

(Holst 2006: 92). Ifølge Holst velger Loes karakterer ulike strategier for å motarbeide tiden, 

aldringen og døden, og av den grunn blir litteraturen absurd. I NAIV. SUPER. forsøker 

hovedpersonen å unngå aldring ved å ta et skritt tilbake og gå inn i rollen som barn (ibid.). Med 

andre ord regresjon. Hovedpersonen forsøker å forlate den virkelige verdens lover rundt tid ved 

å vende tilbake til tidligere utviklingsstadier, og derved forsøke å skru tiden tilbake og utsette 

døden og voksenlivet. Inger Rødseth er en annen tidligere masterstudent som har skrevet om 

Loe. Hun har undersøkt humoren som fremtrer i Doppler og Volvo Lastvagnar, og hun har gjort 

forsøk på å greie ut hva som kan betraktes som det typisk «loeske», altså hva som er særegent 
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for Loes forfatterskap. Ifølge Rødseth er det «loeske» en modell eller oppskrift som Erlend Loe 

skriver sine tekster ut ifra. Denne malen er i stor grad basert på karakteristikker fra NAIV. 

SUPER., og fremstiller «en regresjonshistorie med naivistisk stil og en lun, underfundig humor» 

(Rødseth 2007: 10). Som i Holsts analyse av det absurde, er også Rødseths konklusjon at Loes 

karakterer forsøker å løse sine problemer ved å se og søke tilbake til en annen tilstand, tid og 

situasjon enn den de faktisk befinner seg i.  

 

BEGRUNNELSE 

Mange har skrevet om Loe og mye er sagt om hans forfatterskap. Av den grunn vil spørsmålet 

være: Hva kan jeg som masterstudent bidra med i studiene av Erlend Loe? Hvordan kan mitt 

prosjekt virke fornyende, korrigerende eller utfyllende for den allerede eksisterende 

forskningen på området? Og eksisterer det emner og verker som ikke alt er berørt og studert fra 

forfatterskapet?  

 Selv om satire og satirens virkemidler av flere blir nevnt i forbindelse med Loe og hans 

verker, er det vanskelig å oppdrive lengre akademiske tekster som beskjeftiger seg med og 

fordyper seg i dette temaet. Det samme gjelder for karnevalismebegrepet, som heller ikke har 

blitt viet spesielt mye oppmerksomhet i Loe-studiene. En undersøkelse av de satiriske og de 

karnevalistiske virkemidlene i Loes Slutten på verden slik vi kjenner den, vil på bakgrunn av 

dette virke utfyllende for den allerede eksisterende forskningen og studiet av Erlend Loe, og 

det vil forhåpentligvis gi nye perspektiver på forfatterskapet. For meg og for dette prosjektet vil 

det ikke være noe poeng å tilbakevise den allerede eksisterende forskningen, men det vil 

derimot bli tatt utgangspunkt i den sekundærlitteraturen som alt eksisterer, for så å bygge videre 

på den i oppgaven. Dette gjelder for eksempel undersøkelsene av den «loeske» komikk, et 

aspekt som gjør seg gjeldende i satiren gjennom latter og latterliggjøring og i karnevalet 

gjennom den folkelige latterkulturen. Mitt hovedpoeng og ønske er å utfylle det som for meg 

forekommer som et hull i forskningen, den manglende oppmerksomhet mot Loes satiriske og 

karnevalistiske potensial.  

 Et fornyende aspekt som prosjektet rører ved, er oppgavens primærmateriale. Slutten på 

verden slik vi kjenner den er en forholdsvis ny roman, og den er en av de siste romanene for 

voksne som Loe har skrevet og utgitt. Det er kanskje av den grunn at det eksisterer så lite 

sekundærlitteratur om verket, og det lille som finnes er anmeldelser fra avisene, og ikke 

akademiske eller vitenskapelige artikler. Det som imidlertid finnes, er flere analyser av Doppler 

og Volvo Lastvagnar, de to første romanene i trilogien som Slutten på verden slik vi kjenner 
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den er en del av. Særlig har mange masterstudenter omfavnet disse to bøkene med glede og 

inspirasjon, og det eksisterer flere masterprosjekter om dem. Disse studiene kan fremstå som 

noe mangelfulle, ettersom de ikke tar for seg den siste og avsluttende delen av Dopplers historie, 

der hans verden tar slutt, men at prosjektene kun konsentrerer seg om begynnelsen av reisen. Å 

analysere den tredje og siste boken i trilogien, vil derfor potensielt kunne frembringe ny innsikt, 

som vil røre ved de allerede eksisterende undersøkelsene av de to første bøkene.  

 Til tross for at Slutten på verden slik vi kjenner den inngår som en del av en trilogi, vil 

jeg i denne oppgaven kun konsentrere meg om den tredje og siste romanen alene. Jeg anser 

denne romanen for å være et selvstendig og uavhengig enkeltverk, og derved vil det ikke være 

nødvendig å analysere hele trilogien i sin helhet for å kunne si noe om nettopp denne romanen.  

De to første romanene i serien, Doppler og Volvo Lastvagnar, er så klart viktige for fortellingen, 

og de sier noe om Doppler-figurens utgangspunkt og personlige utvikling. Av den grunn vil 

Doppler og Volvo Lastvagnar være relevante for dette prosjektet i visse tilfeller, og de vil bli 

anvendt og referert til der de kan si noe om det satiriske eller karnevalistiske potensialet som 

eksisterer i den siste romanen. Likevel er Slutten på verden slik vi kjenner den først og fremst 

et egenartet og selvstendig objekt, og Doppler og Volvo Lastvagnar er ikke nødvendige for at 

denne romanen skal fremstå som kongruent. Dette fordi romanen fremstår som en enhet og 

helhet med introduksjon av nye problemstillinger, prosjekter, fiktive personer og miljøer. Jeg 

vil mene at leseren både kan forstå og vil ha glede av denne romanen, uten tidligere å ha lest 

eller ha kunnskap om Doppler og Volvo Lastvagnar. Når det er sagt, vil jeg påstå at Doppler 

og Slutten på verden slik vi kjenner den står hverandre nærmere når det gjelder både tematikk, 

handling og stil, enn hva som er tilfellet med Doppler og Volvo Lastvagnar eller Slutten på 

verden slik vi kjenner den og Volvo Lastvagnar. Og at Slutten på verden slik vi kjenner den gir 

svar og setter punktum for den historie som begynner med Doppler.  

 Det teoretiske grunnlaget for prosjektet baserer seg på rommet mellom det satiriske og 

det karnevalistiske, og dette er et rom som ikke har blitt utforsket i noen særlig grad i norsk 

sammenheng. I hvert fall ikke i litteraturvitenskapelige masteroppgaver, eller med tanke på 

Erlend Loes forfatterskap. Tina Cecilie Jensen har derimot referert til Dennis Meyhoff Brink 

og begrepet karnevalistisk satire i sin masteroppgave i kunsthistorie om Theodor Kittelsens 

«Har Dyrene sjæl?» fra 2014. Selv om min og Jensens analyse er av ulike kunstmedium, tekst 

og bilde, har vi visse felles referanserammer når det gjelder det teoretiske materialet og 

perspektivet i våre prosjekter. Og jeg vil i likhet med Jensen benytte meg av Brink, for å komme 

til bunns i forbindelsen mellom satire og karnevalisme.  
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DET TEORETISK-METODISKE GRUNNALGET 

Denne oppgaven er et studium i satire, da spesielt i den karnevalistiske satiren, og jeg vil i 

oppgaven benytte meg av en metode inspirert av nærlesningen. Nærlesingen er nykritikkens 

egen metode, og den innebærer å sette teksten, og ikke konteksten og forfatteren, i fokus. 

Nærlesing går ut på å finkjemme teksten for dens tekniske virkemidler, undersøke det tematiske 

motivet og handlingen, og å undersøke hvordan de konflikter og motsetninger som dukker opp 

i teksten, arbeider med eller mot det overordnede budskapet.  

 Jeg vil i all hovedsak benytte meg av Matthew Hodgart og hans verk Satire. Origins and 

Principles fra 1969 i mine utgreiinger av satiren som sjanger og modus. Hodgart skriver at 

satiren har sitt opphav i en aggressiv innstilling hos mennesket, der satiren viser seg som en 

irritasjon over menneskelig absurditet, ineffektivitet og ondskap (Hodgart 1969: 10). Satirens 

makt ligger i dens mulighet til å kritisere og angripe laster og tåpeligheter gjennom bruk av 

ironi, latterliggjøring og sarkasme (ibid.). Hos Hodgart fremstår satiren som et sosialt aspekt 

ved menneskelig samhandling, og den er altså i hans perspektiv ikke kun et kunstobjekt. For 

han handler satiren om avstraffelse gjennom uthenging og nedverdigelse, og den er en måte å 

både opprettholde og utfordre det sosiale hierarkiet og normene på. Andre satireteoretikere og 

verker som jeg i oppgaven kommer til å bevege meg innom og skrive om er Northrop Frye og 

hans «Third Essay. Archetypal Criticism: Theory of Myths», fra Anatomy of Criticism. Four 

Essays fra 1957 og Robert C. Elliot og verket The Power of Satire: Magic, Ritual, Art. fra 1960. 

Når det kommer til teorier rundt karneval og det karnevalistiske er Mikhail M. Bakhtin4 en 

selvsagt skikkelse, og jeg vil her gå til hans verk Rabelais og skrattets historia. François 

Rabelais' verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen fra 1965. I  

De teoretikere og verker som nå er nevnt er sentrale for forståelsen av satire, men kan 

anklages for å være utdaterte på grunn av sin alder. Derfor vil jeg benytte meg av A Companion 

to Satire. Ancient and Modern av Ruben Quintero et al. fra 2007. Dette for å sette den eldre 

teorien inn i et moderne lys. Likevel vil jeg påstå at det er lite konflikt mellom den nye og den 

eldre satireteorien, og at den nye teorien i stor grad baserer seg på klassikere, slik som Frye. En 

annen yngre forfatter som vil bli innlemmet i teorigrunnlagt er Dennis Meyhoff Brink. Han har 

gjort forsøk på å redefinere satiresjangeren, og deler den inn i tre undergrupper: karnevalistisk 

                                                 
4 I denne oppgaven vil jeg skriver Bakhtin med «k» i teksten, og Bachtin med «c» i klammereferansene. Dette 

fordi jeg ser at Bakhtin med «k» er den vanligste skriveformen på norsk, mens verket jeg refererer til er svensk, 

og der er navnet skrevet med «c». Denne forskjellen vil være konsekvent utarbeidet i hele oppgaven. Altså alltid 

Bakhtin med «k» i teksten, og alltid Bachtin med «c» i klammene i de løpende referansene.  
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satire, konfrantatorisk satire og kampanjesatire. Den karnevalistiske satiren blir av Brink 

betraktet som en mild og inkluderende satire, en satire som benytter seg av karnevalets 

omvendte logikk. Humoren, latterliggjøringen, og derved også kritikken, ligger i denne satiren 

i det å gjøre mennesket til dyr, den voksne til barn, den mektige til maktesløs osv.  

 

DISPOSISJON OG AVGRENSING  

Satire er et stort område å gripe over, og dette er bare en enkelt masteroppgave. Av den grunn 

vil det kun fokuseres på visse satiriske aspekter ved Slutten på verden slik vi kjenner den, og 

ikke alle, og da særlig de aspekter som også fremstår som karnevalistiske i tillegg til satiriske. 

Det første analysekapittelet vil omhandle det satiriske offeret, ettersom satirens aggressive 

utgangspunkt behøver et objekt som den kan rette sitt kritiske blikk mot. Her vil det bli diskutert 

hvor vidt romanen har et tydelig moralsk anliggende, eller om det er tvetydigheten som råder, 

ettersom offerrollene fremstår som noe uklare. I det neste analysekapittelet vil latter og 

latterliggjøring stå på agendaen, to fenomener som er særdeles viktig for satiren og det å skape 

ofre. Latteren er også et viktig aspekt ved karnevalismen, og det er den folkelige latterkulturen 

som råder i karnevalets rom. Det vil av den grunn være interessant å undersøke forskjellen 

mellom den satiriske og den karnevlistiske latteren, og undersøke hvordan disse 

latterfenomenene kommer til uttrykk i romanen. I det tredje kapittelet vil jeg beskjeftige meg 

med den groteske realismen, som Bakhtin betrakter som karnevalets eget bildesystem. I det 

siste kapittelet vil romanens parodiske elementer bli trukket frem og undersøkt, og jeg vil her 

se på hvilken rolle parodiene spiller inn for nedverdigelsen av det høye og opphøyelsen av det 

lave. 
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Teori 

Satire, karnevalisme og det imellom 

 

I dette kapittelet vil det bli gjort rede for det teoretiske grunnlaget for tekstens analysedeler. 

Kapittelet vil bli delt inn i tre overordnede overskrifter, som hver vil ta for seg viktige aspekter 

i utgreiingen av og forståelsen av Olsens definisjon av Slutten på verden slik vi kjenner den som 

et satirisk karneval, og Brinks begrep karnevalistisk satire. Den første delen av dette kapittelet 

vil handle om satiren og her vil jeg gå inn på definisjoner, opphav, karakteristikker og 

virkemidler. I den andre delen vil jeg greie ut om karnevalet, den groteske estetikk og det 

materielt-kroppslige prinsipp slik som det blir fremlagt av Bakhtin i Skrattets historia 

(1940/1965). Den siste delen vil kunne oppfattes som en sammenligning av satiren og 

karnevalet, og det er her jeg vil forsøke å svare på hva et satirisk karneval, karnevalistisk satire 

og satirisk, karnevalistisk skråblikk er, hvordan de skiller seg fra hverandre og hva de har til 

felles. For er det mulig å snakke om disse begrepene som helt uavhengige fenomener, står de i 

konflikt med hverandre, eller beskriver de i utgangspunktet det samme?  

 

SATIRE 

Hva er satire? Hva karakteriserer satiren? Hvilke virkemidler benytter satirikeren seg av? Hvem 

er satirikeren? Og hvilken funksjon har satiren for individet og i samfunnet? I dagligtalen kaller 

man ofte tale, tekst og bilder som på en humoristisk måte angriper og kritiserer samfunnet og 

dets maktpersoner, for satire. Denne form for satire kan en gjenkjenne fra hverdagslivet i 

karikaturtegninger av kjente politikere i avisene, fra populære underholdningsprogrammer på 

riksdekkende fjernsyn og i litteraturen for både barn og voksne. Om man slår opp «satire» i 

ordbøkene, vil en legge merke til at begrepet kan defineres på forskjellige måter, og at disse 

måtene ikke alltid er overensstemte. I Litteraturvitenskapelig leksikon beskrives satire som 

«kritisk latterliggjørende diktning av spottende karakter, i alle sjangre» (Lothe et al. 2007: 204). 
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I Childs og Fowlers The Routledge Dictionary of Literary Terms er definisjonen av satire: «A 

genre defined primarily, but not exclusively, in terms of its inner form. In it, the author attacks 

some object, using as his means wit and humour that is either fantastic or absurd» (Childs & 

Fowler 2006: 211). Felles for de to definisjonene er at satiren er formet som en kritikk eller et 

angrep på noe, og at dette angrepet skal ha et komisk aspekt. Med andre ord kan ikke enhver 

kritikk betraktes som satire, kun den kritikk som har evne til å skape latter. Det som skiller de 

to definisjonene fra hverandre er hvorvidt satiren er en sjanger eller ei. Ifølge det norske 

leksikonet er satiren ingen selvstendig sjanger, men kun en egenskap ved flere typer tekster. I 

The Routledge Dictionary of Literary Terms er derimot satire en selvstendig sjanger med en 

egenartet indre form. En som på sett og vis stiller seg imellom disse definisjonene, eller som i 

hvert fall forklarer dem, er Jørgen Lorenzen i Gads fagleksikon. Han poengterer at «»Satire« 

bruges imidlertid ikke kun som genrebetegnelse, men også bredere om ethvert litterært værk, 

som udtrykker en satirisk holdning» (Lorenzen 1976: 188). Hva satire er, avhenger altså av om 

ens definisjonen av den er smal eller bred. I bred forstand har alle tekster et satirisk potensial, 

helt uavhengig av sjanger. Dette gjelder for eksempel bruken av typiske satiriske holdninger og 

virkemidler som ironi, latterliggjøring og parodi. Jeg anser det som mest fruktbart å betrakte 

satiren som et modus, eller en holdning, og ikke som en sjanger i denne oppgaven, ettersom 

Slutten på verden slik vi kjenner den er en roman av sjanger, men med elementer av satirisk art. 

 

OPPHAV OG ETYMOLOGI  

I innledningen til A Companion to Satire (2007) understreker forfatteren og redaktøren, Ruben 

Quintero, at satirebegrepet er et vanskelig begrep å definere. Dette har flere grunner, og en av 

dem er at man i forskningen ikke har greid å skille mellom begrepene satire, satiriker, satirisk 

og satirisere, til tross for at disse begrepene verken har felles opphav eller er etymologisk 

beslektet (Quintero 2007: 6). Det andre problemet oppstår, ifølge Quintero, fordi satirebegrepet 

sjeldent blir beskrevet ut ifra seg selv og sine egne kriterier, men at det som oftest blir forklart 

på bakgrunn av andre fenomener, slik som ironi, parodi, komedie og humor (ibid.). Her kan 

man stille spørsmål til Quinteros kritikk, for hvor lett er det egentlig å løsrive et fenomen fra 

andre beslektede fenomener? For hva er vel satiren uten det lattervekkende? Og kan man 

forklare hva satire er uten å nevne dens virkemidler? Jeg oppfatter det som problematisk å løfte 

begrepet ut av konteksten, for satiren som begrep og fenomen eksisterer i en verden og i en 

sammenheng, og ikke utenfor som et isolert objekt. Det som imidlertid kan fremstå som et 
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problem er om satirens egenart settes til side i forsøket på å tvinge den inn i formen til 

nærliggende sjangre, for eksempel i humoren eller ironiens form.  

 Det eksisterer særlig to etablerte teorier rundt satirens opphav, hvor det ifølge Quintero 

kun er en som har tålt tidens tann. Den første teorien tar utgangspunkt i at satiren har sin 

opprinnelse i den greske kulturen og feiringen av Dionysos5, og at ordet «satire» kommer av 

det greske satyr, et mytologisk vesen som representerte den maskuline ekvivalenten til 

skognymfene6 (Quintero 2007: 6). Disse faunlignende vesenene fulgte Dionysos, og under den 

årlige, hedonistiske Dionysosfestivalen i Athen, ble de hedret gjennom sitt eget spill under 

dramakonkurransene (ibid.). Satyrspillet, som dette ble kalt, etterfulgte alltid en tragedietrilogi, 

og under spillet tok skuespillerne av seg sine masker og henvendte seg direkte til publikum med 

spott, harselering og hån (ibid.). Quintero anser denne teorien for å være lite plausibel, og i 

likhet med han betrakter også Charles Knight den antatte sammenhengen mellom satire og satyr 

for å være feilaktig. Knight ser denne mistolkningen i forbindelse med renessansesatirikernes 

ønske om å rettferdiggjøre sin frekke, dristige og ærekrenkende retorikk (Knight 2004: 19).  

Knight legger vekt på at satyrene i mytologien representerer et alternativ til det menneskelig, 

hvor det rasjonelt menneskelige og det dyriske instinkt forenes i en kropp. Dette får utslag i 

hvordan renessansesatirikerne uttrykker det intellektuelle, som hos dem blir uttrykket med et 

snev av det dyriske. Det intellektuelle fremstår derfor ikke lengre som rasjonelt i denne satiren, 

men utrykker seg isteden i narrestreken (eng. Prankishness) (ibid.). Narrestrek er en handling 

som har som formål å skape latter på bakgrunn av humoristiske påfunn siktet mot et offer. På 

den måte kan narrestreken ligne litt på satiren, men satiren har ofte et mer moralsk eller politisk 

anliggende enn hva som kan forventes av narrestreken som kun har underholdning som sitt mål.  

 Den andre teorien om satirens opphav tilsier at den er av romersk herkomst. Man antar 

at ordet satire kommer av det latinske satura/lanx satura, som var navnet på en matrett eller et 

fat sammensatt av flere forskjellige frukter og ingredienser (Lothe et al. 2007: 204, Quintero 

2007: 6). Sammenligningen mellom fruktfatet og den litterære sjangeren kommer av at den 

eldre satiren, i likhet med fruktfater, bestod av mange ulike komponenter fra forskjellige sjangre 

og emner (Knight 2004: 20). Satiren fremstod derfor som et potpurri eller en medley. Satiren 

blir i noen tilfeller også knyttet til den romerske midtvintersfeiringen, Saturnalia (Frye 1957, 

Hodgart 1969). Festivalen ble feiret til ære for guden Saturn, og var en feiring preget av 

munterhet og hedonisme. Et av de viktigste ritene under festivalen var omstruktureringen av de 

                                                 
5 Dionysos. Den greske guden for fruktbarhet og vinproduksjon. Fordi han er guden for vin, er han også guden 

for beruselse og ekstase.   
6 Skognymfe. Kvinnelige naturånder i den greske mytologien.  
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sosiale rollene. Slavene fikk friere tøyler og ble behandlet som herrer, mens herrene inntok 

rollen som slaver. Verden ble med andre ord snudd på hodet. Festivalen var et slags «friminutt» 

fra normen og hverdagslivet, og omgangen mellom folk av ulik status og rang fremstod som 

friere i festens tidsrom enn hva den var ellers av året. Likevel gikk aldri «leken» over styr, men 

den forholdt seg alltid til visse bestemte grenser. Satiren ligner Saturnalia ved at satiren også 

utfordrer og leker med det hierarkiske systemet. Dette skjer gjennom latterliggjøring av 

samfunnets maktpersoner, eller gjennom nye og overraskende fremstillinger av verden. De 

overraskende fremstillingene vender på leserens vante oppfatninger, og forstyrrer de etablerte 

assosiasjonsrekkene. Dette kommer for eksempel til uttrykk ved å sette en idiot inn i rollen som 

helt, og derved fremstille samfunnet på en uvant måte gjennom ukjente øyne (Frye 1957: 234-

35). Matthew Hodgart mener at satiren ligner Saturnalia ved at de begge har som formål å skape 

et rom hvor det er tillatt å bryte tabu. Når det blir tillatt å bryte tabu, frigjøres de sosiale 

spenningene som tabuet har skapt, og resultatet uttrykker seg i en enda større respekt for tabuet 

i normaltiden (Hodgart 1969: 23) 

 Quintero påstår at den greske og den romerske teorien står i motsetning til hverandre, 

ettersom det påståtte satiriske har forskjellige uttrykksformer og forskjellige formål i de to 

kulturene. Likevel vil jeg mene at det er fullt mulig å også se likheter mellom de to, da spesielt 

i forholdet mellom Dionysosfestivalen, hvor Satyrspillet ble arrangert, og Saturnalia, 

karnevalsfesten. Festivalene bar begge preg av glede og underholdning, men gjorde på hvert 

sitt sett også opprør og narr av sin egen samtid og eget samfunnsbilde, det greske Satyrspillet 

gjennom skuespillernes hån og i Saturnalias spill med sosiale roller. Om det er mer fornuftig å 

se de greske og romerske satiretradisjonene i en utviklingssammenheng istedenfor som to 

motpoler, har ikke jeg kunnskap til å bedømme, men den moderne satiren bærer preg av 

elementer som er gjenkjennelige fra begge tradisjoner.  

 

AGGRESJON, OBSKØNITET OG OVERENSTEMMELSE  

Hva kjennetegner satire som modus og sjanger? I Satire (1969) påstår Matthew Hodgart at 

satiren er en del av den menneskelige natur (Hodgart 1969: 10). Dette fordi satirens 

grunnstemning er en aggressiv sinnstilstand, hvor man ønsker å angripe noe eller noen. På et 

primitivt nivå kan man snakke om at mennesket er aggressivt av natur, fordi det lever i 

populasjoner med flere individer av samme art og av den grunn er nødt for å kjempe for sin 

plass i hierarkiet (ibid.). Satirikerens mål og ønske er å hevde seg over andre individer gjennom 

nedsettelse, og derved degradere de andres posisjon i samfunnet. Satirikeren tyr ikke til fysisk 
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vold, men velger ordet og humoren som sitt våpen, ettersom han føler seg overlegen overfor 

sitt offer (ibid. 11). Hans mål er å få offeret til å miste ansikt og ikke å legemsskade offeret. 

Dette blir gjort gjennom satirens ydmykende og nedsettende effekt.  

En av de måter satirikeren avslører og degraderer offeret på er gjennom avkledning. 

«The satirist tries to reduce his victim by removing from him all the supports of rank and status, 

of which clothes are the simplest example» (Hodgart 1969: 118). Klær og besmykking er i 

mange tilfeller statussymboler og attributter som viser til individets klassetilhørighet, 

økonomiske kapital, yrke, nasjonalitet, kjønn osv. Når klærne fjernes, fjerner man også den 

betydning og status som klærne er tillagt, og den som blir avkledd sitter igjen naken uten verken 

en plass i hierarkiet eller med en egenartet identitet. Dette fordi identiteten i stor grad er knyttet 

opp mot individualitet, noe som klær er med på å signalisere. Det individuelle uttrykkes derfor 

i liten grad i det avkledde mennesket, ettersom avkledde mennesker ikke skiller seg stort fra 

hverandre. Satirikerens avkledning fratar offeret muligheten til å definere seg selv, og 

avkledning, som nedsettende teknikk, er derfor en måte for satirikeren å utøve makt og kontroll 

over offeret på. Avkledningen gjør også mennesket mer likt dyret, ettersom dets ambisiøse mål 

og meningsfulle handlinger blir fratatt en (ibid. 119-120).  

Når Hodgart skriver om nakenhet og avkledning, skiller han strengt mellom nudity og 

nakedness. Ifølge han handler nudity om fremstillingen av en idealistisk menneskekropp som 

representerer det erotiske og heroiske (Hodgart 1969: 118). Dette gjelder for eksempel de 

greske gudestatuene som på ingen måte fremstiller det kroppslige ved kroppen, til tross for 

nakenheten, men kun det estetisk vakre og gudommelige. På den andre siden finner man 

nakedness som vil si å bli og være avkledd og naken på en upassende måte og i upassende 

situasjoner (ibid.). Denne form for nakenhet er både skamfull og pinlig, og blir derfor forbundet 

med «å bli tatt med buksene nede» (ibid.). I nakedness er den avkledde bevisst på sin nakenhet 

og føler seg ubekvem med den. Dette fordi den påminner den avkledde om at mennesket også 

er dyr, og at det har naturbehov som det i utgangspunktet forsøker å holde skjult (ibid.). Satiren 

behandler ofte nakenhet fordi avkledning og nedgradering er så viktige virkemidler i satiren. 

Likevel snakker man aldri om en nakenhet i betydning av nudity i satiren, men alltid om 

nakenhet i forstand av nakedness (ibid.).  

Når det gjelder nakenhet og det kroppslige, kan man også trekke inn Hodgarts 

formeninger rundt obskønitet og skatologi. Det obskøne handler om det uanstendige, og 

Hodgart ser det spesielt i forbindelse med seksualitet og pornografi. Han mener likevel at det i 

de fleste tilfeller er enkelt å skille det obskøne fra det pornografiske (Hodgart 1969: 28), til tross 
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for at han gir få eksempler på hvordan dette skal gjøres. Det som er viktig, er at Hodgart påstår 

at det eksisterer pornografiske skildringer i mange satirer, også i de gode satirene, som hos 

Rabelais, men at de detaljerte skildringene av seksualakten er til for å utfordre og bryte tabuer, 

og at de ikke er skrevet i det formål av å være erotiske bilder som skal nytes for sin egen del 

(ibid.). Skatologi er læren om ekskrementer, og handler i satiren også om avkledning og 

nedgradering. Skatologi som satirisk virkemiddel beskjeftiger seg med fremhevelsen av det 

kroppslige og synliggjøringen av menneskets naturbehov ettersom skildringene av mennesket 

som fordøyer eller gjør fra seg er nedverdigende, og derfor fratar menneskets dets særegenhet 

(Hodgart 1969: 30). Som i avkledningen mister mennesket og det satiriske offeret sin måte å 

utmerke seg på som individ gjennom fokuset på de kroppslige prosesser, og offeret blir gjort 

dyrisk og til slave for sin kropp fordi de egenskaper som fremheves, er de allmennmenneskelige 

og/eller primitive. Å kreve sosial og hellig status når en blir fremstilt på denne måten vil virke 

latterlig, og av den grunn er satirens fokus på skatalogi og obskønitet så effektiv. I satiren 

ydmykes det mektige i nedsettelsen, for eksempel gjennom fokuset på kroppslighet, en 

ydmykelse og fremstillingsmåte som også gudene kan bli utsatt for (ibid.). Når gudene blir ilagt 

kroppslige funksjoner, kan man si at de blir degradert fra guder til mennesker, fra det hellige til 

det profane, slik mennesket blir degradert til dyr gjennom avkledning. Guder som er fremstilt 

menneskelig representerer ikke lengre Hodgarts nudity, men nakedness.  

 Satiren er som nevnt angrep, og dette angrepet skal virke nedsettende og 

latterliggjørende overfor sitt offer. Ifølge Frye er en forutsetning for at satiren skal fungere at 

satirikeren og hans publikum har opparbeidet en felles mistillit og en felles forståelse av hva 

som er uønsket i den verden som de sammen tar del i (Frye 1957: 224). Quintero er av en 

lignende oppfattelse, og skriver at «[the] satirists must ultimately relay on an audience to share 

common ground of reason and, so far as literary satire is concerned, of belief» (Quintero 2007: 

5). Med andre ord må det eksistere en forenlig oppfattelse mellom avsender (satirikeren) og 

mottakeren (publikum) angående hvem fienden er og hvordan verden fungerer for at satirens 

budskap skal nå frem. Om satirikeren og publikum ikke er enige eller ikke forstår hverandre, 

vil satirens premisser og poeng bli avfeid som tøv eller føre til aggresjon rettet mot satiren og 

satirikeren selv. For å unngå misforståelser, er det også nødvendig for forståelsen av satiren at 

publikum sitter inne med de rette referansepunktene og kunnskapene som satiren krever. Dette 

kan fremstå som et problem i barnebøker med satirisk brodd, ettersom få barn har god nok 

innsikt i det politiske og/eller kulturelle samfunnsbildet som satiren ofte angriper, til å kunne 

oppfatte det satiriske budskapet.  
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 Frye tilføyer at humor, som satiren i stor grad baserer seg på, også er fundert på 

konvensjoner (Frye 1957: 225). Det er derfor ikke mulig å tulle med alt, ettersom all komikk 

krever felles enighet om hva som er morsomt og hva som ikke er det. Han trekker frem et 

eksempel der han påstår at det er morsomt når ei kone slår sin mann, men ikke morsomt når en 

mann slår sin kone (ibid.). Ifølge Frye er dette fordi det andre eksempelet ikke følger humorens 

norm. Her vil jeg legge til at humoren stadig er i forandring, slik som normene, og hva som er 

morsomt eller ikke avhenger av svært mange faktorer. I dag, snart 60 år etter at Frye skrev 

Anatomy of Criticism, vil det verken anses som politisk korrekt å le av kvinnen som slår mannen 

eller av mannen som slår kvinnen. Humoren bestemmes på mange måter av tidsånden, og Frye 

har nok rett i at det eksisterer retningslinjer for hva en kan le av og hva en ikke kan le av. I det 

sekulariserte vestlige samfunnet, som Norge er en del av i dag, er det for eksempel greit å gjøre 

narr av religion, og det eksisterer en lang tradisjon for dette. I andre kulturer, der religionen står 

sterkere og respekten for den er langt større, vil dette derimot kunne betraktes som uakseptabelt 

og føre til straff for blasfemisk oppførsel.  

 

SATIRENS TEKNIKKER OG VIRKEMIDLER  

Det forrige underkapittelet tok for seg satire som angrep og aggresjon. I dette kapittelet vil det 

bli lagt vekt på hvilke virkemidler som satiren benytter seg av, da også de estetiske. Ifølge 

Hodgart er ikke satire kun et hånlige og latterliggjørende angrep. For at satiren skal bli kunst 

(litteratur) må den aggressive fordømmelsen knyttes til estetiske trekk som har evne til å skape 

ren glede og nytelse hos publikum (Hodgart 1969: 11). Satire er med andre ord ikke bare vrede 

over verden og nedgradering av individer og objektenes status, men også en estetisk måte å 

forholde seg til omgivelsene og ordet på. Som utgangspunkt for kapittelet, vil jeg stort sett 

forholde meg til Hodgarts kapittel «Techniques of Satire» og Fryes definisjon av satirens form. 

 Frye anser særlig to aspekter for å være sentrale for satiren: «one is wit and humor 

founded on fantasy or a sense of the grotesque or absurd, the other is an object of attack» (Frye 

1957: 224). Wit, humor, fantasy, grotesque og absurd er fenomener som Frye baserer sin 

tolkning av satiren på, og de bør av den grunn anses som viktige byggesteiner for satirens form 

og innhold. Wit kan oversettes til det norske ordet vidd. Vidd omhandler egenskapen å være 

vittig, som berører en mer intelligent, spissfiendtlig og slagferdig komikk. Vittighet vil si å 

uttrykke noe kløktig på en morsom måte, og ordets opprinnelige betydning har med dyktighet 

å gjøre (Hodgart 1969: 111). I satiren handler vidd om å skape et overraskelsesmoment gjennom 

å kombinere eller kontrastere ideer på en ny og underlig måte (ibid.). Disse overraskende 
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kombinasjonene skal hos leseren føre til glede og nytelse over det uventede og nyskapende, 

men for at dette skal være mulig, er det viktig at vittigheten fremstiller en gjenkjennbar (eller 

akseptabel) sannhet for leseren (Pollard 1970: 66). Leseren kan ikke motsette seg vittighetens 

premisser, men må akseptere den til tross for dens absurditet, og Hodgart påstår at vittigheten 

er selve essensen i vitsen og den litterære satire (Hodgart 1969: 111).  

Humor (humor) omhandler det komiske og latterlige, og er ifølge George Elliot en 

forening av vidd og kjærlighet (Lothe et al. 2007: 90). I denne definisjonen tas det hensyn til at 

humoren ikke bare skal ha underholdningsverdi, men at den også skal frembringe empatiske 

følelser hos publikum. Dette går ikke alltid overens med satiren og viddens mål og resultat, og 

Hodgart anser derfor humoren for å være det motsatte av satire og vidd (Hodgart 1969: 115). 

Ifølge han føyer humoren seg etter folks forventning, istedenfor å kritisere dem, og det i 

motsetning til vidd som skal overraske. Likevel er det vanskelig å se helt bort ifra humoren når 

man analyserer satire, ettersom underholdningsaspektet i satiren tross alt har en sentral plass og 

verdi for satiren selv og dens publikum.  

I forlengelse av humor og vidd er det også på sin plass å skrive noen ord om latteren. 

Hodgart fremlegger to teorier om emnet. Den første teorien handler om at latter oppstår som en 

frigjøring av psykiske spenninger (Hodgart 1969: 108). Hodgart anvender eksempelet med en 

jeger som blir oppdaget av et rovdyr og derved selv blir byttedyret, men rovdyret får ferten av 

et annet byttedyr og angriper dette dyret istedenfor jegeren. Latteren som her utløses hos 

jegeren, kommer av lettelse, lettelsen over å ikke ha blitt angrepet eller drept av rovdyret. Den 

andre latterteorien til Hodgart baserer seg på latteren som en måte å fysisk kvitte seg med 

overflødig energi på (ibid. 109). Hodgart refererer til både Thomas Hobbes og Sigmund Freud 

i sin tolkning av latteren, og skriver at Hobbes har uttrykket at en ler av andres ulykke fordi det 

bekrefter ens egen lykke og vellykkethet (ibid.). Freud skriver om vitsen og vitsemakeren, og 

påstår at vitsemakeren skaper vitsen for å ydmyke og avmaskere sitt offer (ibid. 110). Hodgart 

fremstiller her latteren som noe negativt, fordi det er noe som enten står utenfor individets 

kontroll, eller som er grunnet i en aggressiv sinnstilling. Disse latterteoriene står i motsetning 

til Mikhail Bakhtins perspektiv på latteren ettersom han betrakter den som positiv, universell 

og inkluderende.  

Fantasi (fantasy) er hos Frye viktig for forståelsen av satiren. Fantasien handler om 

leserens evne til å forestille seg alternative virkeligheter og evnen til å kunne akseptere det som 

befinner seg utenfor rekkevidde av det plausible. Fantasien tillater leseren å godta satirens 

premisser, til tross for inkongruens og usannsynlighet, og leseren lar seg derfor føre inn i 
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satirens spill og lek. Alternativt til fantasien foreslår Frye at leseren må ha en forståelse for det 

groteske (grotesque) og absurde (absurd) for å kunne oppfatte satire. Disse begrepene 

omhandler også det underlige, unormale, fantastiske, rare osv., altså det som befinner seg 

utenfor det hverdagslige liv og den naturlige og/eller sosiale lov.  

 Ironi er et annet fenomen som de fleste satireteoretikere nevner i forbindelse med satiren 

som sjanger og modus. I den greske retorikken vil ironi si å si en ting, men å mene det motsatte. 

I dikterkunsten forbindes ironien med en ironiske fortellerstemme, der fortelleren distanserer 

seg fra det fortalte (Lothe et al. 2007: 101). «The irony lies in playing with the textos as if it 

had a stabel identifible meaning, and playing with the reader who willy-nilly, will seek 

meaning, be continuously frustrated, and love being at wits end» (Pavlovskis-Petit 2007: 518). 

Ironi er et bevisst uttrykk for ambivalens, og frembringer flere meningslag i teksten. Av den 

grunn krever ironien også en erfaren leser som kan opptre i to leserroller på en og samme tid. 

Leseren må både forstå betydningen som ligger på overflaten av teksten, og den betydningen 

som skjuler seg i tekstens dyp (Hodgart 1969:130). Wayne Booth skiller mellom stabil og 

ustabil ironi, og mener at den stabile ironien har en skjult, men tolkbar mening, mens den 

ustabile ironien har en mening som leseren aldri vil kunne komme helt til bunns i (Booth 1974: 

240). 

 Satire er etterligning, både ved at den beskjeftiger seg med den reelle verden (mimesis), 

gjennom etterligning og kritikk av den, og ved at den baserer seg på etterligninger av annen 

litteratur (intertekstualitet). Ifølge Charles Knight er satire 1) et ironisk perspektiv på et 

historisk emne, og 2) et parodisk lån av litterær form (Knight 2004: 7). Den satiriske parodien 

tar ofte form av travesti, som vil si å skape komikk ved å plassere elementer (verk, tema, motiv) 

fra alvorlig og høyverdig diktning inn i hverdagslige sammenhenger (Lothe et al. 2007: 234). 

Å parodiere er med andre ord en måte å låne eller stjele en annen manns tekst på, og at 

satirikeren skaper parodi ved å gjøre en latterlig forvrengning av den originale opphavsteksten. 

Forvrengningens formål er humoren. Til tross for latterliggjøringen legger Hodgart likevel vekt 

på at satirikeren ofte parodierer de forfattere og verker han selv verdsetter høyest (Hodgart 

1969: 24). Av den grunn eksisterer det kanskje en slags hyllest i parodien, og ikke kun hån. For 

å kvalifisere som satire, må travestien gå til angrep på menneskelig last og dårskap: den må 

inneholde smedeskrift rettet mot individet eller fremme kritiske og fiendtlige kommentarer 

angående det politiske og sosiale liv (ibid. 31).  
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SATIRENS FUNKSJON 

Ifølge Hodgart var satirens opprinnelige funksjon i de primitive samfunn straff, en staff som 

ble utøvd overfor de individer som ikke forholdt seg til normene på rett måte (Hodgart 1969: 

15). Det straffende potensialet til satiren ligger i dens evne til å ydmyke og nedsette, funksjoner 

som påfører offeret følelse av skam og mindreverdighet. Med bakgrunn i Robert C. Elliot ser 

Hodgart også satiren i forbindelse med troen på heksekraft (ibid. 16-17), og betrakter i dette 

tilfellet satiren som en type forbannelse som kan kastes over de individer som opptrer på feil 

måte. Satirens fremste middel er latterliggjøring, og det lattervekkende har en særegen posisjon 

i straffen og uthengingen av individene. Dette fordi det komiske aspektet ved satirens 

aggressivitet og latterliggjøring gjør kritikken av offeret lettere å akseptere for publikum, mens 

det hos offeret fører til en dobbel skam, skammen som følge av satirens kritikk og nedsettelse, 

og skam som følge av publikums latter (Knight 2004: 3).  

 Hvor vidt satiren har et moralsk anliggende eller ei, er et mye omdiskutert tema blant 

satireteoretikerne. På den ene siden menes det at satiren verken er moralsk eller politisk, mens 

det på den annen side påstås at den er det fordi den beskjeftiger seg med en «forandringens 

patos». Satiren kritiserer og synligjør samfunnets svakheter og menneskelig last og dårskap, og 

har som formål å skape et ønske om endring av disse feil og mangler hos publikum gjennom 

synliggjøring og kritikk. Av den grunn kan satiren betraktes for å ha både et politisk og et 

moralsk anliggende ettersom et av dens mål er å påvirke og endre handlinger og holdninger. 

Knight anser satiren for å være en særlig maskulin litterær sjanger fordi den beskjeftiger seg 

med offentlige spørsmål (Knight 2004: 6). I Knights perspektiv kan man si at satiren ikke 

interesserer seg for den hjemlige og private sfære, den sfære som tradisjonelt har blitt betraktet 

som den kvinnelige, men at den beskjeftiger seg med politikk, kultur og samfunn, det offentlige 

rom, som er den tradisjonelt mannsdominerte sfære. Satiren er også moralsk ved at den 

fordømmer handlinger, og at den beskjeftiger seg med hva som er rett og galt. Men ifølge 

Knight er det ikke nødvendigvis slik at satiren har som mål å endre og oppmuntre folk til nye 

handlingsmønster, men at den først og fremst ønsker å fremme et nytt perspektiv på 

virkeligheten (Knight 2004: 5). Det nye perspektivet kan likevel føre til handlinger, men 

poenget er ikke handlingen i seg selv, men at publikum skal gis ny innsikt og et nytt blikk på 

seg selv og omgivelsene. Det kritiske blikket kan en anta blir til gjennom satirens abstraksjon 

av verden og de forvrengte fremstillingene av virkeligheten, for satirikeren fremstiller ikke et 

realistisk bilde av verken verden eller ondskapen, men maler en travesti av den situasjonen og 

det objektet som han betrakter som feilaktig (Hodgart 1969: 12). Abstraksjonen og 
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forvrengingen fører leserens oppmerksomhet mot satirens aktualitet, en aktualitet som kan 

fremstå som både skremmende og grotesk (ibid.). Men forvrengingen skal også vise en 

rømningsvei ut av den vanskelige situasjonen, og derfor betraktes satiren som utopisk.   

 Et annet perspektiv på satiren er at den bidrar til opprettholdelsen av normen og 

hierarkiet, altså det omvendte av opprør. Som tidligere nevnt, handler satire i mange tilfeller 

om å bryte tabu, og da spesielt i de primitive samfunnene, hvor det å bryte tabu ble koblet til 

magiske ritual. Alle samfunn har tabuer, kraftige forbud, som ikke under noen omstendigheter 

skal bytes. Vissheten om tabuene og den straff som venter for de som bryter dem, skaper 

psykiske og sosiale spenninger (Hodgart 1969: 23), og det strenge forbudet fører (ironisk nok) 

til et indre behov for å bryte tabuet. For at samfunnsstrukturen, normen og tabuet skal 

respekteres og opprettholdes, behøver man et rom der det blir tillatt å bryte tabuet under 

kontrollerte forhold, og hvor de psykiske og sosiale spenningene kan få utslipp. Dette skjer i 

satiren og karnevalet, kanskje særlig gjennom humoren. Når tabuet under slike forhold blir 

brutt, utløses det en følelse av katarsis hos publikum, spenningene forsvinner og en kan slappe 

av, og behovet for å gjøre opprør eller å bryte tabuet under andre omstendigheter, forsvinner 

(ibid.).  

 

KARNEVAL OG DEN FOLKELIGE LATTERKULTUREN  

Den russiske litteraturviteren Mikhail M. Bakhtin bør kunne anses for å være en av de viktigste 

skikkelsene i teoretiseringen av karnevalet, og han anses også som grunnleggeren av begrepet 

karnevalisme. I Rabelais och skrattets historia. François Rabelais' verk och den folkliga 

kulturen under medeltiden och renässansen (1946/1965) skriver Bakhtin om 

renessanseforfatteren François Rabelais (1494-1553) og hans forhold til middelalderens ikke-

offisielle karnevalskultur. Bakhtin mener at Rabelais har blitt feiltolket av tidligere 

litteraturvitere, og anser det som underlig og feilaktig at så få før han har interessert seg for de 

karnevalistiske og folkelige aspektene ved Rabelais’ diktning (Bachtin 1986: 12-13). Ifølge 

Bakhtin kan Rabelais’ tekster kun forstås om de ses i lys av fenomenene latter og latterkultur, 

fenomener som spiller en helt avgjørende rolle i karnevalet i middelalderen (ibid.). Han har 

påstått at latterkulturen manifesterer seg i tre formkategorier: Riter og skuespill, litterære 

komiske verker, og det familiære og vulgære omgangsspråk på gater og torg (ibid. 14). 

 I sin utgreiing av karnevalet i Skrattets historia tar Bakhtin utgangspunkt i den romerske 

midtvintersfeiringen, Saturnalia, og den kristne karnevalskultur fra den europeiske 

middelalderen. Han betrakter karnevalsfeiringen og de riter og skuespill forbundet med den, 
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som en representant for et alternativ til den offisielle kirkelig og føydalistiske kulturen under 

middelalderen (Bachtin 1986: 15). Den offisielle kulturen var på dette tidspunkt svært lite 

tolerant, og det eksisterte strenge retningslinjer for hvordan en fikk opptre og hvem som fikk 

gjøre hva. Hvor man fikk oppholde seg, hvilke klær man gikk i og hvilke aktiviteter man kunne 

ta del i, ble i stor grad styrt av den status og posisjon man hadde i samfunnshierarkiet, en 

posisjon man ikke selv valgte eller kunne jobbe seg frem til, men som en i de fleste tilfeller ble 

født inn i. Karnevalet representerte en «unntakstilstand» fra det strenge, regelstyrte livet, og de 

offisielle normene og omgangsformene opphørte under karnevalsperioden. Livet forekom 

derfor friere for alle borgere fra alle klasser, og gjorde det mulig å omgås på tvers av sosial 

status. Fordi alle var med og fordi alle kunne kommunisere med alle under karnevalet, eksisterte 

det en demokratisk impuls i karnevalslivet, hvor ingen kunne stenges ute (ibid. 20). Karnevalet 

var befrielsen fra de forbud, normer og hierarkier som man ellers måtte forholde seg til, og som 

begrenset den vanlige borgers liv (ibid. 19). Karnevalet fremstod derfor som en alternativ 

virkelighet, og representerte en annen verden og et annet liv (ibid. 15).  

 Karnevalsfesten utspilte seg på gater og torg, miljøer som alle, uansett sosial status, 

klasse eller kjønn, hadde tilgang til. På torget dannet det seg et helt eget omgangsspråk, et språk 

som ifølge Bakhtin bygget på «forandringen og fornyelsens pathos» (Bachtin 1986: 21). 

Symbolene i dette språket ble representert av det omvendtes logikk, hvor vekslingen mellom 

det høye og det lave var en essensiell del (ibid.). Karnevalet hørte til den folkelige latterkulturen, 

og den folkelige latterkulturen beskjeftiget seg i stor grad med det lave og vulgære. På grunn 

av det omvendtes logikk, ble nettopp det lave og vulgære opphøyet under karnevalstiden, og 

det fremstod som mer akseptabelt å fremstille abjekte og infame bilder. «Karnevalismen 

degraderer alt, der bliver betraktet som ophøyet, helligt og betydningsfuldt til noget jordisk, 

profant eller materielt, samtidig med at den ophøyer og dyrker alt, der aldmindligvis opfattes 

som lavtstående, først og fremmmest det kroppslige, dyriske og naraktige» (Brink 2011: 161). 

Det omvendtes logikk ble altså ikke bare uttrykket i opphøyelsen av det lave, men også i 

nedsettelsen av det høye. Kongen, religionen og styresmaktene kunne derfor skjemtes med 

under karnevalet, og det uten at mangelen på respekt for det høye førte til straff. Karnevalet var 

et fritt spillerom for hån og nedsettelse. Det omvendtes logikk kom også til uttrykk i parodier 

og travestier, hvor den høyverdige og den folkelige litteraturen ble blandet. For eksempel ved 

at referanser til den verdige litteraturen ble satt inn i en ny kontekst, en kontekst som ofte var 

av en lav eller hverdagslig art. Bakhtin legger likevel vekt på at den moderne forståelsen av 

parodien ikke stemmer overens med karnevalets parodi og prinsipper ettersom den moderne 
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parodien er negativ og satirisk (Bachtin 1986: 21). Bakhtin viser seg også å være negativ til den 

moderne latteren, og anser den som noe annet enn den latter som er forbundet til den folkelige 

latterkulturen i karnevalet. Dette fordi den moderne, satiriske latteren, i likhet med den moderne 

parodien, er negativ. Satirikeren plasserer seg også utenfor situasjonen, og representerer derved 

ikke det typisk universelle og allmenne som identifiserer det karnevalistiske. Karnevalskulturen 

skal være en inkluderende kultur, og latteren i karnevalet skaper samhørighet og et helhetlig 

verdensbilde (Brink 2011: 162-63). Universalitet og ambivalens er to av de aller viktigste 

aspektene ved karnevalet (Bachtin 1986: 21), og karnevalsfestens latter skal være en latter hvor 

alle ler, men også en latter som rettes mot alle. Den som ler, må ta del i karnevalets univers, og 

kan ikke velge å stå utenfor dette rommet slik som satirikeren og hans publikum har mulighet 

til (ibid. 22). Satiren er derfor verken universell, befinner seg i livet eller gjør verden mer 

sammenhengende, slik som karnevalet. Karnevalet er ambivalent, det fordi latteren både er 

munter og triumferende, og samtidig ironisk, spotsk og hånfull. Latteren skal både fornekte og 

bekrefte, begrave og gjenføde (ibid.).   

 Bakhtin betrakter middelalderens karneval som nært beslektet med de litterære formene, 

og da spesielt teateret og skuespillet (Bachtin 1986: 16). Karnevalet og skjønnlitteraturen har 

til felles at de uttrykker en konkret-sensuell karakter med sterke innslag av det lekne (ibid.). Til 

tross for likheten, er ikke karnevalet en litterær form, slik som teateret, selv om også karnevalet 

tar i bruk masker, utkledning og rollespill. Karnevalet er selve livet, formet av lekens prinsipper 

(ibid. 17), og ikke et avgrenset spill. I motsetning til teateret/skuespillet skiller ikke karnevalet 

mellom akter, aktører og publikum, scene og livet utenfor. Karnevalet er det levde livet, og kan 

ikke ses på, men kun deltas i (ibid.). Under karnevalperioden er det kun karnevalets regler og 

normer som eksisterer, og karnevalets verden er den eneste virkelighet som finnes. Karnevalet 

og den rollen man inntar under denne tiden, er derfor umulig å forlate fordi det på sitt eget sett 

er ekte.  

 

GROTESK REALISME OG DET MATERIELT-KROPPSLIGE PRINSIPP  

Den groteske realismen er den folkelige latterkulturens bildesystem, og den fremstilles i det 

materielt-kroppslige prinsipp (Bachtin 1986: 29). Det materielt-kroppslige prinsipp portretterer 

bilder av mennesket som spisende og drikkende, dets naturbehov og seksualliv (ibid. 28). Det 

eksisterer med andre ord en påfallende oppmerksomhet rettet mot de kroppslige funksjoner i 

det materielt-kroppslige prinsipp. Bakhtin anser dette prinsipp som positivt, ettersom det 

fremmer det universelle. Det er snakk om egenskaper/funksjoner som et hvert menneske er i 
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besittelse av, og fordi prinsippet ikke kun omfatter individet, men hele folket, setter det seg mot 

alt som er isolert og sluttet i seg selv (ibid. 29). Det materielt-kroppslige prinsippet er altså et 

inkluderende fenomen, akkurat slik som karnevalet. Det er også positivt fordi det ved å 

fremstille de nedre regioner av kroppen, også fremmer fruktbarhet, vekst, overflod og fest 

(ibid.). 

 Det nedsettende er et viktig element i den groteske realismen. Topografisk handler det 

om å ta noe ned, å føre oppmerksomheten bort fra hodet, ansiktet og tankene, og ned til mage, 

underliv og tarmer. Oppmerksomheten blir med andre ord snudd på hodet, og der de øvre 

regioner som regel blir viet mest oppmerksomhet, er det de nedre regioner som står i sentrum 

av karnevalets interesse. Nedsettelsen handler med andre ord om å gjøre det hellige og fine 

delaktig i det jordiske liv (Bachtin 1986: 31). De nedre regioner av kroppen representerer 

funksjoner som samkvem, graviditet, fødsel, fornøyelse og skatalogi (ibid.). Funksjoner som 

ofte forbindes med skam og tabu. Men i det groteskes estetikk har de nedre regioner også 

positive aspekter ved seg, for eksempel ved at de representerer nytt liv, en ny begynnelse og 

fornyelse (ibid.). Derfor uttrykker den groteske estetikken og det materielt-kroppslige prinsipp 

ambivalens. Vekslingen mellom det negative og det skamfulle, det positive og det livsbejaende.  

 Den groteske kroppen fremstår som en motsetning til kroppen i den klassiske antikken, 

ettersom det fokuseres på kroppens åpninger, utbuktninger og utvekster i karnevalets estetikk 

(Bachtin 1986: 39). Det handler om kroppen som interagerer med omgivelsene, for eksempel 

gjennom munnen og nesen som trekker luften inn, eller bryst, fallos og struttende mage som 

bukter seg ut. Det antikke kroppsidealet representerer derimot en isolert og avsluttet kropp, en 

kropp som ikke forholder seg til omverden, men som er statisk og intakt. Den groteske kroppen 

overskrider på sin side sin egen form, og skaper derved forbindelser til det jordiske og det 

kosmiske (ibid. 35-36). Den groteske kroppen er aldri ferdig eller avsluttet, men befinner seg i 

en stadig utviklingsprosess. Det antikke kroppsidealet kommuniserer ikke med omverdenen, 

slik som den groteske kroppen, og alle åpninger og utbuktninger fjernet fra dens overflate. Den 

fremstår som fullbyrdet. Ved siden av den antikke kroppen, fremstår den groteske kroppen som 

monstrøs, støtende og vansiret, og den får derfor ikke plass i «det skjønnes estetikk» (ibid.). 

 Ordet grotesk har sin opprinnelse i det italienske ordet for grotte, grotteska. Navnet ble 

benyttet under renessansen som en nedsettende betegnelse for romersk ornamentikk, som etter 

renessansens estetiske prinsipper fremstod som overdreven og absurd. I den romerske 

grotteornamentikken ble plante-, dyre- og menneskemotiver fremstilt som flytende former som 

gikk inn og over i hverandre, og de var sammen i evig tilblivelse og fornyelse (Bachtin 1986: 
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41-42). De groteske motivene overtrådte det naturlige, og representerte frihet, letthet og det 

ufullbyrdede. Ornamentikken har til felles med den groteske realismen at den fremstiller en 

prosess. Noe som ikke er uavsluttet, fullstendig eller lukket. Den spiller også på fabulering og 

befrielse, for i fantasien skaper den nemlig nye bilder og nye former, objekter som kan virke 

kritiske overfor autoritetene og hegemoniets perspektiver, og som derved har potensial til å 

skape forandring gjennom opprør mot det etablerte. Karnevalets bildesystem kan altså angripe 

det herskende systemets regler og etablerte sannheter, ved å fremstille verden på en ny, ukjent 

og annerledes måte. Både den romerske ornamentikken og karnevalets estetikk beveger seg 

utenfor fysikken og samfunnets lover, og fremstår derfor som fremmed og til dels truende. 

Estetikken utfordrer det etablerte perspektivet på verden, og gir en følelsen av at det kjente er 

relativt, og at en ny verdensordning er mulig (ibid. 1986: 44). Bakhtin betrakter den groteske 

estetikken som positiv, noe som må anses som en motsetning til den gjengse oppfattelse av hva 

begrepet står for i hverdagstalen. I hverdagstalen forbindes det groteske i mindre grad med det 

ambivalente, universelle og gjenfødende, men heller med det stygge, ubehagelige og 

avskyelige.   

 Den tyske litteraturviteren Wolfgang Kayser har også interessert seg for karnevalet og 

den groteske estetikken, og skriver om disse temaene i verket The Grotesque in Art and 

Literature (1957). Kayser mener at det groteske har elementer av det illevarslende og skumle i 

seg, og at det ikke kun er en likeglad og fantastisk estetikk (Kayser 1981: 21). Frykten i møte 

med det groteske oppstår fordi den groteske verden fremstår som fremmed, fordi lovene for det 

statiske, symmetriske og proporsjonale ikke lengre er gjeldende (ibid.). Dette gjelder for 

eksempel den groteske ornamentikken, hvor det menneskelige og ikke-menneskelige 

fusjoneres. Den verden som fremstilles, og objektene i den, fremstilles som annerledes enn hva 

som er tilfellet i den reelle verden, og dette gir følelsen av mangel på sammenheng og mening 

i tilværelsen. En forvridd, absurd og grotesk fremstilling av virkeligheten, fører til overraskelse 

og skrekk hos beskueren/leseren fordi denne fremstillingen fremmer en følelse av at verden går 

i stykker, og at den derfor forblir utilgjengelig for mennesket (ibid. 31). I forhold til Bakhtin 

fremstår Kaysers perspektiv på det groteske som negativt, og det groteske for han handler i 

større grad om det fremmedgjorte individet og den satiriske (negative) latteren.  

 

DET SATIRISKE KARNEVAL/KARNEVALISTISK SATIRE  

Ifølge Bakhtin står den moderne satiren og karnevalet i opposisjon til hverandre. Satirens latter 

er negativ, og den fremmer ikke karnevalets munterhet, ambivalens eller universalitet. Ja, 



29 

 

faktisk kan man betrakte satiren og karnevalet som to uforenelige størrelser, om man skal ta 

Bakhtins perspektiver for å være de rette. For det første har karnevalet en demokratisk impuls. 

Den gjør deltagerne i karnevalet til likestilte mennesker. Dette skjer i opphøyelsen av det lave 

og nedsettelsen av det høye. Her skapes det et rom hvor alle ler og blir ledd av. Et fellesskap 

som ikke gjør forskjell på de som er med og de som skulle stått utenfor. Satiren bygger derimot 

på aggresjon og ønske om selvhevdelse. Satirens komikk har alltid et offer, og målet for satiren 

er å påføre offeret følelsen av skam og mindreverd. Den handler altså ikke om inkludering, slik 

karnevalet gjør, men om ekskludering. Satirikeren og hans publikum ler av og ikke med, og de 

ler heller ikke av seg selv, kun av offeret. For det andre er noe av karnevalets kjerne at det gjør 

opprør mot normen og den offisielle kulturen. Den representerer et annet liv, et liv som ikke lar 

seg begrense av kirken eller føydalsamfunnets makt. Satiren på sin side bygger oppunder den 

etablerte normen på grunn av sine moralske og politiske formål. Den har til hensikt å straffe 

dem som ikke forholder seg på rett måte til regelverket, og ønsker å oppmuntre til visse 

handlinger. Satirikeren har nettopp på grunn av dette blitt kalt en konservativ. En tredje 

motsetning handler om karnevalet som levd liv og satiren som kunst. Karnevalet er ikke noe 

som kan skilles ut som en egen kunstform, men det er selve livet og virkeligheten i det tidsrom 

det pågår. Det kan ligne på teateret, men i karnevalet er det ikke mulig å trå av scenen. Scenen 

er realiteten, den eneste realiteten. Satire er derimot en kunstart, uansett om den skulle betraktes 

som sjanger eller modus. Den handler om tekst, tale og bilder, former som skiller seg fra det 

levde liv.  

Til tross for en rekke motstridende faktorer, eksisterer det også flere likheter mellom 

karnevalet og den moderne satiren som gjør de enklere å forene. Et eksempel på en 

karakteristikk som de har til felles er nedsettelsen. Dette handler om topografi, og om å ta noe 

ned og å gjøre det høye lavt. For eksempel kan det uttrykkes ved at kongen inntar rollen som 

slave, eller at et menneske blir fremstilt som dyr. Nedsettelsen forandrer objektets status, og 

vrir på den normen og den normale oppfattelsen av tingen. Det kroppslige er også fremtredende 

i begge former. Kroppen handler om de nedre regioner av menneskekroppen og dens 

funksjoner. Kroppen er her ikke et idealisert bilde av mennesket, men tar for seg det levende 

mennesket som spiser, fordøyer mat, puster og kopulerer. Bakhtin anser dette for å ha en positiv 

side i karnevalet og den folkelige latterkulturen, ettersom det handler om universalitet, 

fornyelse og gjenfødsel. I satiren står fokuset på nakenhet og kropp i forbindelse med 

nedsettelse og det å utfordre normen og tabuet.  Både karnevalet og satiren bryter tabu, men 

kun innenfor visse tillatte rammer. Selv om Bakhtin betrakter den karnevalistiske latteren som 
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annerledes enn den satiriske, så beskjeftiger de seg begge med latter, komikk og humor. Parodi 

er et tredje eksempel på en fellesnevner mellom karnevalet og satiren, men som Bakhtin også 

betrakter som positivt i karnevalet, men negativt i den moderne kulturen og satiren. Dette fordi 

den moderne parodien blir til gjennom negativ nedsettelse, en slags latterliggjøring av tekstens 

utgangspunkt. Dette er derimot ikke Hodgart enig i, og han skriver at satirikeren parodierer de 

forfattere han selv setter høyest. Med andre ord kan også den moderne parodien betraktes som 

positiv ettersom den kan anses som en hyllest og ikke kun et hån.  

En som har forsøkt å se satiren og karnevalismen i sammenheng, er den danske 

universitetslektoren Dennis Meyhoff Brink. Han ønsker å redefinere satiren fordi han betrakter 

de eldre definisjonene for ikke lengre å være gjeldende for dagens satiriske uttrykk. Han ønsker 

å redefinere begrepet, for lettere å kunne forklare reaksjonene som oppstod i forbindelse med 

Muhammed-karikaturene fra 2005 og terrorangrepet mot Charlie Hebdo i 2015. Brink påstår at 

de eldre teoriene identifiserer satiren gjennom tre særlige kjennetegn. Den første påstanden er 

at satiren er den lille manns våpen (Ebdrup). Brink sier seg uenig i dette, ettersom han mener at 

satiren kan tas i bruk av alle, da også de maktsterke som ønsker å sparke nedover istedenfor 

oppover. Den andre påstanden er at satiren befinner seg på nøytral grunn (ibid.). For å 

motbevise denne påstanden trekker Brink frem Kurt Westergaards tegninger i Jyllands-Posten 

som eksempel ettersom han anser Westergaard for å være hyklerske, fordi hans angrep og satire 

er ladet av Westergaards egne kristne holdninger og verdier. Westergaard er med andre ord 

involverte i spillet, og står ikke utenfor som tilskuere, slik den klassiske satirikeren gjør. Den 

tredje påstanden er at satiren er et våpen for opplysningsidealer, slik som ytringsfrihet og 

demokrati (ibid.). For å avlive denne myten påstår Brink at satiren ikke alltid kjemper for de 

gode idealene, som for eksempel i nazistenes satiriske skrifter og bilder av jødene i forkant av 

og under 2. verdenskrig.  

Brink forkaster de eldre definisjonene av satiren, og forsøker selv å redefinere den. Han 

tar utgangspunkt i den vestlige historien, og anser middelalderen, reformasjonen og 

opplysningstiden for hver å ha avlet frem sine egne former for satire: Den karnevalistiske satire, 

den konfronterende satire og kampanjesatiren (Ebdrup). Den karnevalistiske satiren er ifølge 

Brink en inkluderende og mild satire, en satire som verken håner eller krenker (ibid.). Den 

skaper komisk effekt ved å benytte seg av det omvendtes logikk, altså ved å snu opp ned på 

tingene og gjøre det høye lavt og det lave høyt. Den konfronterende satiren har på sin side som 

mål å avdekke det skjulte, å konfrontere publikum med det maktmisbruk og hykleri de blir 

utsatt for av sine overordnede (ibid.). Den tredje kategorien er kampanjesatiren. Den anses som 
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motstykket til den karnevalistiske satiren. For der den karnevalistiske satiren er mild og snill, 

så er kampanjesatiren demonisk. Den har som formål å fremstille sin fiende på en mest mulig 

ondsinnet måte, helt uavhengig av hva som er sant eller falsk (ibid.).  

Men hva er et satirisk karneval og hvordan skiller den seg fra den karnevalistiske 

satiren? Et satirisk karneval må kunne betraktes som en satire som utspiller seg i et miljø som 

ligner karnevalets. Et miljø og en verden der de nedre regioner står i sentrum, hvor objektene 

blir tillagt en annen verdi gjennom inversjon, og hvor virkeligheten fremstår som uavsluttet, 

ambivalent og dynamisk. Karnevalsmiljøet representerer også latter, glede, overflod og 

kroppslighet. Bakhtin anser dette miljøet, eller denne tilstanden, som positiv. Kayser er derimot 

uenig, og skriver at karnevalet og den groteske estetikken virker skremmende fordi den fremstår 

som fremmed og underlig (Kayser 1981: 21). Uansett om man skal betrakte karnevalet som 

positivt eller negativt, så representerer det en annen verden, en annen virkelighet og et annet 

liv. Karnevalet er en forvrengt verden, hvor de lover og normer vi kjenner fremstår som 

avvikende. Det satirisk karneval utspiller seg i en verden og en tilstand hvor karnevalets egenart 

råder. Et sted hvor det absurde og fantasifulle får leve og utspille seg fritt, og hvor universelle 

og demokratiske impulser er tilstedeværende. For at denne realiteten skal fremstå som satirisk, 

må den ha en kritisk brodd, et aggressivt standpunkt der samfunnet, kulturen og mennesket blir 

kritisert.  

 Olsen skriver i sin anmeldelse av Slutten på verden slik vi kjenner den om Loes satiriske, 

karnevalistiske skråblikk. I dette begrepet er det satiriske og det karnevalistiske to likestilte 

fenomener, og de berører begge ved skråblikket. Hva som skiller skråblikket fra det aggressive 

utgangspunktet som ligger i satirens kjerne, er derimot ikke helt åpenbart. Begge handler om 

en skepsis til samfunnet og menneskene, der det kritiske blikket rettes mot det som betraktes 

som feilaktig. Skråblikket er kanskje annerledes enn satiren, ved at skråblikket i det store og 

hele handler om å betrakte et objekt fra et nytt perspektiv og med et nytt utgangspunkt, og ikke 

nødvendigvis å angripe det. Skråblikket forsøker å sette fokus på nye temaer og fremme nye 

synspunkter, som ellers ville ha forblitt uberørte. En kan anta at det satiriske, karnevalistiske 

skråblikket tar i bruk karnevalets underligheter for å kaste lys over tvilsomme aspekter ved 

samfunnet, og at det i dette ligger en slags implisitt kritikk. Altså ligner det satiriske, 

karnevalistiske skråblikket svært mye på Brinks satiriske karnevalisme.   
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Kapittel I 

Det satiriske offer  

 

Frye legger vekt på at satiren er fundert på 1) vittighet og humor basert på fantasi eller en følelse 

av det groteske eller absurde, og 2) et objekt for angrep (Frye 1957: 225). Med tanke på det 

andre punktet kan man si at angrep, aggresjon og kritikk er en essensiell del av satiren, og at 

satiren behøver et objekt, et offer, som den kan rette sitt anklagende blikk mot. Dette objektet 

kan ta flere former, og være alt fra det helhetlige samfunnet til en subkultur innad i samfunnet 

til et enkeltmenneske. Ifølge Hodgart er det særlig to objekter som satiren beskjeftiger seg med. 

Det ene er politikk og det andre kvinner. Hodgart betrakter satiren for å være den vanligste og 

mest kjente formen for politisk litteratur, og satirens formål er å påvirke offentlig adferd 

(Hodgart 1969: 33). Dette skjer gjennom irettesettelse, blottstillelse og negativ omtale av det 

fenomen den ønsker å endre. Hodgart betrakter tyranniet og provinsialisme som satirens største 

fiender (ibid.), fordi tyrannen misliker alle former for kritikk, mens en i provinsialismen 

betrakter den frie kritikken for å være subversiv, og at den derfor medfører uro (ibid.). Kjernen 

i den politiske satiren er at satirikeren ønsker å opponere og demonstrere mot feilaktigheter ved 

samfunnet, men for at dette skal være mulig, må det foreligge visse grunnleggende egenskaper 

ved satirikeren selv og innad i det samfunnet han er en del av. For det første er det nødvendig 

med ytringsfrihet, at det er lagt til rette for muligheten og friheten til å tale fritt i større 

forsamlinger (ibid. 77). For det andre er demokrati og høyere utdannelse for middelklassen 

nødvendig (ibid.), ettersom leseren behøver kunnskap for å kunne engasjere seg i samfunnet og 

ta aktiv stilling i politiske spørsmål. For det tredje må satirikeren selv ha tiltro til at litteraturen 

(satiren) kan forandre verden gjennom ordets makt (ibid.). Og for det fjerde trenger satiren et 

sofistikert publikum som innehar de nødvendige kunnskaper og erfaringer om det skjønne, slik 

at det kan nyte vidd, imaginasjon og litteraturens sjarm, og i tillegg ha glede av dette applisert 

på et seriøst og alvorstynget tema (ibid.). Den sofistikerte leseren er ifølge Hodgart en av de 
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viktigste forutsetningene for tilblivelsen og lesningen av satiren, ettersom satiren kun vil 

fremstå som grov polemikk for den leser som ikke greier å se estetikken i satirens kritikk (ibid. 

34).  

 Når det kommer til kvinnen som satirisk emne, har dette emnet sitt utspring i en 

grunnleggende harme hos menn rettet mot kvinnens generelle eksistens. Selv om menn 

tradisjonelt sett har vært kvinnen overlegen i fysisk styrke, utdanningsnivå, politisk innflytelse 

og økonomisk kapital, har kvinnen likevel forekommet som en irritasjon ettersom hun besitter 

en makt over mannen som han ikke kan stille opp mot (Hodgart 1969: 79). Denne makten er 

tildelt kvinnen fra naturens side, og den er langt mer kraftfull enn den styrke som menn blir 

tildelt, og verken loven, utdanningssystemet eller de økonomiske forholdene kan undertrykke 

dette (ibid.). Jeg vil anta at det her er snakk om en seksuell makt, hvor mannen blir gjort 

underlegen gjennom sin seksualitet. Han er både tiltrukket av kvinnen og ønsker å inngå 

erotiske relasjoner med henne, og samtidig er han avhengig av henne for reproduksjon. Dette 

fører til at mannen har ambivalente og antagonistiske tanker og følelser for kvinnen (ibid. 80) 

ettersom han både tviler på egen makt, oppfatter kvinnen som en kilde til det vonde, og i tillegg 

føler seg tiltrukket og avhengig av henne. Ifølge Hodgart mente man i det antikke Hellas at det 

største onde Zevs sendte til menneskeheten var kvinnen, for den mann som lever med en kvinne, 

vil ikke kunne leve en hel dag i fullstendig lykke (ibid. 82). Kvinnen blir også gjort til offer 

fordi verden er elendig, og at det derfor er behov for en syndebukk, en man kan projisere all 

skyld på og som man ideelt sett kan fordrive, og derved bli kvitt elendigheten (ibid. 79). 

Kvinnen er derimot ikke en syndebukk det er lett å hanskes med, ettersom hun ikke kan 

bortvises eller tilintetgjøres slik som kapitalistene, arbeiderne eller jødene (ibid.). Hun utgjør 

halvparten av befolkningen og hun er nødvendig for å holde befolkningstallet stabilt, og dette 

underbygger følelsen av at hun mer eller mindre er uutholdelig, fordi hun ikke kan tilintetgjøres. 

Den måte satiren gjør kvinnen til offer på, er ved komiske gjengivelser av kvinner som avviker 

fra det tradisjonelle kvinneidealet, et ideal som baserer seg på beskjedenhet, kyskhet og 

underdanighet (ibid. 81). Dette betyr at hun i mange tilfeller fremstilles som en vulgær og 

hensynsløs tyrann, og Hodgart legger særlig vekt på de seksuelle fremstillingene av kvinnen 

ettersom det seksuelle i størst grad avviker fra idealet.  

 I dette kapittelet vil jeg utvide Hodgarts satiriske emner, politikk og kvinner, til også å 

omfatte samfunn og kultur, og kjønnsroller. Grunnen til dette er at Hodgarts emner blir for 

snevre til å kunne beskrive de fenomener som skildres i Slutten på verden slik vi kjenner den. I 

de kommende avsnittene vil jeg derfor diskutere hvordan politikk, kultur og samfunn, og 
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kvinner og kjønnsroller kan forekomme som satiriske ofre i romanen, hvordan de fremstilles 

negativt og hva som er hensikten med disse fremstillingene. Jeg ønsker også å gå inn på hvordan 

hovedpersonen, Doppler, kan betraktes som en reell kandidat som satirisk offer i romanen, til 

tross for at det er han som er romanens sentrale skikkelse og den som det fiktive universet tolkes 

igjennom.  

 

POLITIKK, SAMFUNN OG KULTUR 

Satiren baserer seg på et aggressivt utgangspunkt, og har som mål å endre et objekt, ved å 

kritisere dets negative egenskaper. Når objektet er samfunnet, det politiske liv og kulturen, betyr 

det at satirens oppgave er å utpeke feil og mangler ved hvordan samfunnet styres eller hvordan 

innbyggerne handler innad i det, og latterliggjøre disse svakhetene gjennom virkemidler som 

overdrivelse, fremmedgjøring og ironi. Ifølge G. Schneegan ligger det groteskes opprinnelse i 

den negative overdrivelsen av det som ikke burde være, og av den grunn eksisterer det alltid et 

moralsk anliggende for den groteske komikk (Bachtin 2007: 285). Hos Schneegan er det 

groteske også satirisk, og derfor har også det satiriske moralske hensikter. I Slutten på verden 

slik vi kjenner den finnes det få uthenginger av politiske partier og kjente politikere, men det 

blir derimot gjort narr av staten, prestisje- og prestasjonskulturen, materialismen og 

overforbruket.  

 Et av de temaer som romanen beskjeftiger seg med, er staten. Doppler er i begynnelsen 

av Slutten på verden slik vi kjenner den både imponert og fascinert av hva staten beskjeftiger 

seg med og hva den setter i system gjennom lovgivning. Dette uttrykkes i hans beundring for 

Norges lover. «Norges lover er et vakkert epos, tenkte Doppler der han satt og bladde» (Loe 

2016: 103). Hovedpersonen betrakter loven for å fortelle noe om den norske nasjonen og 

nordmenn som folkeslag, og hvilke forventninger som stilles til hver enkelt innbyggers adferd 

i privatliv og yrkesliv. Han blar i boken og stopper opp ved loven om forsvarlig hundehold: 

«[H]under er som barn, de vet ingenting. Men staten vet. Og den slo til slutt ned på det. Hvis 

noe uheldig får pågå lenge nok, kommer det til slutt en lov» [forfatterens uthevelser7] (ibid.). 

Norges lover overbeviser Doppler om at staten er til for å rettlede og gjøre tilværelsen 

meningsfull for innbyggerne, og han uttrykker ønske om at lovgivningen skal gjøre direkte 

inngrep i hans personlige liv og hjelpe han ut av den villrede han befinner seg i.  «Hvis man for 

                                                 
7 [Forfatterens uthevelser] betyr at det er jeg, forfatteren av denne teksten, som har kursivert deler av sitatet, deler 

som jeg betrakter som spesielt relevante for analysen og som jeg derfor vil utheve. I de tilfeller hvor deler av sitatet 

står i kursiv, uten at [forfatterens uthevelser] er bemerket, betyr det at det er forfatteren av kildeteksten som selv 

har kursivert teksten.  
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eksempel ikke er sikker på sin plass i verden og er i villrede og synes meningen i 

konstruksjonene, både livets og samfunnets, er vanskelig å få øye på, burde en lov slå inn» 

(ibid. 104). Men etter flere mislykkede forsøk på å bli en del av samfunnet og familien, utvikles 

hans forhold til staten seg i en negativ retning. «Uten at han merket det selv, sluttet han å elske 

staten» [forfatterens uthevelser] (ibid. 132). Doppler reflekterer over hvor lite delaktig staten 

var i hans hverdag som skoleelev, og han er skuffet over hvor liten innsats staten gjorde for å 

utfordre han faglig i løpet av skolegangen. Han uttrykker her en skuffelse som kan minne om 

den skuffelsen en kan føle overfor en forelder som har sviktet under oppveksten. 

Hovedpersonens forhold til staten er et personlig og intimt forhold, der han personifiserer staten 

gjennom å gi den menneskelige egenskaper og roller, slik som at staten er lur eller har kunnskap, 

eller at den fremstilles som omsorgsskikkelse. Hensikten med denne fremstillingen er kanskje 

å gjøre narr av den tradisjonelle, norske sosialdemokrat som betrakter staten som en hengiven 

og omsorgsfull morsskikkelse, og den fremstår som noe latterlig, ettersom Dopplers 

persepsjoner av den blåses ut av proporsjoner, altså en overdrivelse. Dopplers kritikk av staten 

er tuftet på det private forholdet mellom han selv og staten, og ikke på en mistillit rettet mot det 

politiske systemet. Av den grunn fremstår kritikken som usaklig.  

 Et aspekt som i større grad berører ved det politiske systemet, og som derfor fremstår 

som mer universelt, er Dopplers kritikk av staten som den instans som har ført til ukultur i det 

samfunnet han selv blir en del av, da han vender tilbake til sivilisasjonen etter skogsoppholdet. 

Denne ukulturen er en kultur som verdsetter effektivitet, prestasjon og forbruk, og som etter 

Dopplers egen mening, forhindrer folk fra å lytte til egen kropp og den frie vilje i jaget etter 

penger og materielle objekter. «Så lenge de daglige bekymringene handler om å betale gjeld og 

få familiens timeplaner til å gå opp, blir det ikke noe opprør, skjønte han nå. Og han forsto at 

dette har staten, den luringen, regnet ut for lenge siden» [forfatterens uthevelser] (Loe 2016: 

172). Doppler føler et veldig ubehag ved de tendenser han ser i samfunnet, og anklager staten 

for å med vilje ha skapt «tidsklemma» for å intensivere omsetningen i det norske samfunnet, 

og da også beskjeftige befolkningen i så stor grad at de glemmer å reflektere over egen væren 

og ønsker. Sysselsettingen og samfunnets hastighet forhindrer også befolkningen i å ta 

alternative livsstilsvalg som sinker produktiviteten og omsetningen, og folket føres derfor bort 

fra sitt naturlige utgangspunkt, noe staten, ifølge Doppler, har som mål å gjøre ettersom 

«[n]asjonens mål er vekst på bekostning av alt annet» (ibid. 171). 

  Den kultur som effektivitetssamfunnet (Havdal 2017) verdsetter, vil jeg her kalle for en 

prestisje- og prestasjonskultur, en kultur hvor idealmennesket er en ressursperson, et aktivt og 
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handlekraftig individ i lønnet arbeid, som kan omsette sine penger i materielle objekter. Denne 

kulturen er på sitt sett produktiv, men den stiller krav om en oppegående og ressurssterk adferd, 

og skaper av den grunn «outsidere», slik som Doppler. De som ikke greier å leve opp til kulturen 

og samfunnets forventninger om yteevne, blir «lavstatusmennesker». De virker ikke til å ha den 

samme verdien som de effektive, produktive og pliktoppfyllende menneskene, fordi de i mindre 

grad har evne og mulighet til å lykkes i arbeid og utdanning, to institusjoner som er sentrale i 

materialiseringen av ens prestasjoner. For Doppler er det spesielle kravet til lønnet arbeid som 

fremstår som vanskelig å håndtere, og som fører til mye skam, aggresjon og ubehag hos han 

(Vikingstad 2015).  

 
Doppler hadde ingen inntekt og ingen utsikt til inntekt.  

Stadig tenkte han at han burde gå ned på den gamle jobben sin og hilse på og la det skinne igjennom at 

han var klar for nye oppdrag. Han nevnte det et par ganger for Solveig under frokosten og hun nikket 

entusiastisk og sa med veldig positiv stemme: Vet du, det synes jeg høres ut som en veldig god idé. Men 

hun fulgte det ikke opp. Spurte ikke om han hadde gjort det. Antagelig visste hun at han ikke var i stand 

til det og ville spare ham for ydmykelsen» [forfatterens uthevelser] (Loe 2016: 78).  

 

Å ikke bidra til bruttonasjonalprodukt gjennom lønnsgivende arbeid, er en tilstand forbundet 

med skam i både Doppler-universet og vårt eget samfunn. På mange måter defineres en av det 

arbeid en gjør, og det anses som uakseptabelt at en voksen, oppegående og frisk person i Norge 

i dag velger å stille seg utenfor arbeidslivet. Det er et valg som i stor grad stigmatiseres. Dette 

fører i Dopplers tilfelle til at han kjenner seg som et lite verdig menneske, ikke bare som en 

«outsider», men kanskje også som et «undermenneske», en som ikke er av samme verdi som 

de andre i samfunnet. Doppler kjenner at det er problematisk at det ikke er noe eller noen som 

har behov for hans evner, kunnskaper og tilstedeværelse, en følelse som fører til fredløshet, 

frykt og apati (Vikingstad 2015).  

 
Resultatet av arbeidsvegringen var at han ble gående hjemme og sulle og stelle. […] Selv om Solveig nøt 

godt av den huslige aktiviteten og ga uttrykk for det, var det ikke tilstrekkelig til å rettferdiggjøre hans 

tilstedeværelse i huset, følte Doppler. Verdien av husstell er vanskelig å måle i penger [forfatterens 

uthevelser] (Loe 2016: 79).  

 

Arbeidsløsheten fører også Doppler inn i en refleksjonsrekke rundt den tradisjonelle 

kvinnerollen som husmor. Hvor mange kvinner som har gitt seg hen til gjøremål i det private 

hjem, og hvor lite dette arbeidet har blitt verdsatt, ettersom det er et arbeide som ikke innbringer 

lønn. Denne passasjen er en kritikk av hva en tilegner høy og lav verdi i samfunnet, og hva som 

anses som viktig i prestisje- og prestasjonskulturen. At man i denne kulturen betrakter 

oppdragelsen og omsorgen for barn som mindre viktig enn muligheten til å tilegne seg objekter 

gjennom inntekt, blir et tegn på hvilke feilvurderinger som blir gjort. Og her kommer den andre 
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saken som Doppler er særlig opptatt av og bekymrer seg for: materialisme. I Dopplers 

persepsjon av sitt eget samfunn, er det fremste formålet med arbeid å bli kjøpekraftig og kunne 

tilegne seg ting, slik som designmøbler, kjøkkenredskaper og Apple-produkter. Han anser 

tingene for å ha en altfor dominerende, om ikke altomfattende plass, i menneskenes liv, og at 

kjøpepresset bidrar til å fjerne mennesket fra de ekte verdiene og dets naturlige utgangspunkt.  

Problemstillinger rundt forbruk og overforbruk er også viktige temaer i vårt eget samfunn, og 

har kanskje særlig blitt belyst i takt med miljøbevegelsens vekst. Forbruksforsker Ingun 

Grimstad Klepp har uttalt at det i Norge har vært ønskelig fra politikernes side å øke 

kjøpekraften, for å sikre økonomi og sysselsettingen i landet (Havdal 2017). Det høye forbruket 

har likevel sin bakside. Det fører til en unødvendig sløsementalitet, en mentalitet som er lite 

forenlig med et miljø- og klimabevisst liv. Vissheten om overforbruket og sløseriet kan ifølge 

Klepp føre til et ubehag for mange (ibid.). Og det er nettopp dette ubehaget som Doppler kjenner 

slik på, for den moderne forbrukerlivstilen strider imot hans ønske om å leve for og av naturen.  

 Et påfallende aspekt ved Slutten på verden slik vi kjenner den er den oppmerksomhet 

som blir viet postnummer. Eksempler på dette er: «[Han] kjente glede over vissheten om at han 

en gang hadde vært den beste mann i hele postnummeret» (Loe 2016: 12), «I høyre kolonne 

stod det: Lønn, 73.400,- En ganske vanlig månedlig inntekt i dette postnummeret» [sic!] (ibid. 

40), «Hun sa at hun ikke noensinne hadde sett noen i deres postnummer se så utkjørt ut» (ibid. 

215). Det er ikke bare postnummer generelt det refereres til, men til postnummeret der det blå 

huset befinner seg, nord-vest i Oslo. Postnummeret signaliserer på mange måter hvem man er, 

eller hvem man burde være i Dopplers tilfelle, og det gir assosiasjoner til visse holdninger, 

verdier og status. Dopplers postnummer er bebodd av mennesker fra den øvre middelklasse, og 

de gjenkjennes ved at de har lengre utdannelse og høyere lønn enn gjennomsnittet, og at mange 

arbeider med kulturskaping eller -formidling. De gjenkjennes derfor ved å ha en høy kulturell 

kapital, som kommer til uttrykk i visse interesser, kunnskaper og estetisk smak, som i det store 

og hele grunnes kjennskap om det fine – altså dannelse. Bord fra anerkjente designere og 

bokhyller fylt av pretensiøse bøker blir en måte å materialisere dannelsen på, og tingene blir av 

den grunn svært fremtredende momenter i menneskenes liv. For Doppler er tingene irriterende, 

spesielt fordi de mest av alt er statussymboler, og ikke nyttegjenstander. Et eksempel på dette 

er Solveigs stuebord som ikke tåler væske. «Noen hadde funnet på å lage et møbel med overflate 

som ikke tålte væske og noen hadde følt det var en så god idé at de kjøpte det» (ibid. 99). 

Fortelleren ironiserer over det absurde ved å kjøpe nyttegjenstander som ikke er funksjonelle 

til sitt bruk.  
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 Fokuset på statussymboler kan betraktes som den medvirkende faktoren til Solveigs noe 

negative reaksjon på Dopplers ønske om å kjøpe modellfly. Flyet representerer ikke de 

interesser og hobbyer som Solveig ønsker at hun alene eller hun og Doppler som par, skal bli 

assosiert med. Det samsvarer rett og slett ikke med det bildet hun har skapt av seg selv og den 

samfunnsgruppen hun føler at hun tilhører.  

 
[Modellflyet] hadde et vingespenn på 151 centimeter, var hvitt med røde og svarte tegninger i lakken, 

hadde børsteløs elektrisk motor og befant seg i en butikk litt øst i Oslo, i et område hvor folk fortsatt 

røykte og hadde hobbyer som ikke handlet om å forme kroppen i en eller annen antatt fordelaktig retning 

[forfatterens uthevinger] (Loe 2016: 139).  

 

At flyet må hentes på østkanten i Oslo, understreker forskjellen mellom den samfunnsklasse 

som familien i det blå huset tilhører, og den som er koblet til modellflyet. Modellflyet 

representerer ikke den dannelse, kunnskap og smak som den øvre middelklassen ønsker å 

markere seg med, og modellflyet som hobby virker verken helsefrembringende, eller medvirker 

til utviklingen av kreative eller intellektuelle evner. En kan betrakte det som viktig for Solveig 

å ta avstand fra flyet, ettersom det å ta avstand fra det som symbol på arbeiderklassen, 

understreker forskjellen mellom henne og de bosatt øst i byen som «sysler» med slike ting på 

fritiden. Uten denne distansen som her forsøkes å opprettholdes, vil klassene assimileres og 

derved forsvinne.  

 Ifølge litteraturkritiker Margunn Vikingstad, pirker Loe med Slutten på verden slik vi 

kjenner den bort i «spissborgarens materielle, kapitalistiske utfordring i ei norsk samtid» 

(Vikingstad 2015). Spissborgeren blir av Søren Kierkegaard i Enten – Eller (1843) og 

Sykdommen til døden (1849) behandlet som en av flere typer personligheter, og spissborgeren 

er den personlighetstype som befinner seg på det laveste utviklingsnivået. Spissborgeren 

kjennetegnes av å være ureflektert, av å ikke kunne se seg selv, og av å være fortapt i de ytre 

forhold. Det er kanskje slik Doppler oppfatter sine medborgere, som mennesker som ikke er 

bevisste på sin egen væren, og som definerer seg selv ut ifra materielle objekter og at de har 

gjort seg avhengig av disse objektene. Doppler forsøker å gjøre opprør mot materialismen og 

overforbruket gjennom å utføre et indiansk potlatch-ritual, hvor formålet er å destruere ens egne 

eiendeler på offerbålet for å vise . Dette ritualet virket derimot ikke til nytte i Dopplers tilfelle, 

og istedenfor å inspirere familien og nabolaget til å frigjøre seg fra objektene, oppfattes han 

som en gal mann og utvises. Vikingstad påpeker at Loes to siste romaner, Vareopptelling (2013) 

og Slutten på verden slik vi kjenner den, fremstår som mørkere, mer opprørsk og akutt enn de 

tidligere romanene, og at hovedpersonene, Nina og Doppler, føler et ubehag ved både 

samfunnet og seg selv (ibid.). At de føler et ubehag over egen eksistens vitner om en bevissthet 
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rundt deres mistilpassethet i den kulturen og det samfunnet de er en del av, og at de ikke regnes 

for å være vellykket der. Ubehaget kan også vitne om at Nina og Doppler befinner seg på et 

høyere utviklingsplan enn spissborgeren, ettersom de kan se seg selv og føler fortvilelse over 

verdens absurde tilstand.  

 

KVINNER og KJØNNSROLLER  

Erlend Loe har i flere av sine romaner beskjeftiget seg med moderne kjønnsroller og relasjonen 

mellom menn og kvinner i egen samtid. Denne tematikken er spesielt tydelig i debutromanen, 

Tatt av kvinnen, som handler om en passiv mann og hans forhold til sin svært handlekraftige 

og dominante kjæreste. Kjønn, kjønnsroller og parforhold er også tilstedeværende temaer i 

Slutten på verden slik vi kjenner den, og kommer til uttrykk i Dopplers forhold til og persepsjon 

av de kvinnelige figurene i romanen. For slik som mannen i Tatt av kvinnen, blir også Doppler 

dominert av kvinnen, som er den aktive part i forholdet. Solveig fremstår ikke som hans 

likeverdige partner, men hun er den som forsørger og tar vare på Doppler, som om han skulle 

vært et barn. Dette fører til et uromoment i hans sjeleliv, ettersom han anser det som 

nedverdigende at han har behov for henne, men at hun verken har behov for eller føler seg 

avhengig av hans tilstedeværelse og deltagelse i forholdet eller familien. Dopplers ambivalente 

følelser overfor kvinner generelt, kommer til uttrykk i at han på den ene siden er seksuelt 

tiltrukket av kvinnene og ønsker deres nærhet, omsorg og varme, mens han på den andre siden 

anser dem som sine antagonister, ettersom de er de fremste representantene for de forhatte 

«menneskesignalene». Menneskesignalene kan betraktes som de følelser og forventninger som 

oppstår i mellommenneskelige relasjoner, og de er derfor også en kilde til prestasjonspress, 

forvirring og skuffelse. Vikingstad påpeker at menneskesignalene handler om å bli sett og 

formet av andre (Vikingstad 2015), og at signalene derfor fratar individet mulighet til å være 

seg selv til det fulle og hele, ettersom det til enhver tid eksisterer meninger rundt hvordan 

adferdsmønsteret til individet bør utarte seg. Dette knytter kritikken av kvinnen til kritikken av 

kulturen og samfunnet.  

 Hodgart fastslår at fremstillinger av kvinnen med fokus på seksuelle attributter eller i 

seksuelle handlinger, er svært typisk for satirer med kvinner som objekt. Og er det et fenomen 

som blir viet mye oppmerksomhet i Slutten på verden slik vi kjenner den, så er det nettopp 

seksualitet. Kvinneskikkelsene i romanen opptrer som typiske moderne og frigjorte kvinner. 

De forsørger seg selv gjennom inntektsgivende arbeid, de er uavhengig av mannen og de er 

seksuelt aktive. Selv om dette er egenskaper ved kvinnen som kan betraktes som innlysende i 
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det moderne samfunnet, strider de imot det tradisjonelle kvinneidealet, hvor kyskhet, 

beskjedenhet og underdanighet var de viktigste dydene. I Loes roman latterliggjøres kvinnen 

gjennom erotisk ladede fremstillinger og ordbruk, og Doppler forsøker å kontrollere kvinnene 

ved hjelp av dette. Et eksempel hvor det promiskuøse står i sentrum av skildringen av kvinnen, 

finner man i begynnelsen av romanen, da Doppler nettopp har vendt tilbake til byen og 

oppdager at en annen mann har overtatt hans plass i det blå huset. Doppler blir sjokkert over 

oppdagelsen og kaller Solveig for «ei tøyte» og det blå huset for «tøytehus» (Loe 2016: 15 & 

17). Dette fordi han anser Solveig for å ha gjort han til hanrei, til tross for at det var han som i 

utgangspunktet forlot henne. Doppler aksepterer med andre ord ikke at hans tidligere kjæreste 

har et seksualliv som inkluderer andre menn enn han selv, og hun blir derfor gjort til offer for 

sin seksualitet gjennom navngivning.  

Kvinnen som antagonist, blir tydeliggjort gjennom Solveig og Saras avvisninger av 

Doppler. Doppler blir ikke betraktet som en aktuell partner av disse kvinnene, på grunn av hans 

manglende tiltaksevne og status som arbeidsledig. De to kvinnene fremstår derfor som 

overfladiske og lite tolerante, ettersom de skyver fra seg den sårbare og hjelpeløse. Det er i 

hvert fall hovedpersonens persepsjon av situasjonene, og han drives inn i en tilstand preget av 

nedstemthet og avhengighet. Denne avhengigheten består av å saumfare internett for bilde av 

rumper, onani og skummet kulturmelk. «Det var uendelig mye lettere bare å forholde seg til 

bildet av en rumpe. Rumper følte ikke. De tenkte ikke og svarte ikke tilbake. Det var det gode 

med rumper» (Loe 2016: 196). Sitatet kan fortelle oss noe om Dopplers forhold til kvinner (og 

kanskje mennesker generelt), at han synes det er vanskelig å være en del av en 

mellommenneskelig relasjon, og at dette kommer av at det eksisterer et gap mellom de 

forventningene som stilles til han som en deltaker i denne relasjonen, og hva han faktisk har 

evne og motivasjon til å kunne oppnå. Isolerte kroppsdeler, slik som rumpene, er kun objekter, 

og har derfor ikke mulighet til å respondere på hans handlinger eller stille krav til oppførsel. Av 

den grunn foretrekker han kroppsdelen istedenfor kvinnen i sin helhet, noe som fører til at han 

begynner å gjøre kvinner til objekt. «Han hadde i utgangspunktet ikke sett for seg at han skulle 

bli en slik som objektifiserer, en som gjør andre mennesker til redskap for sine egne drifter. 

Men slik var han altså. Han var det i alle sine våkne timer og tidvis i enkelte av de sovende 

også» (ibid. 198). Kvinnene blir i dette perspektivet redusert fra mennesker til ting, slik satirens 

mål med nedsettelse er. 

Inger Rødseth har skrevet i sin masteroppgave om Erlend Loes komikk fra 2007, at 

kvinner og menn ofte er i konflikt med hverandre i Loes romaner, fordi de representerer vidt 
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forskjellige egenskaper (Rødseth 2007: 13). Kvinnene i Loes romaner er ofte energiske, 

målrettede og driftige, og de har kontroll over livet og omstendighetene. Mennene representerer 

ifølge Rødseth «tabloide ulykkelige menn», den senmoderne mann i krise, som ikke føler 

mening i tilværelsen, og som savner en bestemt plass i verden (ibid.). Denne meningsløsheten 

ser Rødseth i sammenheng med Anthony Giddens teori om det moderne samfunnet, og hvordan 

dette samfunnet avler en eksistensiell krise, på grunn av all den frihet som individet blir gitt. 

Det eksisterer ikke lengre faste rammer for livet, men man er hele tiden nødt for å definere seg 

selv, for å føle sammenheng i tilværelsen (ibid.). Hos Loe får dette utslag i en maskulin krise, 

der mannen ikke lengre finner sin rolle, noe som fører til en følelse av ubehag på grunn av 

mangel på mål og mening (ibid.). Dette kan man kjenne igjen fra Slutten på verden slik vi 

kjenner den, hvor Doppler ikke finner sin plass i tilværelsen og ikke forstår samfunnets 

systemer og strukturer, og at han derfor faller utenfor og blir en «outsider».  

I romanene kan man finne små hint av kritikk rettet mot kvinner og forholdet mellom 

menn og kvinner. Denne kritikker er likevel ikke spesielt tydelig, heller tvetydig, og det på 

grunn av Doppler-figurens egenskaper og karakter. For selv om Doppler har ambivalente og 

antagonistiske følelser for kvinnene, og anser dem som objekter som forhindrer han fra å leve 

lykkelig, så er det han selv som mest av alt fremstår som sin egen antagonist og romanens 

desidert største taper.  

 

DOPPLER: ET OFFER OG EN ANTIHELT?  

Til nå har jeg tatt utgangspunkt i Hodgarts satiriske emner, politikk og kvinner, og undersøkt 

disse opp mot Slutten på verden slik vi kjenner den. Det som har blitt klart er at Loes roman 

retter et skråblikk mot samfunnet, kulturen, moralen, staten, kvinner og kjønnsroller ved å stille 

spørsmål til og vise mistillit til disse fenomenene gjennom hovedpersonens persepsjoner av 

omverden. Til tross for det negative perspektivet som fremmes angående disse sakene, så er det 

mest av alt Doppler, hovedpersonen selv, som er romanen og satirens store offer. Det er denne 

figuren en som leser ler mest av og det er han som i størst grad blir blottstilt til publikums skue 

gjennom skildringen av hans svakheter. For Doppler blir ikke først og fremst karakterisert av 

sine dyder og positive egenskaper, men av sine laster. Nettopp av den grunn kan han betraktes 

som en antihelt, en som inntar helterollen i romanen, men som likevel ikke defineres av sine 

helteaktige egenskaper som mot, styrke, måtehold, rettferd, kjærlighet osv. Doppler-figuren 

defineres derimot av sin usikkerhet, latskap, arbeidsvegring, mangel på selvinnsikt, mangel på 

empati, egoisme, umodenhet, ansvarsfraskrivelse, nevrotisisme og stakkarslighet. Han er derfor 
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ikke en figur som leseren ønsker å identifisere seg med eller en som man ser opp til8, og han er 

heller ikke en man føler medynk for, til tross for hans tragiske historie. Mest av alt fremstår 

Doppler som en komisk skikkelse, en skikkelse som på de fleste områder er ringere enn 

gjennomsnittet, og derfor en man ler av og ikke med.  

 Det kan betraktes som noe motstridende at romanens protagonist også er romanen og 

satirens offer, og en må av den grunn spørre hvordan dette kan ha seg? Jeg vil påstå at en av de 

faktorene som spiller inn på dette, handler om forholdet mellom den som sanser og den som 

forteller i romanen, to størrelser som ofte misoppfattes som en og samme ting (Aaslestad 2011: 

84). I Slutten på verden slik vi kjenner den kan man påstå at Doppler både er sansningssenteret 

og fokalobjektet, altså den som leseren «ser med» og «ser på» (Gaasland 2009: 28). Den 

fortolkende er også den samme som den sansende i romanen, altså Doppler, men fortolkningen 

blir formulert av en annen; fortelleren. Fortelleren er en annen enn Doppler selv, noe som 

kommer til utrykk i at romanen er en tredjepersonsfortelling. Fortelleren befinner seg på utsiden 

av handlingen og universet, men kan likevel betrakte Doppler utenfra og innenfra. Fordi denne 

fortelleren har tilgang til det fiktive subjektets persepsjon av verden (tanker, refleksjoner og 

fortolkninger), kan man snakke om en intern fokalisering (Aaslestad 2011: 85). At den sansende 

og den fortolkende er identiske, men at fortolkningen blir formulert av en annen, er typisk for 

tredjepersonsfortelling med intern synsvinkel (Gaaseland 2009: 31).  

 Men hva slags betydning har dette for Doppler-figuren som satirisk offer? Det har 

betydning fordi hovedpersonen ikke definerer seg selv, men blir definert av noen andre som 

befinner seg på utsiden av historien. Den som definerer, er fortelleren, og fortelleren avgjør 

hvordan Doppler skal fremstilles og hva som skal sies om han. Fortelleren er på mange måter 

den satiriske stemmen i romanen, fordi det er fortelleren som gjør Doppler til målskive for 

kritikk ved å vektlegge hans negative egenskaper og unormale handlingsmønster. Fortelleren i 

Slutten på verden slik vi kjenner den kan betraktes som noe upålitelig, fordi han er ironisk og 

fremstiller verkets protagonist som sin egen antagonist. Dette skaper en viss usikkerhet for 

leseren angående hvordan Dopplers kritikk og budskap skal tolkes, ettersom man ikke kan stole 

                                                 
8 I episode 2:12 av Selskapet (28. september 2015) på NRK var temaet natur, og diskusjonen blant paneldeltagerne 

tok utgangspunkt i Doppler og Slutten på verden slik vi kjenner den. De fem paneldeltagerne var forfatteren Erlend 

Loe, forfatter og journalist Bjørn Gabrielsen, samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen, journalist og forfatter Sigri 

Sandberg, og musiker Magnus Eliassen. Gabrielsen, Sandberg og Eliassen påstod i intervjuet at de kjente seg igjen 

i Doppler-figuren, og spesielt identifiserte Sandberg og Eliassen seg med Doppler på en positiv måte. Sandberg 

forstod Dopplers flukt fra signalene, signaler hun selv også forsøker å rømme ifra, og Eliassen mente at han ble 

inspirert av Doppler-romanene til å gjøre som Doppler og flytte ut i skogen for en periode. At disse personenes 

perspektiv på Doppler-karakteren og hans handlinger er entydig positivt, fremstår for meg som underlig, og vitner 

kanskje om manglende forståelse for de ironiske, sarkastiske og satiriske elementene i romanene og i 

konstruksjonen av karakteren Doppler, og en ignoranse av romanens ambivalens(?).  
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på fortellerstemmen fullt og helt. Verket leker med andre ord med leserens forventninger og 

forståelse gjennom å skape usikkerhet, og dette fører til en gjennomgående ambivalens i verket. 

 Hva gjør Doppler til et ringt menneske og et satirisk offer? En av de egenskaper som 

karakteriserer Doppler er for eksempel at han mangler empati og at han viser tendenser til 

narsissisme. Dette er spesielt tydelig i hans forhold til egne barn og partner. Da han i 

begynnelsen av romanen er på vei til familien, gjør han seg en del tanker rundt sitt eget fravær 

fra familien: «Han håpet de [familien] hadde lengtet seg syke etter ham og at farssavnet hadde 

skaffet dem problemer. Han håpet at de hadde eksperimentert med narkotika og at skolene 

hadde sendt bekymringsmeldinger til barnevernet som hadde krevd samtaler og truet med å 

gripe inn» (Loe 2016: 9-10). Doppler viser liten interesse og omsorg for sine nærmeste, for han 

er mest av alt interesserte i dem som et speil på eget selvbilde og selvoppfattet rolle i hjemmet. 

Han gjør seg forhåpninger om at familien har hatt det smertefullt i tiden han har vært 

fraværende, ettersom dette vil bekrefte at hans tilstedeværelse er nødvendig for at 

familiemedlemmenes liv skal være velfungerende. Når han oppdager at familien ikke har 

forvitret i tiden han har vært borte, og at det verken har forekommet narkotikamisbruk eller 

familiesplittelser, blir han svært skuffet.  «Han var skuffet, sint, lei seg og intenst innstilt på å 

ødelegge denne frastøtende familieidyllen om det så kom til å ta resten av hans levedager» 

[forfatterens uthevelser] (ibid. s. 23). Doppler er en egoist, en som setter sine egne interesser 

høyere enn andres, og når familien ikke gjenspeiler det bilde han har skapt av dem og seg selv, 

ønsker han å bryte dem ned. Å gripe inn og skape kaos i det blå huset, blir derfor hans prosjekt 

gjennom romanens første del.  

 Selv om Doppler mangler medfølelse for familiemedlemmene, er han svært involvert i 

elgkalven Bongo. Han kaller ofte elgen for sin beste venn, og Dopplers forhold til Bongo er 

som et forhold mellom foreldre og barn. Det kan virke som om Doppler får utløp for et 

forsørgerinnstinkt og gjør opp for dårlig samvittighet overfor familien ved å behandle Bongo 

som sin egen sønn. Da han avleverer elgen på en kennel for hjortedyr, gjør han seg mange 

tanker rundt oppvekstsvilkår og foreldre-barn-forhold.  

 
Det er sårt og satans brutalt å overgi ungen sin til systemet med alt det innebærer av sosialisering, 

etablering av nye referanser og nye horisonter som på sikt vil fjerne barn og opphav fra hverandre, som 

kontinenter i drift, stadig lengre vekk, økende avstand år for år, fremmede landskaper tar form, bånd 

svekkes og nye minner skapes, var nesten det verste, følte Doppler, at Bongo kom til å etablere minner 

som han, Doppler, ikke skulle være en del av. Til slutt står barnet der og har blitt et eget individ, 

ukontrollerbart, uavhengig. Det er rett og slett for jævlig [forfatterens uthevelser] (Loe 2016: 29).  

 

Denne indre monologen forekommer som svært ironisk, ettersom Doppler hadde få problemer 

med å reise ifra og gjøre sine egne biologiske barn farløse. Dette kan nesten betraktes som en 
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form for sarkasme, hvor Doppler blir latterliggjort gjennom en ironisk fortellerposisjon på 

grunn av sin manglende selvinnsikt. Et annet tilfelle hvor Doppler viser manglende evne til å 

se seg selv og sine handlinger utenfra, forekommer når han blir bedt om å ta med sønnen til 

logoped for å finne ut hvorfor sønnens språkutvikling har stanset. Logopeden mener at 

problemet har oppstått på grunn av endringer i familieforholdet i hjemmet, men Doppler anser 

ikke seg selv for å være den som har skapt uro, men skylder på sønnens mor, Solveig, og påstår 

at språket har uteblitt fordi moren arbeider for mye.  

 Doppler fremstilles også som svært irrasjonell, for eksempel i sin frykt for sønnens 

kanin. «Doppler oppdaget at han ikke likte å bli sett på av denne arrogante, likegyldige og 

dømmende gnageren. Det ville han ha seg frabedt. Han låste den inn i buret i kjelleren. Der 

kunne den sitte og la de syke kanininstinktene rive og slite i sjelen» (Loe 2016: 91). Frykten for 

kaninens dømmende blikk vitner om projeksjon som psykologisk forsvarsmekanisme, hvor 

Doppler overfører sitt eget kritiske blikk på seg selv til kaninen. Kaninen blir en representant 

for Dopplers egentlige bevissthet om egen skyld og dårlige samvittighet, men også et objekt 

som Doppler kan overføre de dårlige følelsene sine på, og så kvitte seg med dem ved å låse 

kaninen ned i kjelleren, der hvor den er «ute av syne og ute av sinn». Kaninen inntar altså rollen 

som syndebukk.  

 Et annet eksempel på Dopplers irrasjonalitet og manglende sosiale evner kan ses i 

forbindelse med hans forsøk på å stenge verden og samfunnets krav ute ved å anvende en 

pelslue som lyddemper.  

 
Han orket ikke å møte verden på noen som helst åpen måte og fant derfor frem kaninlua han hadde kjøpt 

i Budapest for mange år siden, på påskeferie, bare Solveig og han, før ungene ble laget. Det var en god 

lue. Svær og varm og med store øreklaffer. Han la seg til vanen å knyte klaffene under haken og lukket 

på den måten ute mange av lydene fra omgivelsene. […] Han ble varm i hodet og tenkte naturlig nok en 

del på kaniner. Så myke og gode. For et koselig liv. Ikke måtte de arbeide heller. Av og til ble de sikkert 

spist, men frem til det skjedde, kunne han ikke se noen ulemper ved å være kanin [forfatterens uthevelser] 

(Loe 2016: 118-119).  

 

Det kan virke som om Doppler forsøker å gå inn i rollen som kanin ved å ta på seg kaninlua, 

og derved rettferdiggjør fraskrivelsen av ansvar overfor seg selv og familien. Han gjør forsøk 

på å ignorere «menneskesignalene», altså krav, forventninger, følelser, ved å fysisk stenge 

lyden av samtaler ute. Dette er en svært umoden måte å oppføre seg på, og det er kanskje mulig 

å si at fortelleren her nedgraderer Doppler ved å gjøre han til både barn og dyr. Det er derfor 

også en måte å latterliggjøre og henge ut Doppler på, og derved gjøre han til offer.  
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OFFER: SATIREN OG KARNEVALISMEN  

Den grunnleggende stemningen i satiren er aggressiv (Hodgart 1969: 10), og det er alltids et 

mål for satirikeren å angripe et objekt og påpeke dets feil og mangler. I dette kapittelet har jeg 

undersøkt de objekter som utpeker seg som satiriske ofre i Slutten på verden slik vi kjenner den, 

og det har blitt trukket frem at romanen kritiserer staten, effektivitetssamfunnet, 

forbrukersamfunnet, prestasjonskulturen, kvinner og hovedpersonen selv, gjennom virkemidler 

som overdrivelser, ironi og latterliggjøring. I romanen befinner satirikeren seg alltid på utsiden 

av det som kritiseres, og han inntar av den grunn et slags nøytralt standpunkt. For eksempel er 

Doppler en «outsider», og han kan derfor reflektere over og kritisere samfunnet og kulturen 

fordi det ikke forekommer som automatisert for han, og fortelleren kan kritisere Doppler fordi 

fortelleren befinner seg på utsiden av historien som Doppler befinner seg i. Dette strider på 

mange måter mot karnevalet og det karnevalistiske, hvor karnevalstilstanden er den eneste 

tilstanden som eksisterer, og at alle er med og at ingen kan velge å befinne seg på utsiden av 

dette. Det strider også mot karnevalets prinsipper at noe utpekes til offer, for i karnevalssfæren 

skal alt og alle være av like lav verdi, for karnevalet er universelt og utstøter ingen.  

De karnevalistiske prinsippene er likevel tilstedeværende i romanen, og det kritiskee 

(satiriske) blikket skal ikke avfeies som fullstendig negativt, slik ofte Bakhtin fremstiller det. 

For det første er det ønsket at det kritiske blikket og det satiriske angrepet skal føre til 

synliggjøring og endring av problematiske forhold i samfunnet. Satirer generelt handler av den 

grunn om fornyelse, en av de ting som også karnevalet beskjeftiger seg med. For det andre 

opptrer kritikken i Slutten på verden slik vi kjenner den som ambivalent, ettersom det ikke 

forekommer noen klar moral. På den ene siden gjør romanen narr av tendenser i samfunnet og 

Doppler-figuren, mens det på den annen side eksisterer en usikkerhet angående om denne 

kritikken er til å stole på eller ikke. At det ikke eksiterer fullstendig klarhet i hva eller hvem 

som kritiseres, fører til at det moralske standpunktet uteblir, ettersom ingen av de livsstiler og 

væremåter som skildres i boken, blir skildret på en rendyrket positiv måte. For etter å ha lest 

boken sitter man ikke igjen med følelsen av et klart og entydig svar på hva som er feil og rett 

ved det konforme og kapitalistiske middelklasseliv eller livet som selvberget egoist i skogen. 

Men sitter igjen med følelsen av mangel på kongruens og mening i livet. For det tredje finner 

man også det omvendtes logikk i romanen. Det kommer til uttrykk i at «idioten» er satt inn i 

rollen som helt, noe som bryter med våre vanlige assosiasjoner og oppfattelser, og derfor fører 

til nye perspektiver på omgivelsene og oss selv (Frye 1957: 234-35).  Ifølge Viktor Sjklovskji 

er et av de viktigste formålene med litteraturen og kunsten å bryte med nettopp slike 
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indoktrinerte følelser og syn for tingene (Sjklovskji 1991: 16). Dette fordi man igjen skal få 

mulighet til å oppleve noe mer en kun gjenkjennelse, at man skal kunne se objektene for hva 

de faktisk er, og derved bli gitt sjansen til å ta livet tilbake. «Hvis hele det kompliserte liv hos 

mange mennesker forløper ubevisst, da er det som om dette liv aldri har eksistert» (ibid.). 

Gjennom å fremstille verden og objektene som annerledes enn hva en er vant til, vil en legge 

merke til objektene igjen, og derved også kunne stille spørsmål til deres væren og vesen. Dette 

kan kalles underliggjøringen, og underliggjøringen er med på å skape nye perspektiver på 

omgivelsene, og lar leseren se verden med nytt blikk, for eksempel gjennom idiotens blikk. For 

det fjerde handler satirens aggresjon ofte om nedgradering og nedsettelse, to fenomener som 

også er tilstedeværende i karnevalet. Dette skjer i romanen gjennom fremstillingen av Doppler 

som et ringere menneske enn gjennomsnittet, og at han som antihelt, blir degradert gjennom en 

mindre verdig fremtoning enn den tradisjonelle heltetypen utstråler.  
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Kapittel II 

Latter og latterliggjøring 

 

Gelotologi er vitenskapen om latter, et studie av hvordan latteren påvirker kroppen i et 

fysiologisk og psykologisk perspektiv. Latter, komikk og humor er egenskaper som anses som 

typisk menneskelige, og man har i eldre kulturer betraktet latteren som en gave fra gudene, kun 

forbeholdt mennesket (Bachtin 2007: 75). Innenfor visse teorier har man skilt mellom latter, 

komikk og humor, og ansett disse for å være tre separate fenomener: 1) Latter er det fysiske og 

psykiske uttrykket for forståelsen av det humoristiske, 2) komikk er det estetiske uttrykket som 

har en latent evne til å fremkalle latter (spiller kanskje på sjangeren komedie?), og 3) humor er 

en positiv grunninnstilling til livet, der man ler av livets onder (Kaare & Kjus 2006: 14). Dette 

skillet er imidlertid et abstrakt skille, og det er vanskelig å opprettholde det i møtet med de 

reelle latterfenomenene. Av den grunn er det enklere å betrakte begrepet «humor» som en 

samlebetegnelse eller paraplybetegnelse for alt som skaper komisk latter (ibid.). Ifølge Howard 

Gills og Geoffrey S. Oxford finnes det hele syv typer latter, som alle har ulike forutsetninger. 

Disse er humoristisk latter, sosial latter, angstlatter, ignoranselatter, hånlatter, unnskyldende 

latter og kilelatter (Søbstad 1995: 29). Flere av lattertypene er grunnet i sosiale konstruksjoner, 

og hva en ler av og hvilke situasjoner en ler i, er kulturelt betinget. Latteren er derfor med på å 

skape en kollektiv identitet for de som ler av det samme (Kaare og Kjus 2006: 20). Til tross for 

dette må latteren kunne sies å være et universelt menneskelig fenomen (ibid.), og selv om ikke 

alle ler av det samme, så eksisterer latter, komikk og humor i alle menneskekulturer.  

 Flere teoretikere har påpekt at humor er en måte å forholde seg til livet på (Søbstad 

1995: 15, Johnsen 1997: 13), en sinnsstemning der en ser på motgang og det absurde i 

tilværelsen med velvilje og positiv innstilling (Johnsen 1997: 13). Det handler med andre ord 

om et livsmot (Søbstad 1995: 16), og om å håndtere og mestre følelser og livets utfordringer 

(Kaare & Kjus 2006: 15). Det er kanskje av den grunn at humoristisk sans anses som en svært 

attraktiv egenskap, en egenskap som en ønsker å se i seg selv, sin partner og sine barn (Søbstad 
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1995: 15). Til tross for dette eksisterer det også negative aspekter ved latteren, ettersom den 

tillater endeløs aggresjon mot enhver, av enhver, til enhver tid (Kaare og Kjus 2006: 22), og 

latteren er derfor med på å henge ut individer og skape ofre. Humoren kan med andre ord være 

uetisk og sosialt uforsvarlig, og den bidrar til å undergrave samfunnets moralske grunnlag, fordi 

den bryter med normene for normal og anstendig sosiale adferd, gjennom å gjøre uthenging av 

andre mennesker akseptabelt (Gaare & Sjaastad 2012: 11). Aristoteles anser humor og komikk 

for å være dannet frekkhet, og han skriver at komediesjangeren fremstiller mennesker som er 

ringere enn gjennomsnittet. De ringe menneskene latterliggjøres på grunn av sine hesligheter 

og udugeligheter, og deres svakheter kommer av feil og uskjønnheter (Aristoteles 1961: 23-

24). Disse uskjønnhetene forvolder ikke smerte, men blir av Aristoteles sammenlignet med 

komiske masker, der publikum ler av den stygge forvrengningen av ansiktet, og ikke av det 

smertefulle (ibid.). Humoren oppstår ofte i overraskelsen over overskridelsen av samfunnets 

normer. Gjennom latteren tøyes grensene for hva som er akseptabelt, for eksempel i 

anvendelsen av nye innfallsvinkler, temaer og sjangre. Humoren er derfor et sted der en kan 

snakke om ubehaget ved kulturen og samfunnet (Johnsen 1997: 20). Latteren uskadeliggjør 

«farlige» emner.  

I dette kapittelet ønsker jeg å gjøre rede for fenomenet latter, og hvordan latter og humor 

kommer til uttrykk i Slutten på verden slik vi kjenner den. Er for eksempel latteren med på å 

underbygge fusjonen mellom det satiriske og det karnevalistiske i romanen? Dette kapittelet 

står derfor i nær forbindelse til det forrige kapittelet, som handlet om det satiriske offer, 

ettersom latterliggjøring er en av de viktigste angrepsmetodene i satiren. «Latter og 

latterliggjøring» vil bestå av fire underkapitler, som hver vil ta for seg fire ulike temaer som 

omhandler latter. Det første underkapittelet vil dreie seg om forskjellen på latter og 

latterliggjøring. Det andre vil sentrere seg rundt de tre overordnede latterteorier, slik de er 

beskrevet i Humor fra Homer til Simpson (2012) av Jørgen Gaare og Øystein Sjaastad. Det 

tredje vil handle om G. Schneegans latterteorier slik de opptrer hos Bakhtin i Rabelais och 

skrattets historia. Og det fjerde underkapittelet vil omhandle typiske trekk ved den «loeske» 

komikk, og undersøkelsen av hvordan den kan betraktes som både satirisk og karnevalistisk.  

 

LATTER VS. LATTERLIGGJØRING  

Latter er en reaksjon på kognitive, sosiale og fysiologiske betingelser, og den gjør utslag i 

kroppslige uttrykk som smil, lyd og rytmiske bevegelser i åndedrettsorganene. Latteren er nært 

forbundet med lek og glede (Johnsen 1997: 14, Kaare & Kjus 2006: 13, Søbstad 1995: 20), og 
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den er i stor grad situasjonsbetinget. Det er mulig å både le med noen, og derved skape et sosialt 

fellesskap, eller å le av noen, og derved ekskludere. Det er kanskje her kjernen i hva en kaller 

latterliggjøring ligger, at latterliggjøringen først og fremst handler om en mer ondsinnet latter, 

der en ler av og ikke med. Denne latteren har lite med lek og glede å gjøre, men er en latter som 

anvendes som våpen og maktmiddel. Latterliggjøringen kan av den grunn anses som negativ, 

fordi den i humorens navn og æren skaper ofre. Denne type latter kan kobles opp mot hva 

Søbstad kaller «hånlatter», fordi den baserer seg på ydmykelse og nedgradering. Derfor vil en 

også kunne koble denne latteren opp mot satiren, hvor formålet er å gjøre noen til offer gjennom 

nedsettelsen.  

 Sosialpsykolog og politiker Berit Ås (f. 1928) har beskjeftiget seg med hersketeknikker, 

og anser latterliggjøring for å være en av de fem overordnede teknikker som blir anvendt for å 

indirekte utøve dominans over andre personer. De andre hersketeknikkene er usynliggjøring, 

tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse av alle ord og handlinger, og påføring av skyld 

og skam. Latterliggjøring handler om å bli ledd av, hånet eller sammenlignet med dyr og dyrs 

adferd (Grønbech 2013). Altså må en kunne si at latterliggjøring dreier seg om nedsettelse. 

Offeret blir avkledd og gjort mindreverdig, og det les av offeret på en nederdrektig måte.  

 Latterliggjøring kommer til uttrykk i Slutten på verden slik vi kjenner den gjennom 

fremstillingen av Doppler som et ringt menneske. En ler i boken av Doppler og ikke med han, 

og det på grunn av fremstillingen og overdrivelsen av hans negative egenskaper. Han fremstår 

som en stakkarslig figur, men stakkarsligheten fører ikke til sympati, ettersom han selv er skyld 

i sin egen ulykke. Stakkarsligheten fremstår kun som enda et latterlig element ved hans person. 

Gestaltningen av han som latterlig, skjer på bakgrunn av nedsettelse, en av latterliggjøringens 

fremste virkemidler. Nedsettelsen blir til ved at Doppler skildres som enten barnslig eller 

dyrisk, for eksempel i hans håndtering av vanskelige situasjoner ved hjelp av ignoranse, eller i 

hans primitive egoisme. Denne nedsettelsen handler om regresjon, å søke tilbake til et tidligere 

utviklingsstadium for å greie å håndtere livet og den eksistensielle krisen. Doppler søker tilbake 

til både det barnlige stadiet og til en primitiv livsstil som halvt dyr/halvt menneske, for å få 

kontroll på sitt liv. I disse stadiene står han ikke lengre til ansvar for seg selv eller sine 

handlinger, ettersom han fraskriver seg rollen som voksent menneske. Dette må kunne betraktes 

som en absurd måte å forholde seg til livet på, ettersom det er umulig å flykte fra tiden og hvem 

man egentlig er. Men det er kanskje nettopp i denne absurdismen, at noe av humoren ligger: 

Det uforenlige og overraskende, men ikke smertefulle.  
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 Fordi det er skildringene av Doppler-figuren som fører til mye av romanens humor, må 

romanen kunne betraktes som en karakterkomedie. En karakterkomedie er ofte en fortelling om 

en person som er så fiksert på en idé, at det fører til hans egen undergang. Doppler er fiksert på 

idéen om at det moderne, siviliserte samfunnet er skadelig, og at verden snart vil gå under. Dette 

fordi menneskene ifølge han, fokuserer på feil verdier. Hans fiksering og fanatisme, fører til at 

han støter familien og alle naboene fra seg, og han forekommer derfor som sin egen antagonist 

i forsøket på å bli inkludert. Han er her skyld i sin egen fortapelse, og dette er en av grunnene 

til at leseren ikke kjenner på medfølelse for han, til tross for at han fremstår som tragisk. 

Istedenfor medfølelse, les det av hans fortapelse.  

Latterliggjøring er også et typisk trekk ved den satiriske komikken. Dette fordi satiren i 

likhet med latterliggjøringen handler om kritikk og det å skape ofre. Latter generelt behøver 

derimot ikke å være ondsinnet eller av negativ art, slik som latterliggjøringen, og Bakhtin er 

opptatt av at latter er noe mer enn kun latterliggjøring i den groteske estetikken og den folkelige 

latterkulturen (Bachtin 2007: 71). Et eksempel fra romanen som både er morsomt, og som ikke 

nødvendigvis skaper ofre, er i beskrivelsen av elgen Bongo. «Bongo var en følsom ung elg med 

et anstrøk av melankolsk 1800-tallsromantikk, ganske blottet for vulgære tendenser» (Loe 

2016: 159). Selv om denne sekvensen handler om og skildrer Bongo, så ler man ikke av Bongo. 

Det humoristiske eksisterer i selve beskrivelsen. Man ler ikke av Bongo, men av hvilke ord som 

er brukt for å skildre hans vesen. «Følsom», «melankolsk 1800-tallsromantiker» og «blottet for 

vulgære tendenser» er ikke beskrivelser som vanligvis blir benyttet for å skildre ville dyr, og 

beskrivelsen forekommer derfor som overraskende. At overraskelsen ikke fører til skrekk eller 

ubehag, men heller til latter og behag, må ses i sammenheng med at sitatet i liten grad utsetter 

leseren eller tekstobjektet for smerte.  

 

DE TRE (FIRE) LATTERTEORIER  

I Hva er vitsen? fremlegger forfatterne Gaare og Sjaastad tre teorier, som de anser for å være 

overordnet i studiet på humor og gelotologien. Disse teoriene er overlegenhetsteorien (humor 

som våpen), spenningsløsningsteorien (humor som frigjør overflødig psykisk energi), og 

inkongruensteorien (humor som lever i kontraster). Overlegenhetsteorien baserer seg på humor 

som grunner i et aggressivt utgangspunkt, der humoristen har som mål å hedve seg over andre 

individer gjennom bruken av vitser og latter som virkemidler (Gaare & Sjaastad 2012: 15). 

Denne teorien underbygger Thomas Hobbes’ perspektiver på latter, og den går ut på at humor, 

komikk og latter grunner i menneskets vilje til makt (ibid. 21). I denne teorien blir humor ansett 
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for å være et våpen, og det humoristiske våpenet kan uttrykke seg i en «ovenfra og ned»-

holdning eller en «nedenfra og opp»-holdning (ibid. 15). Dette betyr at humoren ikke bare er 

den lille manns våpen i konflikt med øvrighetene, men at også de ressurssterke kan anvende 

humoren for å sparke den svake enda lengre ned. Latteren og humoren har sitt utspring i en 

ambivalens mellom behag og ubehag, og det er mulig å føle et ubehag på grunn av humorens 

ondskap, men at denne ondskapen blir tålelig, fordi latteren som skapes av den komiske 

situasjonen eller skildringen, i seg selv oppleves som behagelig (Søbstad 1995: 33). 

 Det vil være urimelig å påstå at forfatteren Erlend Loe forsøker å triumfere over andre 

mennesker med sitt verk Slutten på verden slik vi kjenner den, men det er mulig å se tendenser 

til at humoren i romanen sparker «oppover» og «nedover». Dette både innad i romanuniverset 

og i forholdet mellom romanen og den reelle verden utenfor. Den måte som romanen viser en 

«ovenfra og ned»-holdning på, er gjennom latterliggjøringen av Doppler, ettersom Doppler er 

en stakkarslig figur, som blir tråkket enda lengre ned, på grunn av fokuset på hans mindre 

flatterende egenskaper. Romanen har en «nedenfra og opp»-holdning via Dopplers raseri mot 

samfunnet. Han er den lille mann som forsøker å gjøre opprør mot ukulturen, og gjennom bruk 

av hyperboler, fremstiller han samfunnet som ekstremt tåpelig og fordervet. Romanfigurens 

stemme strekker seg ut av romanuniverset, og verket blir av den grunn et våpen som påpeker 

og kritiserer feilaktigheter ved også det virkelige samfunn og menneskene i det. Når det gjelder 

forholdet mellom behag og ubehag, opplever leseren et ubehag ved Dopplers håpløshet, 

ettersom han stadig mislykkes i sine forsøk på å oppnå aksept, anerkjennelse og tilhørighet. 

Ubehaget står derimot ikke alene som følelse. Leseren kan også oppleve behag i at Doppler 

ikke fremstilles som et reelt menneske, men kun som en type eller figur. Som publikum kan en 

derfor le av og føle behag ved underholdningsverdien i Dopplers feilaktigheter, ettersom det 

tross alt ikke er virkelig. Dette forholdet mellom behag/ubehag forekommer også i sammenheng 

med det reelle samfunnet, der leseren kan begynne å tvile på egne livsstilsvalg og roller, fordi 

romanen påpeker og kritiserer aspekter ved samtidsmenneskets levemåte og kultur. 

Hyperbolene og hovedpersonens miserable karakter, fører derimot til at romanens univers 

fremstår som ekstremt, og at det derfor opprettholdes en distanse mellom romanens verden og 

den faktiske verden. Dette får leseren til å slappe av og tenke at «det er nok ikke så ille likevel!», 

og behaget gjenopprettes.  

 Et eksempel fra romanen hvor overlegenhet uttrykkes ved bruk av humor, viser seg når 

Doppler inspiserer hagen til familien i det blå huset.  
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Hagemøblene var nye og grelle. Han fjernet en presenning og fant en gassgrill på størrelse med en 

Trabant. En like stygg som upassende vedfyrt pizzaovn var støpt inn i muren rundt en ny betongplatting, 

som om stedet var rene Gran Canaria. Hva var dette? Blått hus og vulgær hagerekvisita? [forfatterens 

uthevelser] (Loe 2016: 13). 

 

Doppler hevder seg over familien ved å forakte hagemøblene deres, og han anser hagemøblene 

for å uttrykke noe mindreverdig. Dette kommer frem i bruk av ord som «grelle», «stygg», 

«upassende», «Gran Canaraia» og «vulgær». Det kan kanskje fremstå som noe pussig at «Gran 

Canaria» trekkes frem som et negativt ladet ord, men i den sammenhengen det er satt inn i, 

forbindes «Gran Canaria» med noe usofistikert, lavt og «harry», og ikke med ferie, glede og 

familiehygge. Humoren blir i dette sitatet til ved hjelp av hyperboler, som for eksempel i 

beskrivelsene av gassgrillen, som ifølge Doppler er på størrelse med en Trabant-bil, eller i de 

overdrevne negative skildringene, og i similen mellom hagens estetiske uttrykk og Gran 

Canaria. Hyperbolene fører til en patosfylt stemning, der irritasjonen er den mest fremtredende 

følelsen. Doppler uttrykker her humor gjennom irritasjon, og som et angrep på familien og 

hvordan deres nye objekter får han til å føle seg fremmed. Kritikken av møblene blir derfor en 

kritikk av selve familien, og en måte for Doppler å takle påkjenningen av at familien har greid 

seg bra, og at livene deres har gått videre, uten hans tilstedeværelse.  

Den andre teorien, spenningsløsningsteorien, har sitt opphav i Sigmund Freud, og 

beskjeftiger seg med latteren som en psykisk mekanisme som frigjør overflødig energi. Denne 

teorien kan også kalles «ventilteori» (Kaare & Kjus 2006:13), ettersom humoren fungerer som 

en ventil, som kan åpnes for å bli kvitte spenninger. Dette skjer særlig i vitsens evne til å ta opp 

tabubelagte emner, emner som det i utgangspunktet brukes mye energi på å undertrykke i 

dagliglivet (ibid. 18). Ved å spøke med temaer som det egentlig ikke skal snakkes om, slik som 

aggresjon og seksualitet, tar man bort alvoret fra temaene, og gjør dem enklere å beherske og 

leve med (ibid. 19). Latteren ufarliggjør det skremmende, og både karnevalet og satiren benytter 

seg av dette. Freuds ventilteori har i senere tid blitt tilbakevist av mange, men selv om det 

kanskje ikke kan påstås at Slutten på verden slik vi kjenner den, eller andre humoristiske tekster 

og handlinger, fører til utslipp av psykisk undertrykket energi, så beskjeftiger romanen seg med 

flere tabubelagte og/eller problematiske emner. Dette gjelder for eksempel seksualitet, 

depresjon, familiesplittelse og frivillig arbeidsløshet. Normene brytes i romanen ved at 

hovedpersonen har en tankegang, oppførsel og handlingsmønster som kan anses som uvøren. 

Han foretar seg handlinger som ville vært utenkelige å utføre andre steder enn innenfor det 

fiktive universet. Eksempler på dette er at han med overlegg ejakulere på andres eiendeler, og 

uten skrupler tar del i pornografiske filminnspillinger. 
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Sirkelen [film] ble særlig berømt for en sekvens hvor Doppler lå med vertinnen, mens alle de andre 

kvinnene dannet en ubrutt rekke hvor munner og kjønnsorganer berørte hverandre i en form som en 

professor ved universitetet, i AЛeКceЙ skikkelse, kort etter kvinnenes simultane orgasmer kom inn og 

hevdet var første gang en perfekt Fibonacci-rekke og representasjon av det gylne snitt opptrådte i en 

pornografisk film noe sted i verden (Loe 2016: 241).  

 

Latteren og komikken oppstår her som en reaksjon i møtet med de seksuelle skildringene i 

teksten. Sex har tradisjonelt blitt ansett som et av de største tabuer, da kanskje spesielt i 

konservative og religiøse kulturer. I den vestlige verden i dag, har derimot sex blitt et 

allemannseie, og seksuelle objekter og fremstillinger er blitt kapitalisert gjennom media. 

Likevel finnes det visse tabu knyttet til pornografien, ettersom det pornografiske ofte uttrykker 

mer ekstreme former for seksualitet. For eksempel i gjengivelser av fetisjer. Av det gjengitte 

sitatet over, oppstår latteren mest av alt, på grunn av den overraskende kombinasjonen og 

kollisjonen mellom skildringene av det seksuelle og det matematiske. Det seksuelle er 

spenningsfylt, mens det matematiske er flatt. En ler altså mer av inkongruens enn av frigjøring 

av undertrykkede følelser, selv om det tabubelagte her blir tatt opp.  

 Den tredje latterteorien er inkongruensteorien, hvor en betrakter humor og latter for å 

oppstå på grunn av en plutselig mangel på samsvar, for eksempel i overraskende 

motsetningsforhold, uventede forskyvninger, tvetydigheter, absurditeter eller misforståelser 

(Gaare & Sjaastad 2012: 14, 16). Den ligner altså på vidd, som er et av satirens fremste 

virkemidler. Humor betraktes her som de mentale erfaringene av inkongruens, og evnene til å 

kunne sette pris på slike uoverensstemmelser, som flertydige ideer, hendelser og situasjoner 

(Kaare & Kjus 2006: 15). Når to uforenlige situasjoner kolliderer, fører dette til overraskelse, 

som igjen kan resultere i latter. Dette kan komme til uttrykk i karakterer som har store planer, 

men som kun kan oppdrive ynkelige resultater på grunn av upassende oppførsel (ibid. 16). Med 

en kognitiv tilnærming til inkongruensteorien, er det også mulig å påstå at latteren er en lek 

med tanker og ideer, og at evnen til å uttrykke komisk latter, av den grunn krever evne til 

fleksibilitet, smidighet, nytelse av eksistensielle paradokser, og aksept for flere simultane og 

alternative virkeligheter (ibid.). 

 Det er kanskje nettopp denne form for humor, humor basert på inkongruens, som er den 

mest fremtredende form for humor i Slutten på verden slik vi kjenner den. Det eksisterer et 

misforhold mellom det fiktive universet og virkeligheten, hvor romanuniverset først og fremst 

fremstår som et dystert karneval, der forvrengningen og det omvendtes logikk råder, men hvor 

gleden og det festlige uteblir. Inkongruens som årsak til latter, kommer for eksempel av 

motsetninger. I romanen, uttrykkes dette i misforholdet mellom Dopplers betraktninger av seg 
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selv, og hvordan de rundt han og fortelleren betrakter han. Det fremstår som om han anser seg 

selv for å være en av få som har sett sannheten i hvordan staten utnytter innbyggerne og hvordan 

samfunnet styres på feil måte, mens alle andre er blinde for denne kunnskapen. «De andre» 

betrakter imidlertid Doppler for å være en gal mann, og ønsker derfor ikke å følge hans 

ideologier. Fortelleren latterliggjør også Dopplers perspektiver, noe som fører til at han opptrer 

som en komisk skikkelse. Et annet motsetningsforhold, eksisterer i Dopplers oppførsel og 

kulturens normer. Doppler oppfører seg upassende på alle mulige måter, og spesielt i 

forbindelse med det erotiske. Han smugkikker inn på soverommet til Solveig og Egil, 

masturberer åpenlyst i andres hjem og tar seg jobb som pornoskuespiller.  

 
Han følte seg elsket og i vater og hvis bare grøtrøreren nå brant opp, ville verden atter være på vei mot en 

slags balanse. Han kikket ned på det ynkelige redskapet som var laget for å la folk slippe å røre i grøten 

selv. Den vesle maskinen kunne gjøre det for dem, mens de selv gjorde annet. Grøtrøreren var selve 

symbolet på idiotien, dekadansen og det indre forfallet som hadde lagt seg over landet, følte Doppler, og 

den måtte for enhver pris brennes, den måtte forsvinne fra jordens overflate slik at menneskene igjen 

kunne røre grøten for hånd og påny forstå at de burde være glade til for at det i det hele tatt fantes grøt å 

røre i og for at de selv fantes, og jorden og solen og månen. Tenk på alt som fins. Doppler måtte smile.  

(…) Da det avskyelige redskapet var centimeter fra flammene, snappet Egil Hegel det, smilte mot Solveig 

og vred seg igjennom bålet på en nærmest olympisk måte. Han landet på beina på den andre siden, vendte 

seg mot folkemengden, fjernet en glo fra luggen sin og strakte grøtrøreren i været. Jubelen og hurraropene 

strømmet mot ham. Folk lot tårene renne. Voksne menn kom løpende for å bære Egil Hegel på gullstol. 

Barn sang Idas sommervise og klappet beveget i hendene. Brannvesen og politi skrenset og stanset. Bålet 

ble slukket og Doppler lagt i jern. 

Det tett sammensveisede lokalsamfunnet hadde sluppet med skrekken. Ro og orden var gjenopprettet 

(Loe 2016: 179 & 181). 

 

Sitatet er et godt eksempel på misforholdet mellom Doppler og hans familiemedlemmer og 

naboer, representantene for samfunnet, der Doppler betrakter sine handlinger for å være gode, 

mens «de andre» anser dem som dårlige. Det oppstår en misforståelse mellom Doppler og 

menneskene i nabolaget, fordi han mangler innsikt i seg selv og egne handlinger, men også 

fordi han mangler innsikt i normer og kollektive ønsker. Det humoristiske i dette sitatet kommer 

særlig frem i overdrivelsen av grøtrørerens betydning, både i Dopplers projisering av den som 

et symbol på kulturen, og i nabolagets hyllest av Egil for å ha reddet den fra flammenes 

destruktive krefter. Det fremstår som absurd at et slikt ubetydelig objekt kan frembringe så 

sterke følelser. Aristoteles betrakter det forvrengte, asymmetriske og inkongruente som noe 

stygt, men at denne styggheten ikke skaper ubehag eller smerte i komikken. I teksteksepelet er 

kritikken ambivalent, ettersom den latterliggjør både nabolaget og Doppler, men det bedrives 

verken spott eller hån, og derfor ler man mer av uoverensstemmelsen enn harseleringen.   

I tillegg til de tre teoriene som nå er gjennomgått, inkluderer Kaare og Kjus en fjerde 

type komikk i sitt verk om humor. Den karnevalistiske komikken. De bygger om den 

karnevalistiske komikken på teorien av Bakhtin, og de fremlegger de typiske kjennetegnene for 
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karnevalet som han skriver om i forbindelse med den folkelige latterkulturen i den europeiske 

middelalderen i Rabelais och skrattets historia. Karnevalet sprenger med sin komikk og vesen, 

den kirkelige og offisielle middelalderkulturens moralske og fysiske påbud (Kaare og Kjus 

2006: 19). Under karnevalet, som ble holdt i tiden før fasten, ble alt snudd på hodet, og 

fattiglemmet inntok rollen som konge for en dag, det siviliserte og kultiverte samfunnet ble 

hånet og spottet uten restriksjoner, noe som førte til en subversiv kraft, det opphøyde ble 

degradert gjennom kroppsliggjøring, og vrengebilder av samfunnet ble fremstilt (ibid.). Alt som 

til vanlig ble ansett som hellig og verdig, ble latterliggjort og dratt ned i sølen i karnevalet. Det 

kroppslige blir også gitt en sentral plass i karnevalet, og det kommer til uttrykk i fremstillinger 

av nakenhet, seksualitet, mat, urin og avføring. Dette fordi nedsettelse er et av karnevalets 

viktigste virkemidler.  

 
Om kvelden gikk det ikke bedre enn at Solveig tok av seg alle klærne, helt frivillig, og med mer 

suggerende bevegelser, syntes Doppler, enn det hun hadde hatt den gangen han fra furua hadde observert 

henne gjøre det samme i Egil Hegels nærvær. Pølserett med piff åpnet Solveig opp, åpnet dem begge opp. 

Gud velsigne pølsene [forfatterens uthevelser] (Loe 2016: 84).   

 

Seksualitet og mat blir i dette eksempelet forbundet til hverandre, og de fører her begge til glede 

og begeistring. De omfavner med andre ord det karnevalistiske, som med bakgrunn i Bakhtins 

teorier, handler om omfavnelsen og gleden av det lave, også de lavere kroppslige regioner, slik 

som mage og kjønnsorgan. Det er i ordet «piff» at det seksuelle og spiselige møtes, med piff i 

maten og piff i seksuallivet. «Gud velsigne pølsene», som sitatet avsluttes med, kan betraktes 

som en transposisjon, der den kristne velsignelsen blir anvendt på et hverdagslig og lavt emne. 

I velsignelsen gjøres det narr av kristen og offisiell kultur og uttrykksmåte, men det gjøres også 

narr av en typisk amerikansk sjargong, der «God bless...» er en svært typiske måte å formulere 

seg på, en måte som ofte parodieres. Guds velsignelse av pølseretter, fremstår som både 

overdreven, ironisk og upassende, og fremstår derfor også som komisk.   

 I eksemplifiseringen av de fire latterteoriene, kan man se at de i stor grad overlapper 

hverandre. Særlig gjelder dette for inkongruensteorien, som på mange måter gjør seg gjeldende 

i alle de andre formene for latter. Av den grunn må denne teorien anses som den mest relevante, 

i hvert fall for Loes komikk slik den fremstår i Slutten på verden slik vi kjenner den.  

 

G. SCHNEEGANS KOMIKK 

I utgreiingen av komikken i den groteske realismen, baserer Bakhtin seg på G. Schneegans 

humorteori, som består av tre kategorier: 1) narraktighet, 2) burlesk, 3) grotesk. Ifølge 

Schneegan oppstår komikken når det behagelige og det ubehagelige møtes i en situasjon 
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(Bachtin 2007: 284). Den første kategorien, narraktigheten, kan anses som en snill form for 

humor, og den fremmer en umiddelbar, naiv og god latter, som oppstår på grunn av følelsen av 

ubehag i overraskelsen og behag i en lykkelig slutt (ibid.). Dette kan minne om den latteren 

som oppstår i inkongruenskomikken, som også kan betraktes som en mer godartet latter enn de 

andre formene.  

 
Doppler ble naturlig nok fylt av håpløshet i møte med disse tankene. De var så store. Og Doppler så liten. 

Han så ingen ende på elendigheten og gikk noen dager i hi i en stor pappeske ved siden av kaninburet i 

kjelleren. Han satt der inne og fikk Solveig til å sette mat og vann utenfor. Til slutt gikk han lei, gikk opp 

og slo på tv-en [forfatterens uthevelser] (Loe 2016: 173).  

 

I teksteksempelet kommer det narraktige frem i det ubehag som oppstår av Dopplers nevrotiske 

og engstelige tilstand. Han kjenner et stort ubehag ved de tendenser han ser i samfunnet, han 

blir satt ut av spill av alle «menneskesignalene» og systemene som råder i sivilisasjonen, og 

hans måte å rømme fra dette på, og skape sammenheng og mening i tilværelsen på, er gjennom 

regresjon. Han vender ikke bare tilbake til det barnlige stadiet, men vender tilbake til en dyrisk 

tilstand. Det er for han lettere å forholde seg til verden som hund, ettersom hunder ikke er 

bevisst på verdens utvikling, enn som voksent menneske, som må forholde seg behersket til 

vissheten om verdens undergang. Behaget oppstår i slutten av sitatet, da Doppler går lei av 

engstelsen og tilstanden i hi, og forlater den depressive regresjonen, for å se på tv isteden. 

Ubehaget som i begynnelsen oppstod på grunn av Dopplers eget ubehag, flates helt ut. 

Spenningen er borte, og en kan puste lettet ut og le.  

Den burleske latteren blir til ved skadefryd og gleden over nedgraderingen av det 

opphøyde, for eksempel i parodi og travesti (Bachtin 2007: 284-85). For å få utbytte av en slik 

komikk, trenger man kunnskap om hva som er høyverdig og hva som er lavt, og av den grunn 

er ikke denne humorformen umiddelbar, slik som narraktigheten. Det eksisterer mange 

eksempler på det parodiske i Slutten på verden slik vi kjenner den, og det vil bli viet et eget 

kapittel til dette fenomenet senere i oppgaven. Romanen refererer til anerkjente forfattere som 

Hamsun, Ibsen og H. C. Andersen, men også til populærkulturelle fenomener som det 

amerikanske bandet R.E.M. og «doomsdayprepper» James W. Rawles. I romanen blandes det 

høye og det lave, noe som både forårsaker en underfundig latter, og som uttrykker satire og 

karnevalisme.  

Den groteske latteren handler om fusjonen av ubehaget ved bildets umulighet og 

behaget i tilfredstillelsen i gjenkjennelsen i det forvrengte og fremmede (Bachtin 2007: 284-

285). Denne komikken anses som satirisk av Schneegans, fordi den latterliggjør det som ikke 

burde være i overdrivelsen av det. Av den grunn er den moralsk, i motsetning til det burleske, 



57 

 

som kun latterliggjør uten etisk grunnlag (ibid.). Bruken av hyperboler, er typisk for det 

groteske, og det negative overdrives helt til grensen av hva som faktisk er mulig, og derfor tar 

det groteske form av det ekstreme, fantastiske og monstrøse (ibid.).  

 
Det var kropp som gjaldt. Slik hadde det ikke vært i like stor grad før Doppler dro til skogs. Noe hadde 

skjedd. Han tenkte så at i en tid hvor lite annet kan kontrolleres, er kroppen god å ha. Man kan tvinge den 

til å gjøre ting. Man kan tvinge den til å forme seg etter eierens ønske. Man kan ta av ett kilo i uken til 

det ikke er noe igjen. Folks ubevissthet ønske er egentlig å forsvinne i løse luften. Men det var ikke bare 

kropp. Det var også politikken, økonomien, det var den generelle egoismen og angsten for å se alle ting i 

sin sammenheng.  

Den voldsomme frykten for at det skal vise seg å være sant at alt henger sammen med alt – endetidstegn.  

Unge mennesker som kirurgisk fikser kroppens små og enda mindre skjevheter og mangler – 

endetidstegn. 

Bilder av mat som legges ut på et sosialt bildedelingsmedium – endetidstegn.  

At den italienske mafiaen tjerner mer på å jukse med bevilgningene til asylmottakene enn på narkotika – 

endetidstegn.  

Fortelle folk man ikke kjenner at man har arbeidet i hagen hele formiddagen, og nå står kanelsnurrene i 

ovnen og man hopper i dusjen – endetidstegn.  

Samle kåte ungdommer i et hotell ved en tropisk kyst og la den strevsomme umodenheten deres utvikle 

seg over mange uker samtidig som man filmer det hele og viser det for andre ungdommer – soleklart 

endetidstegn.   

Blogge om ungene sine og alt det artige de gjør og sier – endetidstegn.  

Ta bilder av seg selv mens man ringer sin mann for å si god natt – og så legge ut bilde av seg selv der 

man ringte sin mann for å si god natt sammen med teksten: Ringer min fine mann og ønsker han god natt! 

– bunnsolid endetidstegn (Loe 2016: 168).  

 

I dette teksteksempelet poengteres feilaktigheter ved samfunnet og den senmoderne verdens 

fenomener. Humoren blir til i sammenstillingen av fenomener av grunnleggende forskjellig 

verdi, og av å betrakte disse som likeverdige endetidstegn, for eksempel i den overfladiske 

rosabloggingen og den eksistensielle krisen hos samtidsmennesket. På en måte kan det betraktes 

som en umulighet og en overdrivelse at rosablogging blir viet en så sentral plass og ansett som 

et av de største endetidstegn i kulturen, men samtidig opptrer ikke fenomenet som en umulighet, 

ettersom fenomenet faktisk eksisterer i den reelle verden, og derfor er fullt gjenkjennelig. 

Teksteksempelet er i grunn et dårlig eksempel på det groteske, ettersom den verden som 

teksteksempelt, og romanen forøvrige, fremstiller, i mindre grad er en grotesk verden, men som 

mest av alt er en gjengivelse av leserens verden. Den fiktive verden, som Loe skriver frem i 

romanen, er en svært gjenkjennelig verden, men den fremstår også som forvrengt, ettersom de 

fiktive figurene er fremstilt som mindre komplekse enn ekte mennesker, og at umuligheter som 

vennskap med elger, kan oppstå. Om dette kan betraktes som grotesk, er noe usikkert, men det 

eksisterer humoristiske innslag i selve utformingen av universet. Humoren oppstår fordi det 

både er mulig å kjenne seg igjen i romansens univers, samtidig som det fiktive universet 

fremstår som underlig og fremmedartet.  
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DEN «LOESKE» KOMIKK: MELLOM SATIRE OG KARNEVALISME?  

Rødseth skriver i sin masteravhandling om Loes komikk, og hun påstår at det som kjennetegner 

det «loeske», er en regresjonshistorie skrevet i naivistisk stil, med lun og underfundig humor 

(Rødseth 2007: 2). I forbindelse med dette kapittelet, vil det være mest relevant å se på det siste, 

hvordan Loes humor fremstår som lun og underfundig i Slutten på verden slik vi kjenner den. 

At humoren er lun, vil si at den fører til en varm og koselig latter, mens det underfundige handler 

om det skjulte. Dette vil si at Loes verker uttrykker en humor som påkaller en snill og god latter, 

og at det eksisterer et skjult budskap (og kanskje mer alvorstynget budskap) under den 

humoristiske overflaten. Det underfundige kan også handle om den type latter som Loes tekster 

påkaller. For det er ikke nødvendigvis gapskrattet som man forbinder med den latter som hans 

romaner frembringer, men heller den lure og innadvendte latteren som uttrykkes med et smil i 

munnviken. Ifølge Rødseth, er uforenlige elementer som er satt i samspill med hverandre, 

typiske for Loes humor, og at de humoristiske kontrastene oppstår i repetisjoner, overdrivelser 

og transposisjoner (ibid). Disse trekkene må kunne betraktes for å spille på inkongruensteorien, 

den teorien som best samsvarer med Loes humor i Slutten på verden slik vi kjenner den. Det 

komiske i romanen oppstår i stor grad ved avviket fra det normale, og overraskelsen i dette. For 

eksempel i pussige sammenstillinger og skildringer av det hverdagslige. Inkongruensteorien 

samsvarer også med vittighetens vesen, som baserer seg på overraskende kombinasjoner av 

elementer som opprinnelig ikke hører sammen (Hodgart 1969: 111). Det er kanskje her man 

kan finne bakgrunnen for den underfundige humoren, at vittigheten ikke nødvendigvis 

fremkaller et gapskratt, men at den i større grad er morsom på et intellektuelt nivå, der man ler 

fordi man aksepterer forbløffelsen av umuligheten. Parodi er et eksempel på slik humor, der 

man ler av at en kjent referanse blir plassert i et nytt medium, noe som er uventet. Overdrivelse, 

eller hyperboler, er et annet mye brukt virkemiddel i Slutten på verden slik vi kjenner den og 

andre tekster av Loe, et virkemiddel som fører til humor. Det er kanskje spesielt Dopplers 

reaksjoner på omverden og de menneskene han omgir seg med, som fremstår som særlig 

overdrevne i Slutten på verden slik vi kjenner den. Rødseth nevner også repetisjon som en årsak 

til latter hos Loe, og selv om det ikke fremstår som det mest sentrale komiske trekket i Slutten 

på verden slik vi kjenner den, finnes det visse eksempler. For eksempel fortelles det at Doppler 

«noterer seg bak øret» en rekke forskjellige «fakta» om familien og hvordan leve i samfunnet, 

«fakta» som nødvendigvis ikke er så viktige eller faktiske som han betrakter dem som.  

Rødseth analyserer og sammenligner romanene Doppler og Volvo Lastvagnar i sin 

masteroppgave, og påstår at disse verkene uttrykker helt forskjellige humor, forskjellig humor 
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som baserer seg på ulike virkemidler. I Doppler ler man av kritikken av samfunnet og romanens 

fiktive figurer, mens man i Volvo Lastvagnar ler av den parodiske leken (Rødseth 2007: 2). Her 

vil det være mulig å foreslå at Slutten på verden slik vi kjenner den plasserer seg humoristisk 

sett i mellom de to første romanene, ettersom Slutten på verden slik vi kjenner den både bedriver 

en kritikk av samfunnet, fremstiller Doppler som et ringt og komisk menneske, og beskjeftiger 

seg med parodiske elementer av kjente og mindre kjent referanser. Rødseth anser ikke Doppler 

og Volvo Lastvagnar for å være satiriske verker, til tross for at de besitter et 

samfunnsengasjement. Humoren mister ifølge henne, sin brodd i det at den faller mellom den 

parodiske og den lekne tilstanden, og den potensielle fornyende kraften som satiren har i sitt 

angrep, går til grunn (Rødseth 2007: 2). Hun påstår at bøkene fremstår som «skråblikk», men 

at de mangler evnen til opprør og forandring (ibid.). Denne kritikken kan minne om Olsens 

kritikk av Slutten på verden slik vi kjenner den i Aftenposten: 

 
Eksplisitt samfunnskritikk i romanform er ingen enkel sak. Både ml-ere og andre har fått erfare at det 

lett blir noe utvendig og talerstol-bombastisk over en boks samlede stemmeføring når den skal bringe 

uoppblandede meningsytringer til torgs. 

 

Så hvorfor ikke heller utsette det kritikkverdige for et satirisk, karnevalistisk skråblikk? Det er denne 

metoden Erlend Loe sverger til, og den resulterer i mye infam situasjonskomikk og forfriskende 

uthenging av en velfødd modernitet, men hva det hele i siste instans skal være godt for, utover den rent 

umiddelbare underholdningsverdien, er et spørsmål som melder seg i stigende grad underveis (Olsen 

2015).  

 

Olsen anser Loes skråblikk for å på den ene siden fremme en eksplisitt samfunnskritikk, mens 

han på den annen side anser denne for å falle i grus, og at samfunnskritikken, som romanen 

beskjeftiger seg med, ikke har noe annet formål enn det underholdningsmessige. Doppler-

trilogien tematiserer og tar opp interessante aspekter ved samfunnet og dets feilaktigheter, men 

ifølge Rødseth og Olsen, klarer den ikke å ta steget videre og bli samfunnskritisk. Den leker 

isteden med lesernes forventninger, og fremstår mest av alt som ambivalent, der det ikke 

fremmes noen klar og entydig moral. Genette skriver i Paratexts. Thresholds of Interpretation 

(1997) om ulike stemningsleier, og påstår at mellom den satiriske og den lekne stemningen, 

befinner den ironiske stemmen seg (Genette 1997: 28). Det er kanskje nettopp det ironiske som 

er mest treffende for Loes stil, for lite av det som står skrevet i hans bøker, kan forståes på det 

overfladiske og eksplisitte nivå. Ironien blir til, der den egentlige meningen fremstår som skjult 

for leseren, eller der det eksisterer elementer i teksten, som motstrider det bokstavelige eller 

den faktiske meningen i resten av teksten (Twark 2007: 21). For å finne den underliggende 

meningen, må teksten tolkes, og det ved at den brytes ned, for så å bygges opp på nytt, slik at 

den faktiske meningen blir tydelig og skinner igjennom den nye konstruksjonen. Wayne Booth 
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skiller mellom stabil og ustabil ironi i A Rhetoric of Irony (1974), og skriver at forskjellen på 

de to ironitypene handler om hvor vidt det er mulig å komme til klarhet og finne en mening, 

eller om tolkningen kun vil føre til en uavsluttet serie av forvirring (Booth 1975: 241). Det er 

den siste beskrivelsen som formulerer den ustabile ironien, og den ustabile ironien må kunne 

betraktes som så tvetydig, at den er åpen for tilnærmet ubegrenset antall tolkninger (Twark 

2007: 21). Det er mulig å betrakte ironien i Slutten på verden slik vi kjenner den som ustabil, 

ettersom verket fremstår som overordnet tvetydig og ambivalent, og at en tolkningene av den 

ikke vil føre frem til en stabil mening. Humoren ligger her i selve leken med leseren, men denne 

leken går kanskje også på bekostning av leseren, og at den som ler mest er fortelleren selv(?). 

 Genette påstår at humoren eksisterer mellom det lekne og det seriøse (Genette 1997: 

28), og at humoren derfor er grunnleggende tvetydig, der den skifter mellom to motstridende 

ytterpunkter. Det er her forholdet mellom behaget og ubehaget kommer inn, hvor leken 

representerer behaget og det seriøse representeres i ubehaget. Dette kommer til uttrykk i Slutten 

på verden slik vi kjenner den i at leseren kan føle ubehag ved Dopplers elendige situasjon, og 

ved hans dystopiske fremstillinger av verden, og behag i den karakter- og situasjonskomikk 

som forårsakes på grunn av overdrivelser og inkongruens.  

 Det humoristiske i Slutten på verden slik vi kjenner den, oppstår også som en reaksjon 

på det pinlige. For eksempel pinligheten i at Doppler trosser normene, og pinligheten i at han 

mangler selvinnsikt. I Fortelling og følelse. En studie i affektiv narratologi (2016) skriver Per 

Thomas Andersen om det senmoderne vestlige velferdssamfunnet som en anti-æreskultur. I 

denne æreskulturen er det mulig å dyrke og bygge berømmelse ved hjelp av midler som 

tradisjonelt ville blitt betraktet som ødeleggende for den personlige æren (Andersen 2016: 210). 

Det pinlige blir i den moderne kulturen et sentralt grunnelement i de humoristiske kunstformer, 

som Mr. Bean, Borat og Marve Fleksnes er eksempler på (ibid.). Et konkret eksempel på det 

pinlige i romanen, kommer frem i Dopplers erindring av å ha drukket urin ved en feiltagelse 

som ung mann.  

 
En gang hadde han for eksempel drukket urin. Dette vendte han merkelig nok stadig tilbake til i tankene. 

Overskridelsen i det. Som ung student hadde han tatt opp en halvliter som sto etterlatt i en trapp på et 

utested. Han hadde tatt en slurk og oppdaget at det var urin. Smaken husket han ikke spesielt godt. Det 

hadde vært en smak som andre smaker. Men irettesettelsen hadde vært brå og ydmykende (Loe 2016: 53).  

 

Sitatet utstråler noe «knausgårdsk», der den pinlige selvutlevering står i sentrum av 

oppmerksomheten. Det komiske ved sitatet oppstår i overskridelsen av normen, og den 

frembringer en latter der en ler av Doppler og hans uvitenhet og/eller dårskap. Altså en type 

latterliggjøring. Pinligheter eksisterer det mange av i romanen, og det pinlige er ofte forbundet 
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til kropp og kroppslighet. Skildringene av kropp og kroppens funksjoner er høyest 

tilstedeværende elementer, og det fremstår som pinlig fordi det hører til det lave og private. Om 

man skal basere seg på behag/ubehags-teorien, må årsaken til at man ler av det pinlige være at 

de pinlige situasjonene skaper ubehag, men fordi de ikke gjelder en selv, så føler man behag. 

Latteren kommer av at man både selv har unnsluppet den ubehagelige situasjonen som 

pinligheten har artet seg i, og samtidig kan en hevde seg over det individ som pinligheten har 

truffet. Altså en kombinasjon av ventilteori og overlegenhetsteori.  

Er humoren i Slutten på verden slik vi kjenner den satirisk eller karnevalistisk? Er den 

en mellomting? Eller verken eller? Som nevnt i teorikapittelet, er den satiriske og den 

karnevalistiske latteren uforenlige. Bakhtin betrakter den karnevalistiske latteren for å være en 

positiv latter med fornyelsens kraft som både fremstår som samlende, universell og ambivalent. 

For i karnevalets komikk kan ingen stille seg utenfor, men alle ler av og med alle og alt. I den 

satiriske latteren, stiller derimot satirikeren seg på utsiden av situasjonen og han utpeker et offer 

som avkles, nedgraderes og latterliggjøres. Selv om disse to latterfenomenene er grunnleggende 

forskjellige, ifølge Bakhtin, så benytter de seg av mange av de samme virkemidlene, slik som 

nedsettelse, et virkemiddel som forekommer i høy grad i Slutten på verden slik vi kjenner den 

gjennom fremstillingene av Doppler og samfunnet og parodien av anerkjente og høyverdige 

litterære tekster. Et annet punkt hvor humoren, satiren og karnevalismen møtes, er i «livet». 

Humoren er en måte å forholde seg til livets motgang og absurditet på en positiv måte, satire er 

en måte å forholde seg til livet på med latter og indignasjon (Hodgart 1969: 10), og karnevalet 

representerer det annet liv. De handler alle tre om det å leve som menneske, og hvordan en kan 

forholde seg til omverden. Av den grunn kan de ikke betraktes som fullstendig motstridende 

fenomener.  

Romanen fremmer særlig en satirisk latter gjennom latterliggjøring. Dette skjer ved at 

teksten legger opp til at man skal le av og ikke med de fiktive karakterene, ettersom de fremstår 

som ringe. Dette gjelder i særlig grad Doppler, som ofte fremstilles på en negativ måte, og 

derfor fremmer en hånlatter. Latterliggjøringen er en måte å skape ofre på, og denne type latter 

må kunne ses i forbindelse med overlegenhetsteorien. Gjennom latteren og de latterlige 

fremstillingene av individet, triumferer leseren over offeret, ettersom en ler av offerets 

ulykkelige posisjon og/eller generelle dumheter. Denne latteren får leseren til å føle seg bedre 

enn offeret, overlegen offeret, ettersom ulykken ikke rammer en selv. Overlegenhetsteorien og 

latterliggjøringen fører derfor til en ekskluderende latter, hvor noen blir skjøvet ut i en sårbar 

posisjon og ekskludert fra resten. Den satiriske latteren kan også påstås for å være både burlesk 
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og grotesk, fordi latteren skapes av nedsettelsen av det høye, slik som i parodien, og gjennom 

overdrevne og fremmede fremstillinger av verden. I disse humoristiske billedformene, 

forvrenges det som ellers blir betraktet som viktig, sant eller verdig, og det blir mulig å innta 

en kritisk posisjon til verden gjennom humoren.  

Den karnevalistiske latteren kan man betrakte for å være tilstedeværende i romanen, der 

den spesielt kommer frem i de komiske skildringene av kropp og kroppslighet. Dette handler 

også om nedsettelse, en fysisk nedsettelse, der man fokuserer på de nedre regioner av kroppen. 

Disse regionene er i større grad forbundet med det skamfulle og pinlige, men i karnevalet skal 

de omfavnes med glede, ettersom de også handler om fødsel, liv og fornyelse. I Slutten på 

verden slik vi kjenner den er nok det kroppslige derimot i større grad knyttet til en type latter 

der man ler av den som fremstilles på en pinligmåte. Det er i dette i forskjellen med å le av og 

med at forskjellen på satirisk og kanrevalistisk latter ligger. Til tross for at latteren til dels er 

ekskluderende og latterliggjørende i romanen, så må latteren også kunne sies for å være 

ambivalent. En vet aldri hvem som latterliggjøres, og det på grunn av den gjennomgående 

ironiske tonen. Derfor er det mulig å si at en i romanen ler av og med alt og alle, og at latteren 

derfor opptrer som karnevalistisk.  

Loes komikk i Slutten på verden slik vi kjenner den, spiller i stor grad på inkongruens 

og narraktighet. Den er tvetydig og den bygger på overdrivelser, overskridelser og 

underliggjøring. Den fremmer ikke et gapskratt, men fører heller til en stille latter der leseren 

ler for seg selv av nedsettelser og parodiske fremstillinger. Komikken i romanen viser seg å ha 

både satiriske og karnevalistiske trekk, men ingen av dem er fullstendig rendyrket. Man kan 

kanskje heller si at de enten overlapper eller avløser hverandre i teksten, og at det av den grunn 

gis rom for begge arter. 
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Kapittel III 

Den groteske realisme 

 

Den groteske realismen er ifølge Bakhtin, karnevalet og den folkelige latterkulturens eget 

bildesystem (Bachtin 1986: 29). Dette bildesystemet bygger på fremstillinger av det underlige, 

bisarre, fantastiske, rare, stygge og fremmedartede. Wolfgang Kayser legger vekt på at det 

groteske, slik det opptrer i de klassiske grottemaleriene, bygger på en fusjon av det 

menneskelige og det dyriske, og at det av den grunn representerer en verden der fysikkens lover 

for separate former, det statiske, symmetriske og proporsjonale, ikke lengre er gjeldende 

(Kayser 1981: 21). Det groteske motsier med andre ord reglene i den realistiske verden, og 

bygger i større grad på det overnaturlige og absurde enn på normaliteten. Derfor fremstår den 

groteske realismens verden som fremmed og uten sammenheng, og dette fører til overraskelse 

og skrekk hos betrakteren, ettersom betrakterens verdensbilde blir ødelagt og virkeligheten 

forblir utilgjengelig (ibid. 31 og 37). Bakhtin fremmer, i motsetning til Kayser, et mer positivt 

perspektiv på den groteske realisme, og legger vekt på at det groteske også beskjeftiger seg med 

det universelle, nyskapende og kosmiske, og ikke kun det fryktinngytende. Disse positive 

faktorene blir iscenesatt gjennom den groteske realismens fremstilling av det materielt-

kroppslige prinsipp (Bachtin 1986: 29). 

 
Den materiellt-kroppsliga principen framträder som en universell princip innefattande hela folket. Som 

sådan står den i motsättning till allt som är avskuret från världens materiellt-kroppsliga rötter, till allt 

som är isolerat och slutet i sig, till varje abstrakte ideal, til varje anspråk på en betydelse som är skild 

från och uberoande av jorden och kroppen” (Bachtin 1989: 29).  

 

Det materielt-kroppslige prinsipp beskjeftiger seg med en levende og universell kropp, en kropp 

som gjennom sine åpninger, hulrom, utbuktninger og forgreininger interagerer og 

kommuniserer med omverden og andre kropper. Dette skjer gjennom den gapende munnen, de 

utstående ørene, de stikkende øynende, den erigerte penis, de duvende bryster, magen som 
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buler, den spisse haken og nesegrevet, samt kroppslige funksjoner som svetting, skjelving og 

vannlating (Bachtin 2007: 287). Den groteske kroppen er en levende kropp. En kropp som 

ånder, spiser, drikker, fordøyer, kopulerer, føder og eldes, og en kropp i sykdom, død og fest 

(ibid. 295). Den groteske kroppen er altså et relieff (ibid.), og karakteriseres ikke av det 

todimensjonale eller statiske. Det er en kropp i bevegelse og evig tilblivelse.  

 Det materielt-kroppslige prinsipp beskjeftiger seg med nedsettelse. Det er de nedre 

regioner av kroppen som står i sentrum av karnevalets oppmerksomhet, noe som vil bety at 

fokuset er flyttet fra de øvre regioner, representert av hodet, ansiktet, tankene og ideene, som 

tradisjonelt har vært de verdsatte objektene i kunsten, og ned til mage, tarmer og kjønnsorgan. 

Karnevalet tegner av den grunn bilder av det lavtstående, ekle, motbydelige, vulgære, burleske 

og overdrevne, og dette fører til at den fremstiller bilder som forekommer som annerledes, 

motsetningsfylte, og i kontrast til den offisielle kulturen og perspektivet på det skjønne.  

Ifølge Mikkel Fugl Eskjær, er kroppen den groteske realismens kommunikasjons-

medium (Eskjær 2006: 128). Det er gjennom kroppen og dens funksjoner, at historier skapes 

innenfor den groteske realismens estetikk, og individet fremstilt her, er i større grad et produkt 

av sine kroppslige drifter enn av sine psykologiske laster (ibid. 123). Kroppen blir et 

kommunikasjonsmedium gjennom de kroppslige erfaringene, og ikke gjennom intellektuell 

erkjennelse eller psykologiske prosesser. Kroppen erfarer verden ved å være en form i 

bevegelse, tilblivelse og evig forandring, en form som er i interaksjon med verden omkring og 

andre kropper, og ikke en kropp som tar form av det lukkede og avskårede. Dette skjer i 

kroppens utforming som relieff. Den groteske kroppen er en kropp som sluker verden og som 

samtidig slukes av verden (ibid. 295). Den groteske estetikken beskjeftiger seg også med 

menneske-dyr-hybrider og karnevalsmasker, som kan betraktes som menneskekroppen med 

dyrets egenskaper og kvaliteter (Kayser 1981). Dette bildet, kombinasjonen av mennesket og 

dyret, er det groteskes eldste form (Bachtin 2007: 294), og det er et eksempel på hvordan den 

groteske kroppen er uavsluttet og foranderlig. 

Kroppen, det kroppslige og de sanselige erfaringene er viet en sentral plass i Slutten på 

verden slik vi kjenner den, og de er i særlig grad forbundet med hovedpersonen, Doppler. De 

kommer til uttrykk i hans utseende, egenskaper, handlinger, oppfattelse av omverden, og ikke 

minst i hans håndtering av vanskelige situasjoner. I dette kapittelet vil jeg undersøke hvordan 

den groteske kroppen, seksualiteten og det bisarre, kommer til uttrykk i Slutten på verden slik 

vi kjenner den, og hvordan dette kan ses i sammenheng med satirebegrepet.  
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DEN GROTESKE KROPPEN: DOPPLERS KROPP  

Språket i Slutten på verden slik vi kjenner den kan betraktes som økonomisk, og det eksisterer 

få skildringer av de fiktive personenes ytre karakteristikker. Doppler-figurens kropp blir likevel 

viet noe oppmerksomhet, og det er særlig ett trekk som fremstilles som særegent ved han: 

kjønnsorganet.  

 
Livet har lært meg at jeg kommer dårlig ut hvis jeg forsøker å skjule sannheten, så jeg kan like gjerne 

fortelle det først som sist: Jeg har et stort lem. 

Hva kan jeg si.  

Jeg har et påfallende, for ikke å si ekstremt stort, kjønnsorgan.  

En kjempekuk, kort sagt.  

Jeg har alltid hatt det. Den er stor. Det finnes ikke noe bedre ord for det. Lang og tung er den. Og tykk. 

Altså stor.  

På skolen kalte de meg Doppler med kuken (Loe 20151: 13).  

 

Dopplers kjønnsorgan er gjenstand for mye oppmerksomhet, både i Doppler og i Slutten på 

verden slik vi kjenner den, og det er særlig størrelsen som gjør den så påfallende og til et slikt 

viktig aspekt ved Dopplers kropp og karakter. Størrelsen blir beskrevet som «brutal» (Loe 2016: 

230), et adjektiv som indikerer et negativt aspekt, og som er forbundet med det hensynsløse, 

bestialske og voldsomme. Doppler har selv et svært ambivalent forhold til sitt eget kjønnsorgan. 

På den ene siden fremstår han som skamfull over den oppsikt det vekker og over sin egen 

seksualitet som er forbundet med kjønnsorganet og dets funksjon. På den andre siden vinner 

Doppler kvinners gunst, oppnår seksuell tilfredsstillelse og en karriere i pornografibransjen på 

grunn av den ekstraordinære størrelsen. 

 Dopplers kjønnsorgan er på mange måter et fallossymbol. Fallos er gjengivelsen av det 

mannlige kjønnsorgan og den erigerte penis. Opprinnelig er det et fruktbarhetssymbol, men hos 

Doppler i Slutten på verden slik vi kjenner den, fører ikke det mannlige kjønnsorganet til 

reproduksjon, men i større grad til nedverdigelse. I forbindelse med dette symbolet kan man 

trekke inn en sammenligning mellom Doppler og den greske guddommen Priapos, sønn av 

Afrodite, en fertilitetsgud kjent for sitt overdimensjonerte, erigerte kjønnsorgan. Ifølge 

Umberto Eco fremstår Priapos som lite vakker, fordi han inntar «feil» form (Eco 2007: 132). 

Han fremstår som en latterlig karakter, fordi kroppen er ute av proporsjoner, og derfor fremstår 

som stygg. Det samme kan sies for Doppler, som heller ikke befinner seg innenfor normalen 

eller bilde av det vakre med sitt lem. Det er her fokus på de nedre regioner av kroppen og på 

kroppsdeler som stikker ut, slik karnevalets groteske realisme og det materielt-kroppslige 

prinsipp tilsier. Det er også en nedsettelse, og da ikke bare gjennom å flytte fokus topografisk 

fra hodet og ned til underlivet, men også av å skildre og karakterisere Doppler på bakgrunn av 
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hans abnormiteter heller enn av hans positive egenskaper. Man kan si at Doppler her blir gjort 

til offer gjennom avkledning, og at denne avkledningen er forbundet med skam og negative 

følelser, noe som fører til at hans nakenhet representerer det Hodgart betrakter som nakedness, 

og ikke nudity (Hodgart 1969: 118). Nakedness handler om å bli avkledd i upassende 

situasjoner, «å bli tatt med buksene nede», og det er en avkledning som fratar offeret all 

verdighet, respekt og status. Et eksempel på dette fra teksten finner en i den scenen hvor Solveig 

forviser Doppler fra det blå huset: 

 
Da Doppler en vakker dag hadde sett alle rumpene på internett, kom Solveig ned til ham der han lå på 

badegulvet. Hun slo på lyset og han myste mot henne der han lå og skalv i en merkelig forvridd stilling. 

Hun lot blikket gli over det skrukkete, sønderrunkede skrittet hans og over det grånede skjegget. Hun 

forsøkte å smile vennlig, men Doppler så at det kostet henne mye (Loe 2016: 203).  

 

Doppler fremstår i dette sitatet som stakkarslig, noe motbydelig og dyrisk. Han er underlagt 

sine egne drifter og viser mangel på kontroll over egen kropp. Det «skrukkete, sønderrunkede 

skrittet» (Loe 2016: 203) er en ufyselig fremstilling, en fremstilling som drifter på det groteske 

i en mer hverdagslig betydning, det som skaper følelse av ubehag. Dopplers kropp kan påstås 

for å være Egil Hegels dikotom. Der Doppler representerer nakedness, representerer Egil 

nudity, den heroiske idealkroppen (Hodgart 1969: 118). Egil blir skildret av fortelleren som «en 

glattbarbert mann i svart tights med løpejakke, løpelue, løpesko, løpehansker og 

løpepulsklokke», «[h]an hadde irriterende jevne ansiktstrekk. Han var helt symmetrisk. Alt som 

fantes på den ene siden av han fantes også på den andre», og «[h]an var i god fysisk stand, helt 

flat mage, provoserende nok» (Loe 2016: 16, 17 & 18). Egils kropp står frem som et gresk 

gudebilde, eller en antikk statue, og det i motsetning til Doppler som med sitt voldsomme skjegg 

og monstrøse penis i større grad minner om Quazimodo enn Hercules. Egils kropp mangler den 

groteske kroppens utbuktninger og forgreininger, og representerer i større grad et klassisk og 

asketisk skjønnhetsideal. I romanen betrakter Doppler Egil som en trussel, og da ikke kun fordi 

han har overtatt hans plass i det blå huset og i familien, men også på grunn av hans attraktive 

utseende. «Kvinners hjerne henger seg opp i symmetri, husket Doppler å ha lest. De er 

programmert for å oppsøke det. Det ujevne vil de ikke ha. Det regelmessige gir dem eggløsning. 

Når de ser menn som Egil Hegel, får de lyst til å parre seg. Faen» [sic!] (Ibid. 17). I dette 

utsagnet gjøres det klart at det er den statiske, lukkede og ferdigutviklede kroppen som er den 

kroppen som verdsettes av kvinnene, og det fremfor den groteske kroppen, som er uavsluttet 

og i evig tilblivelse gjennom sine åpninger og utbuktninger. Egil representerer ikke kun et 

offisielt, antikt ideal, men han representerer også det moderne idealmennesket. Han er et 

ressursmenneske. En som presterer og lykkes i sine prosjekter. Hans kropp blir derved et 
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symbol på hans karakter og de mål han har oppnådd. Egil er et menneske som samfunnet i 

romanen beundrer og som kvinnene ønsker å være i forhold med. Dette står i motsetning til 

Doppler, som på de fleste måter mislykkes, fordi han ikke følger normene for verken utseende, 

handling eller samferdsel.  

Dopplers skjegg er også gjenstand for mye oppmerksomhet i Slutten på verden slik vi 

kjenner den, og er et annet særegent trekk ved hans oppsyn, ved siden av kjønnsorganet. 

Skjegget og ansiktet er også en del av nedsettelsen, og handler om å degradere Doppler fra 

menneske til dyr, slik som nakenheten også kan sies for å gjøre. Doppler betrakter sitt eget 

ansikt som «grovt» og «dyrisk» (Loe 2016: 270), og fortelleren legger vekt på at hans store og 

voldsomme skjegg skremmer sønnen Bjørnstjerne. «Lille Bjørnstjerne reagerte riktignok i 

starten med forferdelse både på skjegget og fremtoningen rent generelt. Han forsto ikke 

sammenhengen mellom seg selv og den fremmede mannen som luktet rart og ikke lignet på noe 

han hittil hadde sett i sitt korte liv» (ibid. 67). Utseendet skremmer barnet, og fører til en følelse 

av absurditet, ettersom ansiktet fremstår som annerledes og fremmed, og at verden ikke lengre 

henger sammen for den lille. Denne type reaksjon på det groteske, er den som Kayser legger 

vekt på i sin teori (Kayser 1981: 31). Skjegget representerer på mange måter skogen og det 

dyriske, og passer derfor ikke inn i middelklasselivet med familien i det blå huset. Skjegget 

fører derfor til at Doppler fremstår som en fremmed, hvor mennesket og dyret fusjoneres, slik 

også bildene i de italienske grottene fremstilte mennesket i fusjon med planter og dyr. Skjegget 

forbindes med vandreårene i skogen, og når Doppler blir en del av sivilisasjonen, må også 

skjegget også siviliseres. «Doppler, som på Solveigs begjæring, hadde trimmet skjegget slik at 

det fremsto mer urbant, renslig, smart og tidsriktig» (Loe 2016: 72). Det gjøres her forsøk på å 

kontrollere det bestialske, ved å fjerne de forgreiningene (håret) som forbinder individet til 

verden og menneskene rundt.  

I forbindelse med Doppler, Dopplers kropp og det materielt-kroppslige prinsipp, kan 

man ikke komme utenom inntak av mat og drikke og fordøyelsen. Den gapende munnen og det 

spisende og drikkende mennesket er bilder som av Bakhtin kobles opp mot gjestebudet. 

Gjestebudet ses i sammenheng med overflod av mat og drikke, den folkelige festen og den 

muntre og triumferende tonen (Bachtin 2007: 261). Gjennom å spise og drikke, svelge og sluke, 

overskrider individet sin egen form, og interagerer med omverden ved å ta verden og 

omgivelsene inn gjennom munnen. En kan betrakte det å spise som en måte for mennesket å 

beseire verden på, og fordi mennesket kan overvinne verden gjennom å spise, tygge og fordøye 
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den, frykter ikke mennesket verden (ibid. 264 & 277). Mat forekommer som en materialisering 

av verden, menneskets tilstand og tilstedeværelse.  

I Slutten på verden slik vi kjenner den kan Doppler betraktes som en gjest, ettersom han 

på mange måter ikke er en del av det faste persongalleriet i nabolaget eller hjemmet. Romanen 

skildre også hans forhold til mat og fordøyelse. Etter flere år i skogen har Doppler avvent seg 

med normale spisemønster. «Kroppen forventet seg ikke mat like ofte som før, og 

luksusfødevarer hadde han helt gjort seg ferdig med. Nå spiste han det som var for hånden og 

følte ikke noe savn» (Loe 2016: 24). En av de ting han har for hånden når han er bosatt i treet 

er ei kongle, og han spiser denne. På den ene siden overvinner han verden og tar den til seg og 

inn i sin egen kropp ved å spise konglen, men på den andre siden eksisterer det lite som har 

med glede og festlighet ved dette måltidet. I «Tiden i det blå huset» blir Doppler mer interessert 

i mat etter å ha kjøpt en boks med oppskrifter fra 70-tallet. Med disse oppskriftene gleder og 

metter han familien, og han gjør et ærlig forsøk på å gjøre inntrykk av at han er betydningsfull 

for dem. Under sønnen Gregus sin 8-årsdag skaper Doppler feststemning ved å servere 

«Barneselskapets pølse-pinnsvin» (ibid. 82). Maten har her en avgjørende rolle for barnas 

glede, men fører også til at samboeren, Solveig, behandler han på en varm måte. «Han satte det 

[Solveigs seksuelle tilnærmelser] i sammenheng med pinnsvin-suksessen og følte at verdien 

hans som menneske og bidragsyter i det blå huset steg på grunn av det pølsemessige håndlaget 

han var i ferd med å utvikle» (ibid. 82). Her blir enda et kroppslig aspekt innført: seksualitet.  

 Forbindelsen mellom det spisende og drikkende og seksualiteten kommer også til 

uttrykk i Dopplers fasinasjon for meieriprodukter, og hans misbruk av skummet kulturmelk 

som afrodisiakum.  

 
Etter en formiddag med rumper og runking, ville kroppen noen ganger ikke mer selv om hjernen ikke 

fikk nok. Ved en tilfeldighet oppdaget han at skummet kulturmelk hjalp. […] Skummet kultur, forsto 

Doppler, er høyden av sivilisasjon. Tidligere hadde han trodd det var ordinær skummet melk som hadde 

den posisjonen. Nå forsto han at det var skummet kultur. Enhver idiot kan lage skummet melk, tenkte 

han, men skummet kultur signaliserer overlegen utviklingsgrad og skaper et samfunn som vil fordommer 

og trangsyn til livs og som premierer åpenhet, kåthet og glede (Loe 2016: 195-196).  

 

Å drikke skummet kultur blir en måte for Doppler å beseire verden på, men også en måte for 

han å beseire og styre over egen kropp på. Melkedrikkingen stimulerer til seksuell lyst og fryd 

hos Doppler, men skjer ikke i et kollektiv med andre, slik karnevalets glede opprinnelig skal 

utspille seg. Dopplers glede er en individuell glede, og en glede som i større grad er til forvitring 

enn til gjenfødsel og fest. Hans klokketro på skummet kulturmelk og de egenskaper han 

assosierer med produktet virker også til å være en form for forsvarsmekanisme. Han forsvarer 

seg selv, sin tilstedeværelse og status i samfunnet og hjemmet gjennom å se en kobling mellom 
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seg selv, melken og Egil (eieren av melken). Skummet kulturmelk fremstilles som et produkt 

for det ressurssterke og bevisste mennesket. Maten får her en kulturell og statusmessig 

betydning for Doppler, og blir også en slags identitetsmarkør.  

Karnevalets kroppslige bilder kan påstås for å skildre det abjekte, det nedrige og 

foraktelig. Dette gjelder også for skatologien, som også er et fremtredende element i Slutten på 

verden slik vi kjenner den. Denne vitenskapen omhandler kunnskapen om ekskrementene, og 

får sitt uttrykk i den groteske realisme gjennom avbildninger av mennesket som urinerer eller 

gjør fra seg. Ifølge Hodgart handler dette bildet om nedsettelse, slik som avkledningen og de 

dyriske fremstillinger, og er med på å frata individet dets særegenhet og statussymboler 

(Hodgart 1969: 30). Skatologien blir i romanen om Doppler, fremstilt gjennom hans praktiske 

teknikker og filosofiske standpunkt. «Doppler oppdaget at han ved å sentrere begge glidelåsene 

i soveposen, enkelt kunne lage en liten åpning på midten, vri litt på kroppen og gjøre fra seg 

uten å forlate treet» (Loe 2016: 23). Satireteoriene vil ha det til at kroppslige fremstillinger som 

dette er en måte å nedverdige individet på og gjøre det mindreverdig. Individet blir objektivisert 

og gjort til dyr, og satiren fratar individet muligheten til å definere seg selv som menneske 

gjennom et slikt bilde. En slik fremstilling kan også anses som problematisk, ettersom det 

blottstiller offeret og fratar det dets privatliv. I Dopplers tilfelle ser det ikke ut til at han 

skjemmes over sin kropps funksjoner, men at han heller ser de i sammenheng med naturens 

syklus. Doppler uttrykker at han har tatt mer av naturen enn hva han har hatt behov for eller 

hva han har kunnet gi tilbake, men anser sin egen avføring som et bidrag til naturens «vekst og 

nyskaping» (Loe 2016: 34). Dopplers filosofi samsvarer her på flere måter med Bakhtins ideer 

rundt skatologien i karnevalet, om at det kroppslige er universelt, og bidrar til liv og gjenfødsel. 

Det tar også for seg det kosmiske aspektet ved det kroppslige, hvor kroppen skal fylle verden 

gjennom å representere de fire elementene, jord, luft, vann og ild (Bachtin 2007: 297). I 

Dopplers tilfelle blir hans ekskrementer forbundet til jorden og til næring for plantevekster, og 

kroppen og dens avfallsprodukter blir derved satt inn i en universell og kosmisk sammenheng.  

 Det kroppslige må også kunne sies for å handle om en måte å reagere på omverden på. 

I Dopplers tilfelle viser han sterke kroppslige reaksjoner (frivillige og ufrivillige) på stressende 

og vanskelige situasjoner. Dette gjelder for eksempel da han i begynnelsen av romanen kaster 

opp (Loe 2016: 16) av de psykiske påkjenningene han føler på da han oppdager at verden har 

fortsatt sin gang uten hans tilstedeværelse i det blå huset. Et annet eksempel er Dopplers metode 

for å fordrive Egil fra familien ved å markere det blå huset som sitt revir ved å ejakulere på 

familiens gjenstander (ibid. 54-55 & 58). «Han hadde ingen glede av utløsningen i seg selv, 
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kun av tanken på målet» (ibid. 55). Det sistnevnte eksempelet er også med på å fremme det 

dyriske ved Doppler. Han løser ikke sine problemer og utfordringer gjennom kommunikasjon 

eller andre typisk menneskelige handlingsmønster, men vender til dyrenes metoder, og benytter 

seg av markering med egen kroppsvæske.  

 

DOPPLER OG SEKSUALITETEN  

Fremstillinger av seksualakten er et sentralt aspekt i den groteske realismen. Kanskje dette er 

fordi det seksuelle gir uttrykk for noe universelt, lystbetont og kroppslig, der kroppen ikke er et 

avskåret, individuelt fenomen, men representerer en form som interagere med omverden og 

som skaper fellesskap.  Med andre ord representerer seksualitet og erotikk det Bakhtin betrakter 

som kroppen som smelter sammen med det ytre (Bachtin 2007: 288). Som nevnt i forrige 

underkapittel, er Dopplers kropp og seksualitet gjenstand for mye oppmerksomhet i Slutten på 

verden slik vi kjenner den, og de seksuelle handlingene er gitt ulik funksjon og betydelse for 

romanens handling og Dopplers personlighet. Felles er likevel det at de seksuelle handlingene 

befinner seg utenfor normaliteten, og at de derfor ofte representerer brudd med tabu. Dette 

samsvarer med Hodgarts perspektiv på skildringene av seksualakten i satiren, at den er til for å 

systematisk bryte ned tabuet (Hodgart 1969:28). Den samme funksjonen er det sannsynlig at 

den også har i karnevalet. Et eksempel på dette er Dopplers forsøk på å drive ut Egil fra 

familiens hjem ved å ejakulere på ulike gjenstander i huset. «Han testet at utstyret fungerte 

tilfredsstillende og så runket han på Solveigs hodepute. Det bød han litt imot, men han bestemte 

seg for ikke å la seg begrense av vanlige, borgerlige normer for seksualitet og utfoldelse» (Loe 

2016: 54-55). Denne handlingen refererer til en scene fra den første boken om Doppler, der 

Doppler blir kjent med Roger, en innbruddstyv som forsøker å stjele familiens verdifulle 

gjenstander, og som Doppler ønsker å bli kjent med. Roger forteller at «han har oppdaget at han 

liker særlig godt å sprute sin sæd på ting som ikke er laget for å bli sprutet sæd på. Det kan være 

hva som helst, egentlig, sier han, bøker og tidsskrifter, steintøy, hva som helst» (Loe 20151: 

76). Denne handlingen beveger seg utfor hva en vil kalle «normal seksuell ferdsel», og det å 

ejakulere på lykkekatter og magasiner må kunne anses som noe frastøtende. Dette fordi de to 

objektene, lykkekatt/magasin og sperma, har lite med hverandre å gjøre i utgangspunktet og at 

fokuset på kroppsvæske i seg selv skaper vemmelse.  

 Abnormal seksuell oppførsel forekommer også i det tilfellet hvor Doppler banker på hos 

naboen Sara og spør om tillatelse til å tilfredsstille seg selv seksuelt i hennes hus. Hun åpner 

døren og inviterer han inn, og han «satte seg på den første stolen han så, rett innenfor døren til 
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stuen og trakk i samme bevegelse buksene ned til knærne» (Loe 2016: 48). Denne scenen 

fremstår som fornuftsstridig og normstridig, og skaper et overraskelsesmoment. Scenen virker 

også absurd, og det særlig med tanke på den lett og hverdagslige tonen mellom Doppler og 

Sara, til tross for situasjonen. At Doppler tar seg slik til rette i andres hjem, og blottstiller både 

kroppen og seg selv i seksuell handling, fremstilles ikke som skamfullt eller sjokkerende i 

øyeblikket av opphisselse. Skamfølelsene innhenter han derimot på et senere tidspunkt. «Det 

var så lenge siden sist at han slett ikke var forberedt på styrken i opplevelsen. Han lot det stå til 

og ropte gjentatte ganger ut i Saras hus og ble etterpå sittende fjetret på den fine trestolen med 

utskjæringer fra Østerdalen eller en annen dal, rakk han å tenke før skammen innhentet ham 

med stor kraft» (Loe 2016: 49). Til tross for det frastøtende og bisarre, er dette også en komisk 

hendelse. Komikken skapes her i overraskelsen og foreningen av det ubehagelige og behagelige 

(Bachtin 2007: 284). Behaget er her forbundet til Dopplers tilfredstillelse, mens ubehaget er 

forbundet til det nedrige og skamfulle rundt kroppslige. Likevel vil det kunne sies at det 

morsomme her i størst grad kommer av den overraskende og rare foreningen mellom den 

seksuelle handlingen og skildringene av stolen som Doppler sitter på. Stolen virker til å bære 

et nasjonalromantisk estetisk preg, og handlingen som blir gjort på den, nedverdiger dens 

betydelse som symbol på nasjonen og kulturen, om ikke også nasjonen og kulturen i seg selv. 

Kanskje scenen kan betraktes som en latterliggjøring av både Doppler og nasjonalromantiske 

forestillinger, og det er et eksempel på «underbuksehumor», hvor det tematiseres over 

kroppslighet, seksualitet og utsondring.  

  Kroppsvæske er også et fremtredende element i scenen hos Sara. Der Doppler sitter 

med buksene på knærne i stolen fra Østerdalen, skammer han seg over det sølet han har skapt 

og de «melkehvite dråper» som har kommet på teppet, skatollet og bildet av Saras datter som 

befinner seg vis à vis der han sitter. I skammen eksisterer det likevel også en følelse av 

positivitet og tilfredshet: «[D]et var temmelig tilgriset, imponerende tilgriset, kunne man ha 

tenkt, dersom dette hadde vært i en film hvor den slags var attraksjonen» (Loe 2016: 50). 

Teksteksempelt gir et frempek på hva som senere vil komme; Dopplers engasjement som 

pornoskuespiller. I Danmark kommer Doppler i kontakt med pornoindustrien gjennom Saras 

datter, som er tilsatt som skuespiller ved et av filmstudioene der Doppler leverer catringmat. 

Hennes sjef, regissør og molokaner AЛeКceЙ, tilbyr Doppler en roll i sin filmproduksjon, og 

lover at Doppler kommer til å bli en konge i bransjen. «Du skal blive kneppekongen. […] Jeg 

kroner dig til Københavns kneppekonge» (Loe 2016: 234). Etter dette skildres en rekke scener 

av Doppler i de pornografiske filmene. Satireteoretikeren Hodgart legger vekt på at slike 
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seksuelle fremstillinger må kobles til det obskøne, og at det obskøne er nedarvet til satiren fra 

Saturnalia-feiringen og dets ønske om å utfordre normene og tabu (Hodgart 1969: 28). Det 

obskøne omhandler det uanstendige, det som ikke sømmer seg og som går på tvers av normen. 

Det obskøne kan uttrykkes i skildringer av seksualakten, eller av substitutter til det, slik som 

det perverse eller seksuelle fetisjer (ibid.). Det er det sistnevnte som forekommer i størst grad i 

Slutten på verden slik vi kjenner den, og det er Dopplers abnorme interesser og drifter som er 

mest fremtredende i skildringene av seksualiteten. Dette gjelder for eksempel Dopplers 

avhengighet av avbildninger av kvinnelige rumper, som kan sies for å bli noe altoppslukende 

for han, og derfor en fetisj. Hodgart skriver at skildringene av seksualakten trosser tabu i enhver 

kultur, også i de sekulære (ibid.). Det er nettopp av den grunn at det obskøne, sex og skatologi, 

blir åpent diskutert under Saturnalia, ettersom dette er temaer som det ikke kan snakkes åpent 

om i den offisielle kulturen eller utenfor Saturnalias tidsrom (ibid.). Grunnen til at Hodgart 

betrakter pornografi som et så viktig fenomen i satiren, kan komme av at pornografien på den 

ene siden i seg selv er et tabu, mens den på den andre siden ofte beskjeftiger seg med seksuelle 

former som anses om mindre akseptable. I tilfellet med Doppler som «kneppekonge av 

København», kan det trekkes frem at han i flere tilfeller utfører seksuelle handlinger med flere 

kvinner involverte samtidig, en seksuell form som ikke kan påstås for å være spesielt borgerlig. 

 Bakhtins karnevalisme legger stor vekt på de positive aspektene ved det kroppslige. Det 

er derimot forbundet noe negativt til kroppslighet og seksualitet i Slutten på verden slik vi 

kjenner den, og skam, sjalusi, ensomhet og psykiske lidelser er tendenser som i stor grad knyttes 

til seksualiteten. Doppler ønsker å være savnet, at familien skal føle behov for han og at han 

skal bli akseptert for hvem han er. «Hun [Solveig] trenger meg ikke. Jeg vil at hun skal trenge 

meg, Bongo. Og da mener jeg hele meg, som jeg står og går, blakk og tufs og med alle feil og 

mangler» (Loe 2016: 157). Doppler blir betraktet som en lite attraktiv partner av både Sara og 

Solveig, de to kvinnene han forsøker å innlede forhold med, og grunnen til dette er at han ikke 

arbeider og bidrar økonomisk. «Ting går sånn midt på treet. Men jeg har ikke jobb og det er 

dumt, for der vi bor har alle andre jobb. De har gode, behagelige, innbringende jobber. Men 

ikke jeg. Det påvirker måten alle forholder seg til meg på» (ibid. 156). Dopplers 

attraktivitetsnivå ses i sammenheng med hans evne til å forsørge kvinnene, og arbeid/lønn og 

seksualitet blir av den grunn koblet sammen. Dette fører til flere skuffelser for Doppler. Makt, 

arbeid og inntekt skaper seksuell tenning hos kvinnene, og Solveig skriver i dagboken sin at 

«[d]et er et evig mas om sex. Slik var det med Egil også, men han fortjente det på en måte mer, 

eller jeg vet ikke, i hvert fall klarte han å vekke meg, modellfly tenner meg ikke, arbeidsledighet 
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tenner meg ikke» (ibid. 164). Solveig velger etter en stund å forlate Doppler til fordel for den 

mer ressurssterke Egil. Sara avviser også Doppler når han gir uttrykk for at han ønsker å være 

samboeren hennes og ikke kun en au pair. «Jeg er ikke like fascinert av menn som kanskje kan 

få en jobb. Jeg vil ha en som har jobb og som tjerner litt mer enn meg» (ibid. 222). Selv om 

mannens verdi som partner måles i hans tiltakskraft og økonomiske bidragsevne, er kvinnene 

tiltrukket av Dopplers kropp. I tilfellet med Sara er hun for eksempel kun interessert i et seksuelt 

forhold til Doppler, men anser han ikke som verdig nok til å bli hennes livspartner.  

 Depresjon, nedstemthet og manglende kontakt med sitt indre, kan også ses i 

sammenheng med seksualiteten i romanen. Da Solveig forlater Doppler, søker Doppler trøst i 

internett og halvpornografiske bilder av kvinnelige rumper. «Han tenkte at disse mennene og 

kvinnene [på bildene] var i kontakt med grunnfjellet i seg selv, det egosentriske, hemningsløse 

grunnfjellet, hvor det handlet mer om å få enn å gi, det var ingen forstillelse, det var en ærlig 

transaksjon» (Loe 2016: 189). Doppler beundrer det dyriske, primitive og enkle ved gleden av 

bildene, og det uproblematiske forholdet mellom kvinnene på bildene og han selv som passiv 

beskuer. Kvinnene på bildene stiller ikke krav til Dopplers adferd og de har heller ikke mulighet 

til å avvise han, ettersom avbildningene av dem kun er objekter. Den rene gleden av 

rumpebildene blir derimot kortvarig for Doppler, ettersom de fører til både avhengighet og 

misbruk. Bildene må derfor kunne betraktes som negative, og de fører Doppler enda lengre 

unna målet med å forenes med familien og ønske om å skape seg et liv. I ensomheten med 

bildene forvitrer Doppler, og livet hans dreier seg til slutt kun om datamaskinen, rumpene og 

skummet kulturmelk. Seksualiteten er her et produkt av en negativ og ustabil sinnstilstand, hvor 

Doppler forsøker å fylle et tomrom i livet med selvtilfredsstillelsen som bildene har potensial 

til å gi.  

 I pornografibransjen går det også galt for Doppler, og igjen er seksualitet en pådriver i 

utviklingen av både personlighetsforstyrrelser og rusproblematikk. «Årene i København var av 

så tåkete karakter at Doppler senere bare hadde glimtvis minner fra dem. Helheten glapp for 

ham» (Loe 2016: 227). I København tjener Doppler store penger som skuespiller, og han kan 

endelig igjen forsørge familien økonomisk, og sender penger han tjener på pornografi til 

Solveig og barna i det blå huset. Til tross for de gode økonomiske vilkårene, mistrives Doppler 

i København, og arbeidet gjør han deprimert. «[F]or å takle arbeidet neste dag, trengtes gjerne 

nye kjemikalier og stimuli. Etter hvert gikk Doppler rundt i en mer eller mindre konstant tåke» 

(ibid. 240). Den seksuelle tilfredsstillelsen, pengene og kjendisstatusen som følg av karrieren, 

fører ikke til lykke eller glede for Doppler, men derimot til psykisk utmattelse. Reaksjonen på 
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den psykiske tilstanden er kroppslig. «Kroppen ble nødt til å si ifra, slik kropper alltid gjør, men 

Doppler var hinsides hint. […] Til slutt sa kroppen ifra med høy stemme og han mistet evnen 

til å se farger i spekteret over 580 terahertz. Alt ble nyanser av lille og blått» (ibid. 249). 

Følelsene og den mentale helsen får utslag i en kroppslig erfaring, og Doppler blir ikke bevisst 

på egen psyke før den somatiske påkjenningen inntreffer. At han kun ser blåfarger kan betraktes 

som en metafor på sinnstilstanden hans. Dette med tanke på det engelske uttrykket «feeling 

blue». Dopplers nedstemthet gjør utslag i synet, og derfor også i hans perspektiv på verden. 

Hele verden blir blå og forekommer derfor som depressiv. Normaltilstanden blir for Doppler 

gjenopprettet når han blir kjent med Luna Ash, en kvinne fra alternativbransjen, som lærer 

Doppler å lytte til kroppen og «ta dens subtile erfaringer på alvor» (ibid. 253). Dette skjer ved 

at Luna lærer Doppler å erkjenne at han er et eple, og at om man tar for mange biter av et eple, 

sitter man kun igjen med epleskrotten. Dette er den samme læren som Doppler har forsøkt å 

påtvinge datteren, i ønsket om å begrense hennes seksuelle omgang med fremmede, unge menn. 

Eplemetaforikken kan påstås for å fremme et lite frigjort perspektiv på seksualitet, og et 

perspektiv om at promiskuitet vil ha negativ virkning på sinnet. Derfor kan man anse 

eplemetaforikken for å fremme et negativt perspektiv på lyst og sex, og at kyskhet og monogami 

er å foretrekke. Denne innstillingen underbygger et tradisjonelt perspektiv på seksualitet, og 

står av den grunn som en motsats til karnevalet og den folkelige latterkulturens omfavnelse av 

det kroppslige som lystbetont, gledefylt og raust.  

 

KROPPSLIGHET: SATIRE OG KARNEVALISME  

I dette kapittelet har jeg undersøkt hvordan det groteske fremtrer i Slutten på verden slik vi 

kjenner den, og da spesielt med tanke på Doppler-figuren. Først og fremst kan det påstås at 

romanens univers er lik karnevalet i det at det er et rom hvor det groteske og kroppslige får 

utarte seg fritt. Et rom hvor seksualitet, skatalogi, mat og drikke, fusjon av menneske og dyr, 

og nakenhet blir fremstilt og kan diskuteres, og et rom hvor kroppen fremstår som et 

kommunikasjonsmedium. Dopplers kropp er også et eksempel på den groteske kroppen, en 

kropp med utbuktninger, åpninger og forgreininger, og som karakteriseres av sine funksjoner. 

Ifølge Bakhtin skal den groteske realismen og det materielt-kroppslige prinsipp fremstilles som 

positive aspekter i karnevalet og den folkelige latterkulturen. De skal beskjeftige seg med liv, 

gjenfødsel, ambivalens og universalisme. I romanen kan derimot det kroppslige tolkes som noe 

negativt, og fenomener som skam, misbruk og lidelse er knyttet til kroppen. Følelser som glede 

og begjær er også tilstedeværende, men ofte kun i kortvarige øyeblikk. Likevel skal det påpekes 
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at karnevalet handler om ambivalens, og at Dopplers følelser og tanker rundt kropp er 

vekslende, og derfor er et eksempel på det ambivalente. Det omvendtes prinsipp er også et 

karnevalistisk prinsipp som er tilstedeværende i romanen, i det at fokuset flyttes fra ansikt og 

hode ned til mage, kjønnsorgan og tarmer. Fordi oppmerksomheten flyttes nedover, snakker 

man også om nedsettelse og degradering. I både karnevalet og satiren er nedsettelse, nakenhet, 

seksualitet og skildringer av mennesket som dyrisk sentrale fenomener. Til tross for at Bakhtin 

anser karnevalet og satiren for å være uforenelige størrelser, har de i det kroppslige mulighet til 

å møtes, ettersom de bilder som de frembringer er forholdsvis like. Den groteske estetikk kan 

derfor påstås for å være tilstedeværende i begge former. Doppler blir både avkledd, skildret i 

nedrige handlinger og fremstilt dyrisk i Slutten på verden slik vi kjenner den, og denne 

nedsettelsen er et av de tydeligste møtene mellom satire og karnevalisme i romanen.  
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Kapittel IV 

Transtekstuelle forbindelser, hypertekstualitet og parodi 

 

Parodi er et viktig fenomen i både satiren og i karnevalet, og å parodiere handler i det stor og 

det hele om nedsettelse og det å blande det høye og det lave. Parodien blir til gjennom 

etterligning, og dens formål er å skape et vrengebilde av tekst, tema, person, handling, stil osv. 

gjennom bruk av virkemidler som overdrivelse, gjentagelse og latterliggjøring. Den 

kjennetegnes av en dobbeltkodet diskurs fordi den beskjeftiger seg med et annet estetisk objekt 

enn seg selv, samtidig som den forholder seg til dette objektet med en komisk-ironisk distanse 

(Lothe et al. 2007: 167). Parodien baserer seg på fenomenet intertekstualitet. «Forestillingen 

om intertekstualitet gjør det mulig å tenke litteratur mer dynamisk og prosessuelt enn tilfellet 

er i en strukturalistisk forståelse av språksystemet som en frosset struktur» (ibid. 100). I et 

intertekstuelt perspektiv på tekst vil en kunne si at tekst blir til gjennom tekstens forbindelse til 

andre tekster. Dette gjelder både tekster som alt eksisterer og tekster som ligger forut for den 

aktuelle teksten som er i tilblivelse. Tekster blir ikke til ut av seg selv som avskårne eller isolerte 

fenomener, men blir til på bakgrunn av forfatterens kunnskap om og kjennskap til andre tekster. 

De intertekstuelle referansene oppstår fordi forfatteren gjør bevisste og ubevisste lån fra andre 

tekster, og disse låne kan komme til uttrykk på ordnivå (egennavn, begreper, ordbruk), 

setningsnivå (sitater, omskrivinger) og verksnivå (sjanger, stil, tone) i den aktuelle teksten. For 

å illustrere intertekstualitet som fenomen, anvender Julia Kristeva mosaikk som metafor for 

tekst. Som en mosaikk består også tekst av mange ulike små elementer som utgjør en større 

helhet, og disse elementene er av ulikt opphav. Andre metaforer som har blitt brukt for å 

illustrere intertekstualitet er vev og nett, som i likhet med mosaikk-metaforen hentyder at tekst 

er noe mer enn kun seg selv. Som veven er teksten bygget opp av komponenter hente fra andre 

kilder, og som et nett strekker teksten seg utover sin kjerne og spiller på «tråder» utenfor seg 
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selv. Poenget er at det eksisterer interaksjon mellom den aktuelle teksten, andre tekster og 

konteksten.  

Gerard Genette beskjeftiger seg også med et polyfont og dynamisk perspektiv på tekst, 

og interesserer seg i særlig grad for parodi i verket Paratexts. Thresholds of Interpreation 

(1997). Hva Kristeva kaller intertekstualitet, kaller Genette for transtekstualitet, og han 

kategoriserer fenomenet transtekstualitet inn i fem forskjellige forbindelser. Den første av disse 

er intertekstualitet, men i motsetning til Kristevas begrep, omfavner intertekstualitet hos han 

kun de forbindelser der en tekst opptrer i en annen tekst, slik som sitat, plagiat og allusjon 

(Genette 1997: 2). Paratekstualitet handler om hvordan en tekst bindes sammen til en helhet 

sammen med andre tekster (ibid. 3). Dette gjelder typisk for forholdet mellom verket og dets 

tittel, kapitler, fotnoter, illustrasjoner, forside, forord, etterord osv. Metatekstualitet omfatter 

kommentarlitteraturen, slik som Olsens anmeldelse i Aftenposten av Slutten på verden slik vi 

kjenner den. Ifølge Genette er arketekstualitet den mest abstrakte kategorien av dem alle, og 

den tar for seg tekstens sjanger. Den fremstår som abstrakt fordi det ikke er tekstens oppgave å 

eksplisitt uttrykke den sjanger den selv tilhører, men at dette kan komme frem i parateksten, og 

om ikke, er det leserne eller kritikernes oppgave å bestemme den sjangermessige statusen til 

verket (ibid.). Hypertekstualitet er den kategorien som er mest relevant for parodien, og den tar 

for seg det strukturelle forholdet mellom den aktuelle teksten B (hyperteksten) og 

opprinnelsesteksten A (hypoteksten) (ibid.). Hypoteksten blir betraktet som et utgangspunkt for 

hyperteksten, og hyperteksten bygger enten på imitasjon eller transformasjon av hypoteksten.  

Genette legger vekt på at de transtekstuelle kategoriene som her har blitt beskrevet, ikke 

kan anses som absolutte, definerte størrelser, men at de flyter over i hverandre (ibid. 7). En kan 

av den grunn stille spørsmål til om Genettes kategorier og begreper tilfører litteraturvitenskapen 

noe mer enn hva Kristevas intertekstualitetsbegrep allerede gjør alene…  

 For å illustrere hvordan hypertekstualitet fungerer, viser Genette til det parodiske. Det 

parodiske kan oppstå gjennom transformasjon eller imitasjon. Transformasjon kommer til 

uttrykk i endring av en bokstav eller et ord i hypoteksten, å sette hypoteksten inn i en ny kontekst 

og derved gi den en ny mening, eller å komponere en ny tekst på bakgrunn av hypoteksten 

(Genette 1997:19). Imitasjon er derimot mer kompleks enn transformasjonen, og handler i 

større grad om å komponere en ny tekst etter en annen teksts smak og stil (ibid.). Genette 

opererer med seks hypertekstuelle sjangre, (ekte) parodi, pastisj, travesti, karikatur, 

transposisjon og forfalskning, og disse kategoriseres av han ut ifra relasjonen mellom hypotekst 

og hypertekst (transformasjon og imitasjon) og deres funksjon (satirisk og ikke-satirisk). 
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Current (functional) distribution 

Function Satirical («parody») Non-

satirical 

(«pastiche») 

Genres PARODY TRAVESTY CARICATURE PASTICHE 

Relation Transformation Imitation 

Structural distribution 

(Genette 1997: 26).  

 

Ut ifra modellen, kan man se at Genette betrakter parodien, travestien og karikaturen for å være 

grunnleggende satiriske sjangere, mens pastisj betraktes som ikke-satirisk. Grunnen til dette 

kommer av at pastisj mangler satirens aggressive og hånlige intensjoner, og at den i større grad 

bygger på «det lekne modus» og ikke på nedsettelse og ydmykelse (Genette 1997: 235). Pastisj 

er med andre ord mer en lek med hypoteksten enn et reelt angrep eller kritikk. I den neste 

modellen tilføyer Genette stemninger til modellen som er vist ovenfor, men ekskluderer 

samtidig funksjonene fra denne modellen. Stemningene som tilføres er det lekne, satiriske og 

seriøse.  

 
 

(Genette 1997: 28) 

 

Med bakgrunn i de to modellene, kan man betrakte parodi for å være en transformasjon av 

hypotekst med leken stemning og satirisk funksjon. Travesti bygger også på transformasjon av 

hypotekst, men den har både satirisk stemning og funksjon. Karikatur og pastisj blir begge til 

gjennom imitasjon, men skiller seg fra hverandre når det gjelder både stemning og funksjon. 

Karikaturen er kun satirisk, mens pastisjen kun er en lek. I den andre modellen tilføyer også 

Genette transposisjon og forfalskning som to sjangre, to sjangre som ikke var tilstede i den 

første modellen. Forfalskningen er en seriøs imitasjon av hypoteksten, mens transposisjonen er 

en seriøs transformasjon av hypoteksten. For å forklare begrepet transposisjon må en gå til det 

medisinske vitenskapsfeltet. Begrepet beskriver de tilfeller hvor en flytter på strukturer uten å 

løsrive komponentene fullstendig fra deres opprinnelige plassering (Harbo & Schichtling 

2009). I forbindelse med lingvistikken og litteraturvitenskapen, vil transposisjon kanskje 

tilsvare sitatet, for selv om sitatet er flyttet ut av sin opprinnelige sammenheng, er det fortsatt 

forbundet til den opprinnelige kilden gjennom referansen.  

 

Mood -

Relation 

Playful Satirical Serious 

Transformation PARODY TRAVESTY TRANSPOSITION 

Imitation  PASTICHE CARICATURE FORGERY 
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PARATEKSTUALITET OG TRANSTEKSTUELLE FORBINDELSER 

«It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)» 

Under Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2015, gjorde Dagsavisen et intervju med Erlend 

Loe angående hans kommende roman, Slutten på verden slik vi kjenner den. Under intervjuet 

hevdet journalisten at romanens tittel var inspirert av den galgenhumoristiske sangen «It’s the 

End of the World as We Know It (And I Feel Fine)» av det amerikanske bandet R.E.M. 

(Pedersen 2015). Journalisten gir her uttrykk for at det eksisterer en transtekstuell forbindelse 

mellom den amerikansk popsang og Loes roman, en påstand som også Loe selv uttrykket 

enighet med under intervjuet. Loe la i imidlertid vekt på at det eksisterer en vesentlig forskjell 

mellom sangen og boktittelen, og den går ut på at «I Feel Fine» er utelatt fra romanens tittel. 

Loe argumenterte for at «I Feel Fine» ikke er relevant for Dopplers situasjon, eller de følelser 

han som figuren fanger inn i forbindelse med de apokalyptiske signalene han omgir seg med. 

Det er ubehaget og det å ikke føle seg bra som er det sentrale i hans roman, altså det å ikke 

makte å håndtere livssituasjonen med ro og mak eller å føle seg «fine». 

 «It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)» fremføres av R.E.M. med 

raske takter, og lydbildet fremstår som både urolig og muntert på en og samme tid. Teksten er 

sunget i høyt tempo, og stilen kan minne om rask og repetitiv tale. Selve sangteksten er inndelt 

i vers og refreng, hvor det i versene blir oppsummert ulike endetidsvarsler, slik som orkaner, 

oversvømmelser og brann. Kontinentaldriften nevnes også, og selv om den riktignok ikke er en 

naturkatastrofe, representerer den krefter som er så enorme at mennesket ikke kan temme eller 

kontrollere dem. Versene beskjeftiger seg også med det politiske og samfunnsmessige bildet, 

men her fremstår mye som uklart, fordi tekstens informasjonsmengde er stor. Mye nevnes, men 

lite utdypes på dette området. I refrengene repeterer vokalisten «It’s the end of the world as we 

know it» et variert antall ganger. I det første refrenget synger vokalisten dette alene, mens han 

i de andre refrengene akkompagneres av en andrestemme som synger «I feel fine» og/eller «It’s 

time I had some time alone».  

 
Offer me solutions, offer me alternatives 

And I decline. 

 

It's the end of the world as we know it 

It's the end of the world as we know it (I had some time alone) 

It's the end of the world as we know it, and I feel fine (It's time I had some time alone) 

I feel fine  

 

(R.E.M., “It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)”, Document [1987]) 
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En kan påstå at det lyriske jeget i sangen forholder seg til endetidstegnene med en ironisk 

distanse. Jeget er klar over situasjonen og katastrofene som pågår i og påvirker den verden han 

er en del av. Likevel påstår jeget at han føler seg vel. Denne påstanden kan derimot tilbakevises, 

ettersom jeget også uttrykker at han ønsker å være alene. Han reagerer med andre ord på 

omgivelsene og katastrofene, selv om han påstår at dette ikke er tilfellet. At jeget ønsker å være 

alene, kan betraktes som et forsøk på å søke seg bort og flykte fra den vanskelige virkeligheten. 

I ensomheten vil det ikke være mulig for samfunnet eller media å nå frem til han, eller mulig 

for dem å belaste han med informasjon. Og jeget vil derfor få muligheten til å leve 

bekymringsløst og beskyttet i uvitenheten om omverdens katastrofer.  

  Det eksisterer flere paralleller mellom sangen «It’s the End of the World as We Know 

It (And I Feel Fine)» og det litterære verket Slutten på verden slik vi kjenner den. Det gjelder 

ikke bare likheten mellom titlene på de to verkene, slik journalisten i Dagsavisen påpekte, men 

også for tematikken som presenteres. For i likhet med jeget i R.E.M.s tekst, ser også Doppler 

mange apokalyptiske endetidstegn i den verden han tar del i, og disse tegnene forstyrrer han og 

skaper uro. Informasjonsbølgen om dette kommer særlig til han fra tv og internett, og de plager 

han konstant, og gjør hans perspektiver uklare.  

 
Doppler fant endetidstegn overalt.  

Småfuglene blir færre, leste han. Amfibiene forsvinner, biene uteblir, tusener av mennesker dør hver dag som 

følge av mangel på mat, mangel på vann, antibiotika-resistens eksploderer, tuberkulose kommer tilbake, 

tønnebomber, droner, arter som forsvinner mellom tusen og titusen ganger hurtigere enn de ville ha gjort i en 

verden uten mennesker. (…) Sivilisasjonen kollapser. Mennesker blir overmodige, vi blir for mange, vi blir 

grådige, vi ser bare vår egen lille sivilisasjon. Doppler leste om alt dette og han så at det ikke var i orden 

[forfatterens uthevelser] (Loe 2016: 167).  

 

Finn Skårderud har i kritikken «Skrumpselvet. Retretter» (1998) skrevet om NAIV. SUPER. og 

om hvordan helten i denne romanen opptrer som et typisk eksempel på mannen i 

senmoderniteten. «Som moderne menneske er han overstimulert av informasjon og relasjon, og 

i denne tilstanden mister han relasjonen til seg selv» (Skårderud 1998: 123). Den verden som 

både NAIV. SUPER.-helten, Doppler og jeget fra R.E.M.s sang befinner seg i, kan beskrives 

som et informasjonssamfunn. Det moderne samfunnet kjennetegnes i stor grad av hvor enkelt 

det er å få tilgang til informasjon, og dette er noe som særlig har blitt aktuelt med internetts 

revolusjon. Informasjonen kommer i dette samfunnet fra alle kanter, og mengden er så enorm 

at man kan risikere å drukne eller gå seg vill i den, om man ikke greier å filtrere det viktige fra 

det uviktige, det sanne fra det usanne. Doppler har i løpet av tiden i skogen mistet evnen til å 

håndtere informasjonsbølgen og menneskesignalene. Av den grunn mister han grepet og 

forståelsen av seg selv og realiteten i møte med mengden signaler i informasjonssamfunnet. 
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«Han forsto at det neppe kunne gå bra og han puslet sammen sin egen virkelighetsforståelse på 

bakgrunn av smått og stort. Han plukket holdninger og meninger herfra og derfra, på samme 

måte som man velger varer i et supermarked som er så stort at man egentlig har gitt opp før 

man har gått inn» (Loe 2016: 167). Med bakgrunn i sitatet blir det klart at Doppler totalt mangler 

filter for informasjonen som han omgir seg med, og han «suger til seg alt som en tørr svamp». 

Dette gjør han spesielt sårbare for ekstreme konspirasjoner, og det må kunne antas for å være 

en medvirkende faktor til at han lar seg inspirere av Sensei Arntzen og «doomsday preppers».  

 Jeget i teksten av R.E.M. og Doppler i trilogien av Erlend Loe, velger lignende metoder 

for å håndtere informasjonsstrømmen og det de betrakter som tegn på verdens undergang. 

Metoden er ensomheten. R.E.M. synger at det er på tide å være alene, mens Doppler velger å 

enten rømme fra situasjonen eller å stenge omgivelsene ute, for eksempel gjennom apatisk tv-

titting, fiksering på onani eller bruk av pelslue som hørselsvern. De søker ikke trøst i de 

menneskelige relasjonene, men ønsker isteden å avskjæres fra verden og å være alene. I 

ensomheten og isolasjonen kan ingen eller intet forstyrre dem med informasjonsimpulser, 

forventninger eller krav. 

 

How to Survive the End of the World as We Know It 

En annen transtekstuell forbindelse som rører ved tittel på Loes roman, er How to Survive the 

End of the World as We Know It. Tactics, Techniques, and Technologies for Uncertian Times 

(2009) av James Wesley Rawles. Verket kan betraktes som en eksplisitt kilde for Slutten på 

verden slik vi kjenner den, ettersom den er oppført under «Kilder og takk» bakerst i Loes roman 

(Loe 2016: 280), noe som betyr at Loe har latt seg inspirere av verket under skriveprosessen 

med romanen. How to Survive the End of the World as We Know It har blitt beskrevet som «the 

prepper’s Bible» (Forsyth 2012), og boken må anses for å omfavne konseptet «doomsday 

prepping», som vil si å forberede seg på de største katastrofer og kriser. Dette gjelder så vel 

naturkatastrofer, som epidemier og krigstilstander. De viktigste forbindelsene mellom Rawles 

sitt verk og Loes roman kommer til uttrykk i den fiktive personen Sensei Arntzens 

karakteristikker og i Dopplers fortvilelse og uro over tingenes tilstand. Sensei Arntzen driver i 

likhet med Rawles, med informasjon om dommedag og opplæring i hvordan håndtere de 

kommende kriser. At han underviser, tydeliggjøres i tittelen «Sensei», men Sensei fremstår ikke 

bare som en tittel på Arntzen, men også som hans fornavn. Dette understreker at Arntzen er en 

figur, og ikke et ekte menneske. Til tross for Arntzens store engasjement for å redde verden, 

fremstår han mest av alt som et ringt menneske. Dette kommer av at han både unytter andres 
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redsel for verdens undergang for å oppnå rikdom og makt, og at han viser skadefryd overfor de 

mange dødsfall og ulykker som skjer under unntakstilstanden som oppstår da solstormen 

inntreffer Oslo i slutten av romanen. Til tross for solstormene, følgene av dem og Arntzens 

overbevisning om at verden er på vei til å gå under, gjenopprettes samfunnets strukturer, 

systemer og orden etter kort tid i romanen. Dette til Arntzens store ergrelse. At krisen kun er 

kortvarig, og at verden ikke går under, fremstår som ironisk, eller kanskje til og med 

paradoksalt, med tanke på romanens tittel og alle de forberedelser og engstelser som har blitt 

beskrevet gjennom romanen. Det er nesten forventet at noe drastisk skal skje med 

romanuniverset, og at romanen skal ende i apokalypse. Dette skjer imidlertid ikke, og romanen 

flates isteden ut mot slutten.  

Hva angår Doppler, så kan man ikke betrakte han som en typisk representant for 

«prepper»-kulturen, slik som Arntzen er. Han lar seg riktig nok informere av Arntzen, men 

opptrer kun som en passiv tilskuer og lytter til Arntzens ideer, og fremstår egentlig som ganske 

likegyldig til «prepper»-konseptet. Men som Arntzen og hans likesinnede, opplever også 

Doppler en uro og bekymring for verdens tilstand. En uro som har vokst frem på bakgrunn av 

informasjonsstrømmen fra tv og internett, og som forsurer hans perspektiv på verden og fører 

til et svartsyn.   

 
Han gravde seg ned i elendigheten og ble, etter noen uker, et enkelt offer for svartsynet som gjennomsyrer 

store deler av internettet. Den naturlige motstanden hans var slipt ned av ensomhet, skog, kaninkontakt 

og generell mangel på anerkjennelse fra de som burde stå han nær, men som han ikke syntes gjorde det 

lengre» (Loe 2016: 165). 

 

Slik sitatet hentyder, er Dopplers redsel og pessimisme koblet til en mental krise, en depressiv 

sinnstilstand som følge av manglende bekreftelse fra Solveig og familien. At Dopplers 

pessimisme har sitt utgangspunkt i mangel på gode og nære relasjoner, får også utslag i hva han 

betrakter som endetidstegn. For der Arntzen i større grad opptar seg med konkrete situasjoner 

som endrer de fysiske betingelsene for menneskets eksistens, slik som solstormer, pandemier 

og flodbølger, er Doppler mer opptatt av forholdet mellom mennesker, samfunnet og kulturen 

i sine apokalyptiske tanker. Om en skal se romantittelen, Slutten på verden slik vi kjenner, opp 

mot konseptet endetid, kan man si at romanen ikke handler om slutten på verden slik vi kjenner 

den, slik tittelen egentlig hentyder. For romanens univers fremstår som uforandret fra 

begynnelse til slutt for de fleste av de fiktive personene (og for leseren). Det som derimot er 

tilfellet er at romanen forteller om slutten på verden slik Doppler kjenner den. For etter mange 

mislykkede forsøk på å integreres i sivilisasjonen, bli en del av familien og gjenopprette sitt 

gamle, ressurssterke jeg, velger Doppler å forlate det hele. Hans dager i sivilisasjonen er talte, 
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og han velger å vende tilbake til skogen for å leve der alene. Han velger å forlate en verden, et 

liv og en tilstand styrt av forventninger, tidspress, arbeid, penger, løpeturer, barn, plikter og 

menneskesignaler, for isteden å leve alene i den uhyre ensomheten i skogen. Han viser ingen 

intensjoner om å vende tilbake til sivilisasjonen, men uttrykker en sikkerhet rundt sitt valg om 

å dedikere livet til naturen og villmarken i det han rusler inn i skogen. Det er for Doppler en 

endelig slutt på den verden han kjenner, den verden som er styrt av kapitalisme og materialisme, 

press om prestasjon og prestisje, den verden han ikke fant sin plass i. Han forlater denne verden, 

og en ny verden er på vei til å etableres i det han finner sin rud i ødemarken.  

 

HYPERTEKSTUELLE FORBINDELSER: DEN STORE LITTERATUREN  

H.C. Andersen: «Den lille Pige med Svovlstikkerne»  

I Slutten på verden slik vi kjenner den finner man klare referanser til H. C. Andersens kjente og 

folkekjære kunsteventyr «Den Lille Pige med Svovlstikkerne» fra 1848. Andersens eventyr er 

i Loes roman satt inn i en moderne kontekst og med Doppler i rollen som den lille piken. 

Doppler har etter utførelsen av et potlatch-ritual blitt forvist fra sitt hjem, og han vandrer av den 

grunn i fortvilelse gatelangs en kald vinternatt. Han forsøker å søke ly hos nabokvinnen Sara, 

men også hun avviser han og nekter han innpass til huset. Når han poengterer hvor kaldt det er 

ute nettopp denne natten, gir hun han en eske med fyrstikker som han kan varme seg med. «Så 

langt stakk den norske nestekjærligheten og gjestfriheten seg når det kom til stykket» (Loe 

2016: 209). Fyrstikkesken fremstår som en klar allusjon til Andersens eventyr, og et frempek 

på hva som senere vil skje med Doppler. I likhet med den lille piken, kan heller ikke Doppler 

vende hjem til det blå huset for å varme seg, ettersom han frykter at han vil bli slått av Egil 

Hegel, slik jenta frykter at hun vil bli slått av sin far. Han velger derfor å vandre alene i kulden 

og ensomheten rundt i nabolaget. Mens han går og fryser, uten sko på sine ben, titter han inn 

igjennom vinduene på naboene og deres velfungerende middelklasseliv.  

 
Han gikk forbi vindu etter vindu og kikket inn på de velfungerende familiemedlemmene som varmet seg i 

sofaen mens veden spraket lystig i peisen og forårsaket flakkende lysrefleksjoner i de blanke pokalene som 

ungene hadde vunnet i tallrike fotball- og ski-turnering. De store flatskjermene lyste opp rommene i ulike 

farger hver gang bildet skiftet. Barn som ikke hadde sovnet satt trygt på foreldrenes fang. Hunder lå og døste 

ved sine fornøyde eieres føtter. Glass med hvitvin og små skåler med nøtter og annen sunn snacks sto på de 

små stuebordene. Noen var fortsatt i treningstøy og tøyde sakte ut mens de så nyheter eller nok en episode om 

de stakkars amatørkokkene som var blitt så sammensveiset at det nå gjorde forferdelig vondt hver gang en av 

dem måtte forlate gruppen (Loe 2016: 209).  

 

Det Doppler ser igjennom vinduene er levende liv som han selv har ønske om å ta del i. 

Vinduene fremstår som bilder på hans drøm og prosjekt om å vende tilbake til familien og den 
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han en gang var i tiden før skogsoppholdet, og ønsket om å gjenopprette sin posisjon som et 

ressurssterkt og funksjonelt familiemedlem. Et prosjekt som han har mislykkes totalt med på 

grunn av sine nevrotiske tilstander og frykt for verden. Den lille piken i Andersens eventyr 

drømmer også om en bedre tilværelse, og dette blir også figurert i skinnet fra vinduer. «Ud fra 

alle Vinduer skinnede Lysene og saa lugtede der i Gaden saa deiligt af Gaasesteg; det var jo 

Nytaarsaften, ja det tænkte hun paa» (Andersen 2013). For både Doppler og jenta fremstår 

vinduene som symboler på noe de ønsker å ta del i, men som ligger utenfor deres rekkevidde.  

 Både Doppler og den lille piken søker ly for kulden mellom to bygninger, og for å holde 

varmen velger de begge å tenne fyrstikker. I det blendende lyset fra fyrstikkene begynner 

Doppler og piken å fantasere om en drømmetilværelse, som for begge er iscenesatt rundt et 

festdekket middagsbord. Jenta drømmer om et varmt og julepyntet hjem, et bord dekket med 

deilig festmat og den milde mormoren som tar henne imot. Doppler drømmer på sin side om 

familien, om Solveig som er pyntet i sin fineste kjole, barna som beundrer sin far og han selv 

som slår av en vits om Egil til alles begeistring. Fantasien fører til både «latter og meningsfylde» 

(Loe 2016: 211). Hos jenta handler drømmene i stor grad om å dekke de nederste trinnene av 

Maslows behovspyramide. Hun drømmer om å få dekket sine fysiologiske behov for varme og 

føde, behovet for trygghet og sikkerhet, og det sosiale behovet for fellesskap. Dopplers drøm 

handler også om det tredje stadiet, å få utfylt sitt behov for sosialt fellesskap med familien, men 

hans drømmer handler også om respekt, anerkjennelse og selvrealisering. Det er ikke ønsket 

om å slukke sulten som er viktig for Doppler, men å bli sett og føle seg beundret og elsket av 

familien.  

 
«Den lille Pige med Svovlstikkerne» 

 

Men i Krogen ved Huset sad i den kolde Morgenstund den lille Pige med røde Kinder, med Smiil om Munden 

— død, frosset ihjel den sidste Aften i det gamle Aar. Nytaarsmorgen gik op over det lille Liig, der sad med 

Svovlstikkerne, hvoraf et Knippe var næsten brændt. Hun har villet varme sig! sagde man; Ingen vidste, hvad 

smukt hun havde seet, i hvilken Glands hun med gamle Mormoer var gaaet ind til Nytaars Glæde! (Andersen 

2013).  

 
Slutten på verden slik vi kjenner den 

 

Men i kroken ved containerne satt i den kalde morgenstund en mann tyllet inn i skittent, gammelt 

isolasjonsmateriale. Han hadde rosenrøde kinn og et smil om munnen. De tidligste morgenfuglene, de som 

snart skulle pensjoneres og elsker å komme på jobb før alle andre, stanset opp og trodde han var død. Huff, så 

trist, sa de til hverandre. Tenk at slikt kan skje i vår moderne tid og i vårt postnummer. 

Etter hvert oppdaget en av dem at Doppler fortsatt pustet.  

Noen ringte politi og ambulanse.  

Isolasjonen hadde reddet ham, antok folk. Stakkaren har villet varme seg, sa de til hverandre.  

Ingen visste alt det vakre han hadde sett (Loe 2016: 211).  
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Det fremstår først som om Doppler har lidd samme skjebne som piken, at han har frosset i hjel 

mellom containerne. Men i motsetningen til piken, har Doppler overlevd natten, kulden og 

fantasiene. Naboene som rusler forbi på vei til jobb er ikke klar over dette, og fremstår som lite 

empatiske og sympatiske da de uttrykker synd om den ihjelfrosne mannen, men ikke anser seg 

selv for å ha mulighet til å hjelpe han. Det er kanskje her poenget med referansen til eventyret 

ligger, å kommentere og understreke en manglende medmenneskelighet, nestekjærlighet og 

gjestfrihet i det norske samfunnet. Det er en harselering med en norsk selvgodhet og tilgjort 

beskjedenhet, der nordmannen fremstiller seg selv som en behjelpelig og fredfull type, men 

som likevel ikke ønsker å ta steget ut av sin egen komfortsone og personlig involvere seg i 

elendigheten. Isteden forblir nordmannen, som Dopplers naboer, kun passive tilskuere.  

Med bakgrunn i Genette, må passasjen fra Slutten på verden slik vi kjenner den kunne 

betraktes som en transformasjon av Andersens eventyr. Dette fordi hypoteksten er 

gjenkjennelig, ettersom handlingsmønster og tematikk er ivaretatt i hyperteksten. Forskjellen 

er derimot den at konteksten fremstår som ny. Universet er ikke det samme som i den 

opprinnelige teksten, og de fiktive figurene er byttet ut. Stemningen i hyperteksten er både leken 

og satirisk, men det satiriske gjør ikke narr av eller kritiserer hypoteksten. Den satiriske 

stemningen oppstår først og fremst i kritikken av det samfunnet som blir skildret. Det lekne 

kommer på sin side til uttrykk gjennom spillet mellom det kjente (eventyret) og det ukjente 

(romanen), og dette fører til komikk. På bakgrunn av denne kunnskapen, kan det påstås at 

romanen er en parodi.  

 Selv om det opptrer mange likheter mellom «Den lille Pige med Svovlstikkerne» og 

passasjen fra Slutten på verden slik vi kjenner den, eksisterer det en viktig forskjell: forskjellen 

mellom stakkar og stakkarslig. For der piken fra eventyret er en stakkar, en person som ikke 

selv er skyld i sin elendige stilling, og som leseren derfor kan føle empatiske følelser for, er 

Doppler kun stakkarslig. Han er i større grad ansvarlig for sin egen ulykke, og fremstår som en 

patetisk skikkelse da han i bunn og grunn kun trenger å ta seg sammen og gjøre et forsøk på å 

følge normen for å få til det han ønsker. Dette underbygger tesen om Doppler som satirisk offer 

og antagonist i romanen. Likevel skal det påpekes at et slikt perspektiv på Doppler bidrar til en 

fornektelse av den mannlige eksistensielle krise i det senmoderne samfunnet, slik Rødseth 

skriver om det (Rødseth 2007), og at det derfor er et ømfintlig aspekt å legge seg ut mot. For 

Doppler er kanskje et offer for tidsånden, og fremstår som en stakkar, i likhet med piken, fordi 

han ikke greier å kjempe seg ut av sine problemer og å komme mistilpassetheten til livs.  
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Hamsun: Sult og Markens grøde  

Knut Hamsun er en av de få forfattere som eksplisitt nevnes i Slutten på verden slik vi kjenner 

den. «På sin rundtur i førsteetasje passerte Doppler Hamsuns samlede omtrent en gang i 

minuttet. De stod i øyehøyde. Han passerte dem ti ganger, tyve ganger, han passerte dem 

trettiseks ganger før han til slutt la merke til dem og stanset. Hamsun, den gamle tøysekoppen, 

tenkte Doppler» [forfatterens uthevelser] (Loe 2016: 101). Doppler erkjenner i møte med disse 

bøkene at skjønnlitteraturen utgjør noe annet og noe mer enn de andre materielle objektene i 

huset, og at han har tatt feil ved å anse lesing som en aktivitet kun forbeholdt «gravide og 

sulliker» (ibid.). «Bøkene pekte i andre retninger, mot det som ikke var i rommet og ikke i huset 

og det som ikke hørte familien til, de pekte mot det Doppler ikke forsto og det var mye, det var 

enormt mye, det var med skam å melde nesten alt» (ibid.).  

 Loes roman begynner og avslutter med referanser til Hamsun og hans forfatterskap. Den 

første transtekstuelle relasjonen opptrer allerede på første side av romanen, i det Doppler 

kommer vandrende ut av de svenske skoger og går tvers gjennom Oslo-sentrum. «Han passerte 

Ring 3, Ring 2, Ring 1, og vandret tvers gjennom sentrum av hele denne forunderlige hovedstad 

som få forlater uten å ha fått merker av den, men som de likevel ender opp med å komme 

tilbake til» [forfatterens uthevelser] (Loe 2016: 9). Sitatet gir umiddelbare assosiasjoner til Sult 

(1890) og den svært kjente åpningen av romanen. «Det var den Tid jeg gik omkring og sultet i 

Kristiania, denne forunderlige By som ingen forlater før han har faat Mærker av den» 

[forfatterens uthevelser] (Hamsun 19441: 7). Det er tydelig at Sult er en hypotekst for Slutten 

på verden slik vi kjenner den, men det har også blitt foretatt visse endringer som skiller 

hyptoteksten og hyperteksten fra hverandre. For det første kan det påpekes at språket til Loe og 

Hamsun er av ulik stil med tanke på at Loes språk er av en mer moderneart. Dette kan for 

eksempel ses i bruken av versaler. For det andre er hypoteksten blitt transformert i det at «By» 

er blitt til «hovedstad», «ingen forlater» er blitt til «få forlater», og «før han har faat Mærker av 

den» er blitt til «uten å ha fått merker av den». Disse endringene har nødvendigvis ingen stor 

betydning for semantikken, men det er likevel mulig å tolke inn en viss betydningsforskjell. I 

Loes roman står det skrevet at «få» forlater hovedstaden uten at den har påvirket dem, mens 

hos Hamsun står det at «ingen» forlater byen uten å ha blitt merket. I den mer moderate 

påstanden hos Loe, kan man kanskje finne en erkjennelse av at Oslo ikke er en spesielt 

betydningsfull by i verdensperspektiv, og at det derfor er mulig å oppholde seg i byen uten at 

den skal virke sjelsettende. En annen faktor som spiller inn på den mer moderate betydningen 

i hyperteksten, kan handle om det faktum at det moderne samfunnet i stor grad kjennetegnes av 
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sentralisering og urbanisering, og at bylivet opptrer som familiært for samtidsmennesket. 

Derfor vil ikke byen gjøre spesielt inntrykk, ettersom den verken fremstår som unaturlig eller 

spektakulær.  

 Innenfor Genettes system av parodiske sjangre, må den transtekstuelle forbindelsen 

mellom Slutten på verden slik vi kjenner den og Sult kunne betraktes som parodisk, ettersom 

hypoteksten er transformert og stemningen er leken. Grunnen til at stemningen er leken og ikke 

satirisk er fordi Hamsun og Sult i liten grad henges ut som ofre i teksten, men at det isteden blir 

lekt med leserens kjennskap til den berømte romanen, og at dette får et komisk poeng. Akkurat 

slik som i eksempelet med «Den lille Pige med Svovlstikkerne».  

 En annen av Hamsuns tekster som fremstår som en hypotekst for Slutten på verden slik 

vi kjenner den, er den nobelprisbelønnede romanen Markens grøde (1917). Hovedpersonen i 

denne romanen er Isak Sellanraa, en mann som ut av egne evner og talenter bygger en storgård 

og et imperium i ødemarken. Romanen kan betraktes som en hyllest til naturen og vitalismen, 

et ideal som dyrker livskraften og som står i motsetning til industrialisering, individualisme og 

urbanisering. Doppler idealiserer og ønsker seg et slikt liv som Isak representerer. Doppler 

håndterer ikke byens rastløshet, det moderne samfunnets krav til prestasjon eller jaget etter 

suksess, men betrakter skogen som en rømningsvei fra dette. Et sted hvor det er mulig å finne 

ro, mening og sammenheng i tilværelsen. Til tross for at de to fiktive figurene har til felles at 

de ønsker å leve i pakt med naturen, er de ellers svært ulike. Fortellingen om Isak begynner i 

det han vandrer inn i ødemarken. Hva han har foretatt seg tidligere og hvem han er, fremstår 

som ukjent. Han er historieløs, noe også fortelleren i romanen poengterer: «[D]isse Saartomter, 

har han faat dem i Arbeid eller Strid? Han er kanskje kommet fra Straf og vil skjule sig, han er 

kanske Filosof og søker Fred, men ialfald saa kommer han der, et Menneske midt i denne uhyre 

Ensomhet» (Hamsun 19442: 7). I motsetning til Isak, vet man mye om Dopplers forhistorie, 

men lite om hans fremtid på grunn av den åpne slutten. Slutten på verden slik vi kjenner den 

avslutter der Doppler etablerer et nytt liv og hvor fortellingen om Isak i Markens grøde 

begynner. Doppler ønsker å leve i skogen fordi han her får fri fra storsamfunnets jag og 

intensivitet, og det er her han har mulighet til å finne mening i tilværelsen. Der Doppler er 

drevet av åndelige motiver, er Isak i større grad drevet av økonomiske motiver. Isak har ønske 

om en type erkjennelse som virker fullstendig fremmed med tanke på Dopplers figur. Doppler 

streber kun etter en indre ro, og ikke etter ytre berømmelse eller rikdom.  

 Åpningen av Markens grøde kan betraktes som en robinsonade. En robinsonade 

betegner et verk som bygger på handlingsmønster, stil og/eller tematikk etter Daniel Defoes 
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Robinson Crusoe (Fisher 2005: 130). Dette gjelder for eksempel for fysiske karakteristikker 

som skipsvrak, Crusoes livsvilkår på øya, temningen av naturen, tilgangen på ressurser osv. 

(ibid. 131). I Hamsuns roman eksisterer det ingen øde øyer eller forliste skip, men slik som 

Crusoe tar også Isak seg inn på fremmed og øde områder, og skaper seg der et hjem og en 

arbeidsplass ut av de ressurser som han har tilgang til fra naturen. I likhet med Crusoe finner 

også Isak sin Fredag i Ingrid. Hun bidrar i arbeidet på gården og er med på å utvikle og 

ekspandere den, men mest av alt er hun selskap for en ellers så ensom mann. I motsetning til 

Crusoe, velger Isak dette livet av fri vilje, livet i ødemarken. Han kom ikke til skogen og 

Sellanraa ved en tilfeldighet, men valgte dette området bevisst. «[Han] begynder at vandre 

omkring og undersøke Forholdene, efter en Stund kommer han tilbake, tar Sækken paa Ryggen 

og gaar igjen» (Hamsun 19442). Det samme er tilfellet med Doppler, som også velger skogen 

og ensomheten av egen vilje, og som også finner seg den tomt som er best egnet. «Fra tid til 

annen undersøkte mannen terrenget, fantes det vann, ly? Han var tydeligvis ikke tilfreds, tok 

sin elg og vandret videre» (Loe 2016: 268). Det som er bemerkelsesverdig er at både Isak og 

Doppler opprettholder kontakt med byen og dens mennesker, til tross for at de utad uttrykker 

ønske om å befinne seg utenfor fellesskapet og det urbane livet. Denne kontakten vedlikeholdes 

i særlig grad gjennom handelsvirksomhet. I Markens grøde fortelles det om Isak som «naar han 

hadde en stor Bør bar han den alle Milene tilbake til Bygden og solgte den til Bygningsbruk» 

(Hamsun 19442: 8). Til sammenligning gjør Doppler omtrent det samme: «Fangsten bar han 

alle kilometerne ned til byen. Han solgte smågnagere, fugl og storvilt til en restaurant som i 

tråd med tidens melodi markedsførte kortreist, bærekraftig mat» (Loe 2016: 269).  

 Det siste kapittelet i Slutten på verden slik vi kjenner den kan i sin helhet betraktes som 

både en imitasjon og en transformasjon av Markens grøde. Romanen er en imitasjon fordi det 

blir gjort forsøk på å etterligne Hamsuns stil, samtidig som det er en transposisjon i de tilfellene 

der teksten fremstår som helt lik eller delvis lik teksten Markens grøde. 

 
Slutten på verden slik vi kjenner den 

 

Det var hun. Kvinnfolkhjelpen. Hun kom. […] 

Gå inn og hvil føttene, sa han.  

De gikk inn i huset å åt av nisten hennes og drakk av vannet hans. Så kokte de kaffe som hun hadde med 

i en pose. De koste seg med kaffe før de gikk til sengs. Om natten lå han og var grådig etter henne og fikk 

henne.  

Om morgenen gikk hun ikke og hele dagen gikk hun heller ikke, men var til nytte og fisket og lagde mat. 

Hun gikk aldri mer. Mirela het hun. Doppler het han (Loe 2016: 272).  

 

Markens grøde  

 

En Dag så kom Hjælpen. […] 
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Gaa ind og hvil Føtterne, sa han.  

De gik ind i Gammen og aat av hendes Niste og drak av hans Gjeitmælk; saa kokte de Kaffe som hun 

hadde med i en Blære. De koste sig med Kaffe før de gik tilsengs. Han laa og var graadig efter hende om 

Natten og fik hende. 

Om Morgningen gik hun ikke igjen og hele Dagen gik hun heller ikke igjen, men var til Nytte og mælket 

Gjeiterne og skuret Kjørler med fin Sand og fik dem rene. Hun gik aldrig mere. Inger hette hun. Isak hette 

han (Hamsun 19442: 11).  

 

De to tekstene står i en åpenbar relasjon til hverandre, og forskjellen mellom de ligger mest av 

alt i det moderniserte språket i Slutten på verden slik vi kjenner den. Det er en tydelig 

forbindelse mellom Isak og Doppler, og dette kommer også til uttrykk i Dopplers utseende, som 

i likhet med Isaks blir skildret som grovt og dyrisk, og de har begge et voldsomt skjegg som 

virker fremmed og skremmende. Begge får hver sine kvinner, og begge disse kvinnene er utstøtt 

av samfunnet. Sammen lever og arbeider de, Mirela og Doppler, Inger og Isak, side om side. 

Til tross for de mange likhetene, fremstår Slutten på verden slik vi kjenner den som både mer 

ironisk og latterlig enn Markens grøde, og det er derfor vanskeligere å ta dette verket seriøst 

enn Hamsuns roman. Referansene til Markens grøde og Sult er et spill som foregår mellom det 

seriøse og det lekne, og teksten faller av den grunn inn i den humoristiske stemningen (Genette 

1997: 28). Ellers fremstår det siste kapittelet og Markens grøde-allusjonen i Slutten på verden 

slik vi kjenner den som en pastisj, ettersom den i stor grad baserer seg på imitasjon med leken 

stemning.  

 Men hva slags funksjon spiller referansene til Hamsun for Loes roman? En kan betrakte 

de for å understreke deler av tematikken i Slutten på verden slik vi kjenner den, den som handler 

om en mistillit til det moderne samfunnet, teknologien og kulturen. For i likhet med Hamsuns 

tekster, fremmes det også i Loes roman et negativt perspektiv på det moderne. Spesielt Sult og 

Slutten på verden slik vi kjenner den beskjeftiger seg med følelsen av å være fremmedgjort i 

det urbane, og de nevrotiske tendensene og angsten som tar overhånd i mennesket som befinner 

seg i storbyens pulserende liv. Dette var tematikk som de tidlige modernistene var spesielt 

opptatt av, slik som Obstfelder og Hamsun, en tematikk som må ses i sammenheng med den 

enorme utviklingen og omstruktureringen av samfunnet som skjedde på deres tid. Over 100 år 

senere, ser det ut til at tematikken fortsatt er aktuell, og den videreføres i Doppler-figuren som 

kjenner seg mistilpasset i en verden der presset om å være effektiv, ressurssterk og flink står i 

fokus. I Loes roman imøtekommer ikke Doppler kulturen og samfunnets krav til individet, og 

han føler seg derfor som en fremmed i verden, en fremmed i byen og en fremmed i eget hjem 

og familie. Den eneste løsningen for han er å rømme fra det hele og å dra til skogs. Her kan 

man trekke inn Rødseths synspunkter på Loes forfatterskap, at Loes tekster handler om en 

mannlig eksistensiell krise, der mannen ikke finner sin rolle i verden fordi den store friheten og 
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ansvaret for egen identitet er en for stor byrde å bære og ta stilling til, og at den moderne mannen 

derfor savner mening og sammenheng i tilværelsen (Rødseth 2007: 13).  

 

ARKETEKSTUALITET: DANNELSESROMANEN 

«Jeg trodde jeg var i ferd med å modnes, fortsatte Doppler, men det var jeg ikke, og det skulle 

ta mange år før jeg forsto noe av verdi» (Loe 2016: 29-30).  

 

Både Doppler-trilogien i sin helhet og Slutten på verden slik vi kjenner den som enkeltverk kan 

påstås for å bygge på elementer fra dannelsesromanen, og verkene står av den grunn i 

arketekstuell forbindelse til sjangeren. Dette skjer imidlertid ikke uten at konvensjoner blir 

brutt, og bøkene forholder seg til sjangeren med både ironisk distanse og oppriktig nærhet. 

Dannelsesromanen (bildungromanen) handler om mennesket i utvikling, og sjangerens 

grunnfortelling tar for seg heltens prosess mot modning som følge av indre (opprørstrang, vilje, 

kjærlighet) eller ytre påvirkning (kultur, reise, straff) (Lothe et al. 2007: 40). Denne sjangeren 

bygger på konseptet dannelse, som i det store og det hele handler om en internalisering av 

normer, kunnskaper og oppførsel som anses som mer verdige og edel. Dannelsens mål er den 

forfinede personlighet. Romaner av sjangeren er altså fortellinger om individer på vei mot 

dannelse, og derved er det også fortellinger om individenes utvikling mot å bli respektable 

deltagere av det offentlige liv. Det skal likevel påpekes at det også finnes dannelsesromaner 

som inntar mer kritiske standpunkt til internaliseringen av normene, og at prosessen mot 

modning og kunnskap fører til at helten tar avstand fra den etablerte orden som samfunnet 

representerer. Det eksisterer også dannelsesromaner som handler om utvikling på et mer 

personlig plan, der individet blir bevisst på seg selv og sine egne evner i løpet av 

utviklingsprosessen, og at målet nødvendigvis ikke er å bli en god samfunnsborger, men å 

erkjenne sin plass i tilværelsen.  

 Om en skal se på Doppler-trilogien i sin helhet som en dannelsesroman, kan man 

betrakte den for å handle om Dopplers personlige utvikling, fra opprør til erkjennelse, at 

utviklingsprosessen skjer på bakgrunn av både indre og ytre faktorer, og at utviklingen 

resulterer i at han forlater samfunnet. Dette uten at han fullstendig velger å la seg internalisere 

av samfunnets normer eller å motsette seg dets idealer. I den første romanen, Doppler, opptrer 

hovedpersonen som aggressiv, sint og i opprør mot verden. Han har stukket av fra familien og 

alle forpliktelser som han har i forbindelse med sine roller som far, arbeidstaker og 
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samfunnsborger, og han har bosatt seg i marka utenfor Oslo, for å slippe unna alle de forvirrende 

menneskesignalene.  

 
Det er biler og busser der nede, og høye lyder og forvirrede signaler. Det er faktisk det som kjennetegner 

menneskene aller mest, sier jeg, de er mesterlige når det gjelder forvirrende signaler, det er ingen som 

slår dem, du kan lete i tusen år, men du vil aldri finne mer forvirrende signaler enn dem som kommer fra 

mennesker (Loe 20151: 19).  

 

Det som i størst grad opprører Doppler, er samfunnets krav om prestasjon, presisjon, prestisje 

og effektivitet. Han betrakter forventningene til at alle skal være ressurspersoner som skadelig 

for individet, og at de fører individet bort fra sitt naturlige og opprinnelige mål og følelser. 

«Flink» og «flinkhet» er de to begrepene som i størst grad blir nevnt av han i forbindelse med 

dette, og til tross for at det å være flink i utgangspunktet assosieres med noe positivt, fremstår 

det i boken som et sykelig konsept.  

 
Jeg har gjort så mye. 

Jeg har vært så flink. 

Jeg har vært så satans flink. 

Jeg var flink i barnehagen. Jeg var flink på barneskolen. Jeg var flink på ungdomsskolen. På gymnasiet 

var jeg syklig flink, ikke bare faglig, men også sosialt. […] Jeg studerte flinkt og fikk en superflink 

kjæreste som jeg giftet meg med på en flink måte blant flinke venner etter at man hadde tilbudt meg en 

jobb som var så flink at den viste fingeren til andre flinke jobber. Senere har vi fått barn som vi har vært 

flinke med og vi har skaffet oss hus og pusset det flinkt opp. Midt i all denne flinkheten har jeg vandret 

rundt i årevis. Jeg har våknet i den, og sovet i den. Jeg har pustet flinkt og gradvis mistet livet. Slik er 

det, ser jeg nå. Gud forby at mine barn blir like flinke som meg [forfatterens uthevelser] (Loe 20151: 39).  

 

«Flinkheten» er sykelig på den måten at det å utføre et perfekt arbeide eller å vise til et 

eksemplarisk resultat blir det viktige i livet, mens det å faktisk leve forsvinner hen i alle de 

oppgaver som skal utføres og alle de roller som skal utfylles. «Flinkheten» og forventningene 

til vellykkethet må kunne betraktes som individet og medborgerens mål i Dopplers univers, og 

Doppler gjør opprør mot dette ved å handle i strid mot «flinkhetens idealer». For eksempel 

fraskriver han seg alt ansvar da han reiser til skogs, han stjeler, bryter seg inn i andres hjem, 

gjør forsøk på å isolere seg og stifter tvilsomme bekjentskaper. Han opptrer umoralsk på alle 

mulige måter, og kanskje spesielt med tanke på familien, som hans opprør og sinne i størst grad 

går utover. En kan påstå at Doppler her befinner seg i en slags infantil fase, der han verken har 

funnet sin plass i samfunnet eller en personlig eller åndelig erkjennelse. Og at han mest av alt 

opptrer som et barn i trassalder.  

 I den neste romanen, Volvo Lastvagnar, befinner Doppler seg i de svenske skoger. Man 

kan betrakte denne romanen for å representere selve dannelsesreisen i Dopplers 

dannelsesprosjekt. Dannelsesreisen representerer en av de ytre krefter som påvirker heltens 

utvikling, og reisens poeng er å gi helten nye perspektiver på verden, perspektiver som skal føre 
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til modning og ny forståelse. Reisen er konstruert etter et hjemme-borte-hjemme-mønster, og 

idéen er den at helten reiser uvitende og naiv ut i verden og vender tilbake til hjemmet med ny 

innsikt, klar til å ta fått på sin forutbestemte oppgave. Der Doppler i den første romanen 

fremstod som aggressiv og misantropisk, fremstår han som usikker og tiltaksløs i den andre. 

Han befinner seg midt i en eksistensiell krise, hvor han verken finner mening eller sammenheng 

i livet eller tilværelsen generelt. Av den grunn søker han en veileder, en som kan rettlede han. 

De veiledere han finner er to eldre rivaliserende naboer: reggaeentusiast og cannabis-misbruker 

Maj Britt, og fuglekikker og speiderfanatikeren von Borring.  

 

Doppler står ved et veiskille i livet. Han kan gå tilbake til Maj Britt og røyke seg ad undas, han kan bli 

hos von Borring og få buksevann eller han kan gjøre noe helt tredje, noe han selv finner på, og i den siste 

kategorien fins det i teorien underlig mange muligheter, men det bemerkelsesverdige er at han velger 

buksevann (Loe 20152: 143).  

 

Veilederne står i opposisjon til hverandre, og der von Borring fremmer et noe rigid og fanatisk 

eksempel, men likevel en helsefrembringende livsstil, er Maj Britt mest av alt opptatt av 

rusmidler.  Doppler slites mellom de to ytterpunktene, men ønsker likevel ikke å ta egne og 

selvstendige valg. Han går inn i rollen som barn, og ytrer ønske om at noen skal ta ansvar for 

han. Kanskje fordi det å ta valg bringer med seg et ansvar, et ansvar han ikke har evne til å 

forholde seg til. At veilederne verken fremstår som idealer eller er i stand til å hjelpe Doppler 

på en fruktbar måte fremstår som ironisk. Det samme kan sies for selve dannelsesreisen, 

ettersom den foregår i Sverige, et tilfeldig og lite eksotisk reisemål. Det virker derfor 

overraskende at Doppler ved slutten av romanen faktisk kommer frem til en slags erkjennelse, 

og at han gjennom reisen har oppnådd en viss utvikling.   

 
Hvor skal du? spør von Borring. 

Jeg skal hjem, sier Doppler. Jeg savner familien min. Jeg savner sykkelen min. Jeg savner skummet melk. 

Jeg savner den vesle poletten som er festet til bilnøkkelen og som jeg bruker til å løse ut handlevognen 

når jeg kjøper skummet melk. Glimtvis savner jeg til og med jobben min. Det har tatt meg tid å forstå at 

jeg savner alt dette, men nå har jeg forstått det og nå kjører jeg hjem (Loe 20152: 213).  

 

Dannelsesreisen og den mislykkede veiledningen har hatt effekt på Doppler, og han er klar for 

å vende hjem og innta sin rolle i familien og samfunnet igjen. Reisen har med andre ord bidratt 

til en modning, der Doppler følger det klassiske dannelsesmønsteret.  

I Slutten på verden slik vi kjenner den, den tredje romanen, er Doppler tilbake i Oslo, 

men hans prosjekt med å gjenforenes med familien, går ikke som planlagt. Doppler har levd for 

lenge i isolasjon i skogen, og hans evne til å ta del i familie- og samfunnsliv er svært redusert. 

Han fremstår derfor som dysfunksjonell, noe som frembringer mye usikkerhet og skamfølelse, 

og som avler både apati og forakt hos han. Etter mange mislykkede forsøk på å gjenoppta sin 
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rolle og status, oppnår han til slutt en slags oppvåkning, der han kommer til åndelig erkjennelse 

av hvem han er og hvor han burde være. Hans plass befinner seg utenfor fellesskapet, i skogen, 

der han kan skape et liv og virke på egenhånd.  

 
De [Doppler og Mirela] hadde levd blant menneskene. De hadde levd blant de hundretusener og millioner 

som befolker landene og byene. De hadde prøvd å forstå idéen, forsøkt å delta som best de kunne. De 

hadde vært med på dansen, de hadde vært med på alt. Ikke mer. Nå hadde de sammen sluppet taket og 

trådt ut av sirkelen.  

De var nesten ingen blant menneskene. Bare to. 

Nå kunne solstormen komme (Loe 2016: 273).  

 

At Doppler på slutten av romanen verken lar seg integrere i samfunnet eller gjør tydelig opprør 

mot det, strider imot dannelsesromanens prinsipper, hvor individet på grunn av sin modning, 

enten skal la seg innordne etter normen eller motsette seg den. Doppler tar ikke stilling til 

problemet, men velger å plassere seg utenfor dilemmaet ved å forlate byen og bosette seg i 

skogen. Han går derved ikke inn i den rolle som han er ment for å innta. Rollen som far, 

ektemann og arbeidstaker. Doppler opplever derimot en slags individuell og personlig modning 

gjennom fortellingen, hvor han får innsikt i sin egen person og sine egne evner. Da han i tredje 

bok forlater Oslo by og sivilisasjonen på nytt, eksisterer det en slags erkjennelse og ro i 

handlingen. Denne handlingen blir ikke utført som et opprør eller på bakgrunn av sorg, slik som 

i den første romanen, men som et valg gjort av en mann som har funnet sin plass i tilværelsen 

og meningen med livet. Doppler opptrer som sindig og forsont med seg selv og verden. 

Modningsprosessen er over, og han er nå et fullkomment individ.  

I likhet med Doppler-trilogien, så kan også Slutten på verden slik vi kjenner den som 

enkeltverk betraktes som en dannelsesroman. Dopplers prosjekt i denne romanen er å vende 

tilbake til sivilisasjonen og sitt gamle liv, og gjenforenes med familien, men prosjektet 

mislykkes på grunn av den eksistensielle krisen han befinner seg i, og det ubehaget han kjenner 

på i møte med samfunnet og menneskesignalene. Prosessen ut av denne krisen, og modningen 

mot erkjennelse, skjer på bakgrunn av både ytre og indre påvirkningsfaktorer. Hans indre 

drivkraft til å vende tilbake og forsøke å gjenoppta sin rolle i det blå huset, skjer av kjærlighet. 

Spesielt kjærligheten til samboeren, Solveig. Den andre indre faktoren som driver han, er ønske 

om å passe inn. Disse kreftene er likevel ikke sterke nok til å kunne forandre han, og han plages 

konstant av skam og fortvilelse på grunn av sin mistilpassethet. De ytre påvirkningskreftene er 

dannelsesreise og veiledere, og dannelsesreisen kommer til uttrykk på to måter. Den første er 

hans reise til Danmark, hvor han arbeider som skuespiller i pornografibransjen. Denne reisen 

gir han ikke nye perspektiver på verden eller ny innsikt i seg selv, men opptrer som kun 

ødeleggende for hans karakter, og han flykter fra hverdagslivet gjennom rusmidler under 
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Danmarks-oppholdet. Den andre dannelsesreisen representeres i hans reise fra skogen til byen, 

og hans returnering til skogen igjen. Tiden i byen har vært hard, men det er også i byen han 

finner seg selv og sitt kall. Dette gjennom veiledning fra Luna Ash, som ved hjelp av alternativ 

behandling og forflytning av auraen, hjelper Doppler til innsikt og klarhet. De andre veilederne 

er Sensei Arntzen og regissør AԯeКceЙ, men i likhet med Maj Britt og von Borring, er også de 

elendige veiledere, og fører ironisk nok, Doppler ut på villspor istedenfor hjelpe han med å 

finne mål og mening.  

Den oppriktige nærheten til dannelsesromanen vises i trilogien og romanen gjennom 

fokuset på Dopplers utviklingsprosess, fra å være en mann i villrede og opprør til å bli en mann 

som har akseptert tingenes tilstand. Dannelsesromanens kjennetegn som reise, veiledere og 

indre drivkraft, er også tydelig representert i tekstene, men ikke noe av dette blir presentert uten 

en viss ironisk distanse til sjangeren. Tekstene leker i størst grad med sjangeren, og stiller seg 

kanskje av den grunn bevisst til dens potensielle feil og mangler. Det er et spill med leserens 

assosiasjoner og et spill med forventninger til handlingens utvikling. Det eksisterer med andre 

ord en ambivalens med tanke på tekstenes forhold til arketeksten, der forholdet opptrer som 

både sannferdig og usant på en og samme tid.  

 

PARODI: SATIRE OG KARNEVALISME  

I dette kapittelet har jeg undersøkt transtekstuelle forbindelser i Slutten på verden slik vi kjenner 

den. Verkets tittel og dets referanser til amerikanske popsanger og subkulturer berører ved 

konseptet paratekstualitet, som handler om forholdet mellom hovedteksten og andre tekster som 

er med på å gjøre den helhetlige teksten og romanen til et ferdig produkt. Tittelen på romanen 

henspiller på R.E.M.s It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) og 

selvhjelpsboken How to Survive the End of The World as We Know It av Rawles. At 

overskriften på sett og vis fremstår som et lån fra andre kilder, tyder også på en intertekstuell 

forbindelse. Den arketekstuelle forbindelsen uttrykkes i romanen og trilogiens lek med sjanger, 

og at tekstene forholder seg til dannelsesromanen med oppriktig nærhet og ironisk distanse. 

Den viktigste forbindelsen for dette kapittelet, er hypertekstualitet, ettersom hypertekstualitet 

gir innsikt i hvordan parodien er bygget. Dette er viktig fordi parodien er et sentralt fenomen i 

både satiren og karnevalet. Ifølge Knight er satire parodisk lån av litterær form (Knight 2004, 

7), ifølge Hodgart parodierer satirikeren den litteratur han verdsetter høyest (Hodgart 1969: 

234), og emetologisk sett skal satire bety «fat med forskjellig frukt», som spiller på den antikke 

satires form som potpurri, Bakhtin legger derimot vekt på at den moderne satiren er negativ 
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fordi den håner og latterliggjør, mens parodien i middelalderens karneval var positiv fordi den 

fremmet universalisme og det omvendtes prinsipp (Bachtin 2007). I undersøkelsen av 

hypertekstuelle forbindelser ble det trukket frem at Loe både parodierer Hamsun og H.C. 

Andersen, to forfattere som har gjort seg bemerket i den nordiske litterære kanon, og at det i 

Loes roman mest av alt lekes med forbindelsene mellom hypotekst og hypertekst, og at 

hyperteksten i mindre grad håner eller latterliggjør hypoteksten. Det føres derfor ingen satirisk 

brodd mot hypoteksten, men hypoteksten blir anvendt for å føre en satirisk brodd mot 

samfunnet. 

 Hvilken rolle spiller de transtekstuelle forbindelsene i Slutten på verden slik vi kjenner 

den? Og hvordan fremmer de det satiriske og karnevalistiske i romanen? Det jeg anser som 

hovedpoenget med de forbindelsene som er nevnt over og gjennom analysen, er å blande det 

høye og det lave. R.E.M.s sang representerer populærkulturen, Rawles og «prepperne» 

representerer subkultur og Hamsun representerer høykultur. I romanen er de kulturelle 

uttrykkene blandet sammen og opptrer som likeverdige, og man kan betrakte det dit hen at det 

opphøyde blir verdimessig trukket ned og det lave blir trukket opp. Teksten fremstår av den 

grunn som polyfonisk, flerstemt, ettersom ulike stemmer fra ulike opphav, tider og kulturer 

opptrer sammen under de samme betingelsene.  

 Slutten på verden slik vi kjenner den ligner Volvo Lastvagnar når det kommer til det 

parodiske, transtekstuelle og polyfone. Også denne teksten er vevet sammen av mange ulike 

type tekster, og fremstår derfor som en mosaikk, slik Kristeva beskriver tekst. De tekstlige 

lånene har også et humoristisk aspekt ved seg, ettersom humoren blir til ved gjenkjennelse i 

forvrengingen, slik som forvrengingen av «Den lille Pige med Svovlstikkerne» eller 

forvrengingen av Markens grøde. Det Rødseth anser som et problem med Volvo Lastvagnar, er 

at den satiriske brodden forsvinner på grunn av tekstens lek med parodier (Rødseth 2007: 2), 

og dette er kanskje noe av det som skjer med Slutten på verden slik vi kjenner den også. Det 

finnes et skråblikk i romanen, men skråblikket forsvinner til dels bort i leken og spillet, og 

teksten opptrer derfor som mest av alt tvetydig.  
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Avslutning 

Mellom karneval og kritikk  

 

Mellom karneval og kritikk har vært et prosjekt hvor jeg har beskjeftiget meg med Erlend Loes 

satiriske strategier, slik de fremtrer i romanen Slutten på verden slik vi kjenner den (2015). Det 

har i oppgaven blitt lagt vekt på hvordan det satiriske fremstår som karnevalistisk i romanen, 

eller i hvert fall hvordan det satiriske og karnevalistiske fremstår som tydelige og likeverdige 

impulser. Dette perspektivet bygger på inspirasjon fra Pål Gerhard Olsen og hans definisjoner 

av Slutten på verden slik vi kjenner den som «satirisk karneval» og «satirisk, karnevalistisk 

skråblikk» i hans kritikk av verket i Aftenposten. Jeg har også latt meg inspirere av Dennis 

Meyhoff Brinks begrep karnevalistisk satire, som ifølge han selv er en av de tre satiriske 

former, eller sjangre, som eksisterer. Oppgaven består av fire analysekapitler, som tar for seg 

hvert sitt egenartede tema. Jeg har forsøkt å vise hvordan det satiriske og karnevalistiske oppstår 

og fremtrer i verket, og hvordan disse impulsene både kan oppleves som motstridende og 

likeartede fenomener.  

 De fire analysekapitlene har dreid seg om det satiriske offeret, latter og latterliggjøring, 

den groteske estetikken og transtekstualitet, hypertekstualitet og parodi. Innen satireteorien 

eksisterer det bred enighet om at satire oppstår på grunn av aggressivitet, og at satirikeren 

irriterer seg over menneskelig last og dårskap. Satiren er en måte å få utløp for denne 

irritasjonen på, og satirikeren påpeker, kritiserer og angriper det han anser som feilaktig ved 

verden i den satiriske teksten. Fordi satiren er aggressiv og beskjeftiger seg med angrep, skaper 

satiren også ofre, objekter som den kan rette sitt anklagende blikk mot. Virkemidlene som blir 

benyttet i satirens angrep, er for eksempel nedsettelse, avkledning og latterliggjøring. Ifølge 

Matthew Hodgart er de objekter som satiren i størst grad angriper, politikk og kvinner. I Slutten 

på verden slik vi kjenner den forekommer 1) politikk, samfunn og kultur og 2) kvinner og 

kjønnsroller som to emner som kritiseres av hovedpersonen og av fortelleren. Det fremstilles 

som om disse objektene står i veien for, om ikke også aktivt forhindrer, Doppler fra å bli 
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lykkelig. Samfunnet påtvinger et ideal som Doppler ikke makter å leve opp til, og distansen 

mellom han selv om idealet er så stort, at det fører til et sterkt ubehag hos han. Kvinnene er på 

sin side representanter for de signaler som Doppler finner så forvirrende og forstyrrende. 

Samtidig avviser de han, til tross for at han ønsker og har behov for deres tilstedeværelse og 

bekreftelse. Likevel er det Doppler selv som mest av alt fremstår som satirens store offer, 

ettersom det er han som i størst grad blir truffet av satirens aggressivitet, og som skildres som 

den store narr. Det fokuseres i romanen på Dopplers svakheter, at han er egoistisk, arbeidssky, 

engstelig, mangler selvinnsikt og forholder seg til sine problemer på en absurd måte. Han 

fremstår altså ikke som noen helteskikkelse, selv om han er romanens hovedperson. At det er 

hovedpersonen selv som er det største satiriske offeret, fører også til forvirring med tanke på 

romanens moralske og politiske skråblikk, ettersom det ikke lengre er mulig å stole på 

hovedpersonen og hans betraktninger av verden. Teksten fremstår derfor som ambivalent, og 

budskapet er i all hovedsak tvetydig.  

 Når det gjelder latter, er dette et veldig tydelig fenomen i romanen, og Loe er kjent for 

sin humor og egenartede komikk. Det humoristiske i Slutten på verden slik vi kjenner den 

oppstår både på grunn av latter og latterliggjøring. Latterliggjøring har i denne oppgaven blitt 

definert som den latter der en ler av noe eller noen, altså en latter som bidrar til ekskludering, 

og som derved skaper ofre. Av den grunn må den også kunne betraktes som en satirisk latter, 

ettersom den har et aggressivt utgangspunkt, der individet eller objektet blir utsatt for 

nedsettelse i det formål å skape humor. En slik humor er beslektet med overlegenhetsteorien 

innenfor gelotologien, og i Slutten på verden slik vi kjenner den kommer den både til utrykk i 

Dopplers hånliggjøring av familien, samfunnet og kulturen, og i fortellerens hånliggjøring av 

Doppler. Romanen fremstår som både en karakterkomedie og en situasjonskomedie, der 

humoren skapes i fremstillingen av de fiktive personenes, især hovedpersonens, underlige 

fremtoning, og av de svært merkelige ting som de foretar seg. Generelt for verket ble det 

konstatert at det komiske i romanen oppstår på grunn av inkongruens, uoverensstemmelser, der 

friksjonen mellom det behagelige eller ubehagelige, eller overraskelsen i nye og uvanlige 

sammenstillinger, vekker interesse, smil og latter. Humoren i verket er kanskje av den grunn av 

en snillere art enn hva som er forventet av den satiriske lattere, og den står på den måte i 

forbindelse til den karnevalistiske latteren som er positiv.  

 I Slutten på verden slik vi kjenner den eksisterer det et bemerkelsesverdig fokus på det 

kroppslige, noe som kommer til uttrykk i skildringer av kropp, nakenhet, seksualitet og 

kroppslige funksjoner, men også i kroppslige reaksjoner på psykiske påkjenninger og følelser. 
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Ifølge Bakhtin er det kroppslige et sentralt aspekt ved karnevalet, og han betrakter det materielt-

kroppslige prinsipp, som kommer til uttrykk i den groteske estetikken, som den folkelige 

latterkulturens eget bildesystem. Satiren beskjeftiger seg også med kropp og kroppslighet, men 

der den i karnevalet fremstår som et positivt fenomen, fremstår den som negativ i satiren, og er 

en del av latterliggjøringen, hånet og nedsettelsen av det satiriske objekt. Det er spesielt i 

seksualitet og erotikk at det materielt-kroppslige prinsipp kommer til uttrykk i romanen, men 

det seksuelle fører i liten grad til glede og fornyelse, slik karnevalet krever, isteden fører det til 

depressive tendenser hos hovedpersonen. Skildringene av seksualiteten og kroppen er i større 

grad av satirisk art, og handler om nedsettelse på en negativ måte, altså om avkledning og det 

«å bli tatt med buksene nede». Likevel skal man ikke se helt bort ifra at det eksisterer et hint av 

karnevalistisk tankegang i Dopplers formeninger rundt forholdet mellom egen kropp, avføring 

og naturen. For Doppler fremstår kroppen som en del av en syklisk prosess, og kroppen utgjør 

her noe mer enn kun seg selv. Den fremstår som kosmisk, forbundet med jorden som element. 

Den groteske estetikken handler også om fusjonen mellom dyr og menneske som er et 

karakteristisk aspekt ved Doppler-figurens utseende og væren. Han ser dyrisk ut med sitt ville 

skjegg, og han søker tilbake til primitive og dyriske væremåter.  

 Kapittelet om transtekstualitet, hypertekstualitet og parodi handlet om de tekstlige 

forbindelsene som eksisterer mellom Slutten på verden slik vi kjenner den og annen litteratur. 

Å parodiere vil si å etterligne, og parodien er et velbrukt virkemiddel i satire. Den opptrer også 

i karnevalet, og dens funksjon er nedsettelse av det høyverdige, og å blande det høye og det 

lave. Dette er hva som skjer i Loes roman, der nettopp høykulturelle og lavkulturelle uttrykk 

blandes sammen og opptrer sammen innenfor en ny kontekst. Det parodiske virker i tillegg 

komisk i romanen, ettersom leseren kjenner igjen referansene, og ler av misforholdet mellom 

dem og den nye sammenhengen de er satt inn i. Parodiene i romanen fremstår likevel ikke som 

nedsettelser, og de harselerer heller ikke med opprinnelsesteksten. Isteden fremstår parodiene 

som lek med lesernes kjennskap til tekstene og forventningene til deres handlingsmønster, stil, 

språk og temaer. Parodiene forekommer derfor mer som humoristiske og lekne enn kritiske og 

aggressive.  

 Til tross for Bakhtins påstander om at karnevalet og satiren er to uforenlige størrelser, 

opptrer det både satiriske og karnevalistiske elementer i Slutten på verden slik vi kjenner den. 

Som det i analysekapitelene har blitt påpekt, fremstår de begge som tydelige impulser i 

romanen, og deres fellesskap kommer til uttrykk i felles virkemidler, slik som latteren, 

parodien, nedsettelsen og det kroppslige, og lignende bildesystemer. De har av den grunn 
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mulighet til å leve side om side. Det kan derimot oppstå konflikt fordi satiren og karnevalet 

benytter seg av ulike stemninger og har ulike formål, for eksempel er satiren opprinnelig av en 

negativ art og karnevalet av en positiv, og satiren har som mål å utstøte mens karnevalet har 

som mål å inkludere. Loes roman fremstår som svært ambivalent, og det er tvetydighetenes 

krefter som råder. For romanen fremstår til dels satirisk og til dels karnevalistisk, men ingen av 

disse formene blir rendyrket. Isteden eksisterer det en lek og et spill i teksten, der teksten veksler 

mellom de ulike formene, til tross for deres motsigelser. At teksten fremstår som ambivalent, 

får også utslag i romanens moralske standpunkter, ettersom også disse fremstår som tvetydige. 

Det kritiske skråblikket forsvinner til dels hen i leken og spillet, og det blir ikke fremlagt hva 

som åpenbart er feil ved samfunnet, hva som bør endres og hvordan idealsamfunnet bør fremstå. 

Teksten virker av den grunn forvirrende.  

Utgangspunktet for analysen, var begrepene satirisk karneval, satirisk, karnevalistisk 

skråblikk og karnevalistisk satire. Slutten på verden slik vi kjenner den som et satirisk karneval 

kommer til uttrykk ved at selve universet som romanens handling utspiller seg i, kan betraktes 

som et karneval, og da ikke nødvendigvis et karneval slik Bakhtin definerer det med bakgrunn 

i middelalderens folkelige latterkultur, men et karneval i den forstand at det er et lekent, 

humoristisk og vulgært univers, der det forvridde får utspille seg fritt. Romanen tilbyr også et 

rom hvor det infame blir tematisert og får arte seg uten begrensninger. Men dette karnevalet 

mangler den folkelige latterkulturens glede, inkludering og overflod, som Bakhtin er så opptatt 

av, og fremstår derfor som en trist, tragisk og grå tilstand. Dopplers depressive og nevrotiske 

følelsesliv farger hele romanen, og fortellingen baserer seg i større grad på hans mislykkede 

forsøk på å håndtere livet, enn på de livsbejaende motiver. Av den grunn fremstår heller ikke 

verket som positivt eller gledelig, og det til tross for alle de komiske innslagene.  

 Det satiriske, karnevalistiske skråblikket må kunne betraktes som den instansen der den 

kritiske holdningen til samfunnet får utspille seg i Slutten på verden slik vi kjenner den. 

Romanen er riktig nok ambivalent, og budskapet og moralen er tvetydig, men en kan likevel 

ikke komme bort ifra at romanen faktisk beskjeftiger seg med spørsmål rundt det å være 

samtidsmenneske, og den stiller seg skeptisk til en del aspekter ved livet i senmoderniteten. 

Skråblikket kan defineres som en mistenksomhet rettet mot et objekt, en mistenksomhet som 

på satirisk, ironisk og/eller humoristisk måte, vier oppmerksomhet til temaer som sjelden blir 

berørt, eller fremmer nytt blikk og en ny forståelse av et kjent tema. Skråblikket i Loes roman 

rettes mot den norske, øvre middelklassens verdisystem i samtiden. Det er snakk om 

overforbruk, tidspress, fokus på prestisje og prestasjon, yrke og karriere, mangel på 
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medmenneskelighet og bruksgjenstander som symboler på kulturell kapital. Men skråblikket 

rettes også mot populærkulturelle fenomener, slik som rosablogging og Paradise Hotel, og 

disse harseleres det mye med gjennom overdrevne fremstillinger som fører til komisk effekt. 

Skråblikket er satirisk fordi det angriper og latterliggjør sine objekter, og det fremstår som 

karnevalistisk i bruken av virkemidler som nedsettelse, fokus på kropp og blandingen av det 

høye og lave.  

Brink legger vekt på at den karnevalistiske satiren er en mild satire, som benytter seg av 

karnevalets omvendte logikk for å kritisere og angripe. Og det omvendtes prinsipp er et sterkt 

tilstedeværende element som sørger for at det vris og vendes på alt. Det setter verden på hodet. 

Dette kommer for eksempel til uttrykk ved at protagonisten og antagonisten er den samme, at 

veilederne bidrar til mer forvirring enn rettledning, at menneske går inn i rollen som dyr, at den 

voksne oppfører seg som et barn, mens barnet oppfører seg som en voksen, og en rekke andre 

ting. Det er kanskje nettopp i det omvendtes logikk, at romanens tvetydighet og ambivalens 

finner sin begrunnelse, og det at romanen fremstår som gjennomgående motsetningsfull, 

bekrefter i bunn og grunn at den kan betraktes som karnevalistisk.  

Et par av spørsmålene i innledningen handlet om Erlend Loe som satiriker. Hva 

kjennetegner han som satiriker? Og hvilke strategier benytter han seg av for å skrive satire i 

Slutten på verden slik vi kjenner den? Generelt for forfatterskapet kan man si at Loe ikke 

bedriver brutal nidskrift, tekstene hans fremstår ikke som ildsinte tordentaler, og verken 

ærekrenkende hån eller uthenging av offentlige personer, institusjoner eller samfunn 

forekommer hos han. Likevel fremstår Loes tekster som kritiske, og det på sin helt egne måte. 

Kritikken er ofte rettet mot aspekter ved senmoderniteten, ikke mins retter forfatteren fokus 

mot hvor komplekst livet kan fremstå i denne tidsalderen. Fortellingene handler ofte om fiktive 

personer som ligner på Doppler, «outsidere» som kjenner et ubehag ved tilværelsen, som enten 

er sinte eller redde for sine medmennesker, omverdenen og fremtiden, og som forsøker å 

håndtere problemene gjennom regresjon. Hovedpersonene, som de fiktive verdenene betraktes 

igjennom, er personer som ikke passer inn og som ikke finner sin rolle, og de føler derfor på en 

mangel på eksistensiell sammenheng og mening. Gjennom Loes romaner blir leseren kjent med 

nye perspektiver på verden, og da perspektiver som fremstår som ukjente og annerledes, 

perspektiver som forekommer som forvrengninger av den virkelighet en opprinnelig kjenner. 

Og det er her det kritiske og satiriske potensialet ligger. I ubehaget og fremmedgjøringen. Det 

er likevel ikke de negative følelsene som kommer sterkest frem hos Loe, men det humoristiske. 

Bøkene hans handler i det store og hele om underlige karakterer som foretar seg underlige ting. 
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Og det skapes mye humor på bakgrunn av misforholdet mellom hovedpersonen og det 

samfunnet han/hun er en del av, det vil si den generelle inkongruensen. Språket til Loe er enkelt, 

selv om det ikke alltid kan betraktes som naivistisk. Likevel tas det opp alvorstunge temaer i 

hans litteratur, som er til for ettertanke. Mange av Loes tekster fremstår altså som satirer, 

ettersom de beskjeftiger seg med kritikk av samtiden og samfunnet, og samtidig uttrykker de 

humor og vittighet basert på det fantasifulle eller en følelse av det groteske og absurde. Denne 

satiren benytter seg også av karnevalets virkemidler, især det omvendtes prinsipp, og det er 

kanskje av den grunn at hans humor og kritikk virker mildere.  
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