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Sammendrag 
I denne oppgaven foretar jeg en lesning av Vigdis Hjorts Arv og miljø (2016) med 

hovedfokus på sannhetsbegrepet. Utgivelsen av Arv og miljø ble starten på den store 

litteraturdebatten høsten 2016. Hjorth ble kritisert for å ha skrevet for tett opp mot eget liv, og 

dermed krysse grensen for hva som er etisk forsvarlig når det kommer til utlevering av 

levende modeller. Istedenfor å lete etter likheter mellom Hjorth og romanens hovedperson, 

og dermed finne ut om det som står i romanen er «sant» eller ikke, ønsker jeg heller å 

undersøke hvordan litteraturen i seg selv kan skape sannhet. Med Paul Ricoeurs teori om en 

tredets mimesis-prosess, går jeg nærmere inn på hvordan all oppfattelse av litterær sannhet er 

basert på fortolkning. Dette gjelder både før teksten blir til, gjennom forfatterens tolkning av 

verden rundt, og senere i lesningen, hvor leseren i møte med teksten fortsetter tolkningen og 

skaper ny mening. Jeg bruker Martha Nussbaum og Rita Felskis teorier om hvordan 

litteraturen påvirker mennesker, både umiddelbart, i møte med teksten, og når det kommer til 

lærdommen som potensielt kan tas med videre. Som et bakteppe ligger Wayne C. Booths 

teorier om den etiske litteraturvitenskapen. Jeg vi også vise til Kaja Schjerven Mollerins 

Vigdis. Del for del (2018) og Helga Hjorths Fri vilje (2017). Jeg tar i denne oppgaven for 

meg problemene knyttet til sannheten slik de blir behandlet i romanen, og løfter tematikken 

ut av tekstuniverset og inn i en generell diskusjon om den litterære sannheten. Jeg mener at 

den leserorienterte tilnærmingen med fokus på sannhet og fortolkning gjør dette til en etisk 

lesning av Arv og miljø. 
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Forord 
 

 

Tittelen på oppgaven spiller på Bergljots beskrivelse av vennen hennes, Bo Schjerven. «Bo sa 

ikke bare: Dette er sant. Men spurte: Hva annet er sant» (Hjorth [2016] 2017: 163). I denne 

oppgaven har jeg i aller størst grad stilt spørsmål, som Bo. Det kommer jeg nok til å fortsette 

å gjøre. 

 

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Gitte Mose for råd, inspirasjon og støtte, og ikke 

minst for at hun har vist en interesse for prosjektet. Hun har fra starten forstått hvorfor det har 

vært viktig for meg å skrive denne oppgaven. Takk til Magnus for at du har gitt meg en ekstra 

dytt når jeg har trengt det. Takk til Ellisiv for gjennomlesing, og til hele familien min for at 

dere alltid er der. Og takk til Maria for gode diskusjoner, og for selskap både på lesesalen og 

utenfor! 
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Kapittel 1 
Innledning 
«Folk som leser fiksjon utvikler empati i større grad enn dem som bare ser på skjerm» (Vik 

2018).  Slik åpner intervjuet med den amerikanske forfatteren Jennifer Egan i et intervju med 

NRK, i forbindelse med hennes Norgesbesøk i februar 2018. Hun er bekymret over hva som 

kommer til å skje med verden hvis vi slutter å lese. Videre sier hun at litteratur er mer 

empatisk i sin natur enn visuell kunst, fordi man får tilgang til romankarakterers indre 

følelsesliv, istedenfor bare å se dem utenfra. «Fremstillingen av menneskelig bevissthet er 

romanens hemmelige våpen». 

«Å lese er å overgi seg til en annen, å bli den andre for en stund» skriver den 

amerikanske forfatteren Siri Hustvedt i et essay publisert i Morgenbladet i februar 2018.1 

«Gjennom å bli kjent med ukjente personer i litteraturen, lærer vi også mer om oss selv, vi 

lærer oss å ha dialoger og å se situasjoner fra flere sider» (Hustvedt 2018). En bok åpner for å 

se verden på en ny måte, og den forandrer personen som leser den. 

Disse tankene om at litteratur øker menneskers evne til å føle empati er ikke ny eller 

banebrytende. Den amerikanske filosofen Martha Nussbaum har i lang tid skrevet om temaet, 

og hun har publisert flere artikler, essays og bøker om litteraturens påvirkning på menneskers 

forestillingsevne og utviklingen av empatiske evner. Allikevel er det kanskje noe som skjer i 

litteraturverden, blant forskere, kritikere og forfattere akkurat nå. Det kan synes et økt fokus 

på bøkenes egenskaper, og litteraturens posisjon i verden. I en verden preget av ekstremer, 

uro og egoisme er det flere som føler seg nødt til å spørre: Hva kan litteraturen ha å si for vår 

fremtid? Hva er litteraturens fremtid? Både Hustvedt og Egan nevner USAs president Donald 

Trump som et eksempel på en person som sannsynligvis ikke leser romaner, og uten å være 

for naive og hevde at litteraturen hadde endret Trump og hans meningsfeller, påpeker de 

begge at vi trenger historiene som litteraturen tilbyr oss. Litteraturen har en helt egen makt.  

 

Presentasjon av prosjektet 
I 2016 ga Vigdis Hjorth ut romanen Arv og miljø og skapte dermed debatt i den litterære 

offentlighet. Debatten tok utgangspunkt i spekulasjoner rundt hvorvidt romanen egentlig 

dreiet seg om Hjorths egen barndom og overgrep begått mot henne av hennes egen far.  

                                                        
1 Essayet er en forkortet versjon av foredraget «Litteraturens fremtid» som Hustvedt holdt på 
litteraturhuset i Oslo 5. september 2017. 
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Aftenpostens Ingunn Økland var blant de første til å kritisere det hun identifiserte som 

Hjorths «litterære metode», og hun skrev i sin anmeldelse at romanen er mindre moralsk 

forkastelig jo sannere anklagen mot Hjorths far er (Økland 2016). Bruken av virkelige 

hendelser og personer i litteraturen, og altså litteraturens sannhetsgehalt, ble derfor et stort 

tema i litteraturdebatten høsten 2016.  

Jeg spør på den andre siden om ikke vi også må snakke om den litterære sannhet som 

noe mer enn overlapping mellom litteratur og virkelig liv. Hva med den sannhet en roman 

formidler til den enkelte leser? Jeg vier derfor denne oppgaven til en utforsking av 

sannhetsbegrepet i Arv og miljø, og jeg vil utforske hvordan temaet behandles i selve 

romanen, spesielt i Bergljots formidling av sine opplevelser. I utvidelsen av utforskningen av 

sannhetsbegrepet vil jeg også vurdere litteraturens sannhetsskapende effekt i møte med den 

enkelte leser. Jeg vil ta for meg det direkte møtet med teksten, ved bruk av teoriene til Rita 

Felski. Med Paul Ricoeurs teorier om mimesis og fortolkning vil jeg se nærmere på 

fortolkningen som skjer i forlengelsen av lesningen.  

Utgivelsen av Arv og miljø har på nytt aktualisert en debatt om etiske problemer når 

det kommer til utlevering av virkelige personer. Med bakgrunn i fokuset på etikk i litteratur 

ønsker jeg å spørre om det ikke også kan være slik at litteraturen, og dermed forfatteren, også 

har et ansvar overfor sine potensielle lesere til å formidle de uuttalte historiene, og at dette 

også er en del av den etiske litteraturvitenskapen. Egan og Hustvedts noe alvorlige taler om 

litteraturens fremtid skal få stå i innledningen, som en inspirasjon og som et utgangspunkt. 

Jeg opplever dem også optimistiske.  

Jeg vil først presentere Vigdis Hjorth og hennes forfatterskap, romanen Arv og miljø 

og deler av mottagelsen den fikk. Videre følger en litterær analyse hvor jeg presenterer 

familiens forskjellige roller i konflikten. Utgangspunkt er Bergljots formidling, for det er den 

eneste vi får tilgang til i romanen. Jeg vil tolke kritisk og vise hvordan det allikevel vurderes i 

romanen. Avslutningsvis vil jeg drøfte problematikken rundt sannhet, ansvar og litteraturens 

etikk, før jeg oppsummerer og konkluderer.  

 

Vigdis Hjorth 

Vigdis Hjorth er en prisbelønt norsk forfatter, født i Oslo i 1959. Hennes forfatterskap 

omfatter i tillegg til essaysamlinger og romaner en rekke barne- og ungdomsbøker. Hun er 

flere ganger prisbelønt for både barnelitteratur og romaner for voksne lesere og har blant 

annet vunnet Brages hederspris. Hjorth debuterte i 1983 med barneboken Pelle-Ragnar i den 
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gule gården. Blant barnebokutgivelsene finnes også bøker som Jørgen + Anne er sant og 

Råtne Rikard. I sin litteratur for voksne, skriver Hjorth ofte om det såre og vonde. 

Problematiske relasjoner, gjerne dårlige forhold til familien, er en tilbakevendende tematikk. 

Også eksistensielle problemer og følelser som angst, uro og skam er sentralt hos flere av 

hennes romankarakterer, og flere av hennes kvinnelige hovedpersoner forsøker å finne sin 

plass i den moderne verden. Flere av bøkene hennes skildrer også seksualitet og erotikk.  

Hjorth skriver heller ikke sjeldent om tabubelagte temaer, Hun skriver om fengselsopphold i 

Tredve dager i Sandefjord (2011) og om alkoholmisbruk i Hva er det med mor (2000), for å 

nevne noen. Flere av Hjorths utgivelser har også et politisk potensial. Et eksempel er 

romanen Hjulskift (2007), som handler om en kvinnelig litteraturprofessor som innleder et 

forhold med en bilselger, som problematiserer klasseskille. Hjorth er en betydelig forfatter 

innen den norske samtidslitteraturen, og i tillegg er hun en viktig person og tydelig stemme i 

norsk litterær offentlighet. 

I tillegg til en gjennomgående tematikk, når det kommer til behandlingen av det såre 

og det tabubelagte, finnes de flere påfallende likheter mellom utgivelsene til Hjorth. Et 

gjennomgående trekk er blant annet at Hjorths romaner ofte har kvinnelige hovedpersoner i 

kunstneriske yrker av et eller annet slag. Dette er en av grunnene til at Hjorths privatliv blir 

knyttet opp mot litteraturen hennes. Det finnes også flere eksempler på at Hjorth gjenbruker 

enkelte historier i flere av sine bøker. Et eksempel er drømmen om en femøring, som er 

sentral i Arv og miljø. «Nesten knust som femåring, sa han og jeg fikk strøm gjennom 

kroppen” (V. Hjorth 2017: 124). Denne drømmen finnes også i Tredje person entall (2008). 

Hjorth knytter sine romaner og romankarakterer opp mot hverandre, noe som fører til 

spekulasjoner rundt om det er deres minner, eller sine egne, hun bearbeider i litteraturen.   

 

Iscenesettelse – å spille seg selv  
En annen grunn til at det trekkes linjer mellom Hjorths romaner og hennes eget liv, er at hun 

til en viss grad også legger opp til det selv. I Har vi henne nå skriver Unn Conradi Andersen 

om hvordan kvinnelige forfattere omtales i, og forholder seg til, media. Kapittelet «Å spille 

sitt kjønn» er viet Vigdis Hjorth og mottagelsen av hennes litteratur gjennom hennes 

forfatterskap. Conradi Andersen eksemplifiserer Hjorths forhold til media med et intervju i 

forkant av utgivelsen av boken Hjulskift. Hjorth sier at hun har en kjæreste som er bilselger, 

som hovedpersonen i romanen, men når journalisten spør hva kjærestene hennes syns om at 

de blir skrevet om, svarer hun at hun ikke skriver om kjærestene sine (Conradi Andersen 
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2009: 67). Selv om Hjorth sier at hun ikke skriver om seg selv, kan det være vanskelig å 

forstå dette sammenfallet som noe annet enn at Hjorth skriver, om kun til en viss grad, 

selvbiografisk. I følge Conradi Andersen befinner Hjorth seg på en midtscene, midt mellom 

liv og virkelighet. Hjorth spiller også på det selvbiografiske, og er tvetydig i utleveringen av 

seg selv. «For Hjorths del dreier det seg om en åpen iscenesettelse som ikke utgir seg som 

sannhet, men leker sannhet på en løgnaktig måte» (Conradi Andersen 2009: 54). Hun lar det 

hun skriver både være sant og ikke sant, og hun gir tvetydige antydninger og hint. Hjorth vil 

ikke røpe hvilke detaljer som er basert på virkelige hendelser og hvilke som ikke er det i sine 

romaner. Dermed genereres en interesse for å finne ut hva som er sant og ikke. 

Conradi Andersen viser også flere eksempler på hvordan Hjorth forholder seg til 

media og spiller på deres oppfattelser av henne, ved blant annet å gi intervjuer hvor hun 

«spiller» en annen enn seg selv. Dette fører til en slags iscenesettelse av forfatteren Hjorth 

som karakter. Hjorth forholder seg stadig til pressesituasjoner som om de er en performance, 

hvor hun spiller på språk, ideer rundt kvinnelighet, forfatterskap og kjønn. Hun skaper en 

illusjon om at hun er en viss person, samtidig som hun bekrefter de fordommene som allerede 

eksisterer. I et intervju med Universitas i 2011 forteller Hjorth om nettopp dette. «– Du klarer 

ikke redigere et mediebilde når det først har satt seg. Så da får man bare spille med. De skrev 

i VG for en stund tilbake at jeg aldri tar avgjørelser uten å drikke. Det er selvfølgelig ikke 

sant. Men det er en morsom ting å si» (uten forfatter, 2011).  

Den personen og det livet Hjorths litteratur skrives tett opp mot, vil stadig forskyves 

og forandres, og hvis dette gjøres riktig kan leserens fokus også skiftes i lesningen av hennes 

romaner. Ved å gjøre dette, styrer Hjorth lesningen av hennes litteratur, og det kan ha både 

positive og negative konsekvenser. På den ene siden kan biografien og jakten på en sannhet 

om Vigdis Hjort utenfor tekstuniverset stå i veien for utbyttet leseren kan få av en roman. 

Conradi Andersen viser blant annet til en anmeldelse skrevet av Fredrik Wandrup i 

Dagbladet: «Om bare er en strålende roman, en kjærlighetssaga av demoniske dimensjoner – 

dersom man bare klarer å få ut av hodet at den er inspirert av Hjorths forhold til 

litteraturprofessor Arild Linneberg» (Conradi Andersen 2009: 74). På den andre siden, kan 

føringene som legges få positive konsekvenser for forholdet mellom tekst og Hjorth på den 

ene siden og leseren på den andre. Conradi Andersen eksemplifiserer dette med Hjorths 

åpenhet rund egen alkoholisme i forbindelse med utgivelsen av Hva er det med mor.  
 

Samtidig som Hjorth åpenbart leker med vår forståelse av hva som er hennes eget liv, har det likevel en 

identifikasjonsmessig betydning for leseren at hun begrepsfester erfaringer fra privatsfæren. Når Hjorth 
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for eksempel åpner opp døra til sine alkoholproblemer, gir hun også leseren mulighet til å komme tett 

på, på avstand (Conradi Andersen, 2009: 70). 

 

Hjorth gjør de vanskelige temaene til sine egne, og hun åpner altså opp for en nærhet, en 

personlig dimensjon i de såre temaene. Hun gjør seg selv sårbar, og viser i romanene hvordan 

denne sårbarheten ikke bare rammer henne, men også kan ramme hvem som helst. Ved å vise 

at de angår henne selv, viser hun samtidig at de angår alle. Dermed kan man få en helt annen 

nærhet til litteraturen.  

Som ung forfatter ble Hjorth plassert og definert, og ikke minst feillest, på bakgrunn 

av sine tendenser til å skrive om «kvinnelige» tema, og spesielt erotikk sett fra et kvinnelig 

ståsted. Hun var en ung, kvinnelig «erotisk» forfatter. I dag blir Hjorth ansett som en moden 

og viktig forfatter, en svært anerkjent og viktig stemme i samtidslitteraturen. Om bare kom i 

2006 på en liste over de 5 beste romanene fra de 25 siste årene. Også flere av de senere 

romanene hennes har mottatt veldig gode kritikker. Hjorth selv mener at dette er fordi hun 

skriver bedre romaner nå enn før (Conradi Andersen 2009: 76). Conradi Andersen mener at 

det også kan være flere grunner til de gode mottagelsene, og det handler om at Hjorth ved 

hjelp av en offentlig iscenesettelse av seg selv har klart å overskride de kategoriene hun ble 

plassert i, ved å spille på nettopp erotikken og det kvinnelige. Hun viser at det kun er en 

sosial konstruksjon, og nå har hun fått lov til å bli seg selv. (Conradi Andersen 2009: 77).  

 

Romanen Arv og miljø 
Rammefortellingen til Arv og miljø er et arveoppgjør mellom fire søsken, Bård, Bergljot, 

Astrid og Åsa. De to yngste søsknene, Astrid og Åsa, skal få arve familiens hytter på Hvaler, 

mens de andre to skal få en økonomisk kompensasjon, i form av det de vurderer som en altfor 

lav takst. Gjennom arvekonflikten som utvikler seg, kommer det fram at de fire har hatt svært 

forskjellige oppvekster i samme hus. Astrid og Åsa er vokst opp med en god og snill far, 

mens de to eldste søsknene er vokst opp med en distansert far, med voldelige tendenser. Han 

slo sønnen sin, og han utsatte sin eldste datter for seksuelle overgrep. Hun husker ikke 

hendelsene fra barndommen, men har gjenoppdaget minnene gjennom psykoanalyse som 

voksen. Romanen bygges opp rundt Bergljots stadige forsøk for å få gehør for sin fortelling 

om overgrepet, men søstrene og moren nekter å høre på henne. De vil ikke tro på at dette kan 

ha skjedd. 

Arv og miljø skisserer i sin rammefortelling en ikke ugjenkjennelig familiekonflikt. 

Basert på forskjellige søskens tidligere konflikter med foreldrene og med hverandre, står de i 
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helt ulike posisjoner når det kommer til spørsmålet om rettferdig fordeling av arv. Tvisten i 

arvetvisten er riktignok at den nest eldste av søsknene har blitt utsatt for overgrep i 

barndommen. Arv og miljø setter dermed noe sjokkerende og uvanlig inn i en ramme mange 

kan kjenne seg igjen i. De er ikke vokst opp med samme far. De har ikke forståelse for 

hverandres forskjellige versjoner av den samme mannen. Med dette som utgangspunkt 

utforsker Hjorth hvordan forskjellig tolkning av samme hendelser kan gjøre at man sitter 

igjen med helt forskjellige oppfatninger av sannheten. Romanen problematiserer samtidig et 

alvorlig samfunnsproblem og viser konsekvensene av ikke å ta anklager om incest alvorlig. 

Et av romanens høydepunkt er når de fire søsknene og moren møtes på et revisorkontor etter 

farens død. Bergljot forteller hva hun har opplevd, og blir møtt med Astrid og Åsas 

konstatering av at dette ikke er riktig tidspunkt. Moren er skjør. De er alle i sorg. Moren 

deres, på sin side går til frontalangrep og skriker til Bergljot at det ikke er sant.  

 

Mottagelsen av Arv og miljø 
Utgivelsen av Arv og miljø satte i gang en diskusjon rundt den såkalte 

virkelighetslitteraturen. Anmelder i Aftenposten, Ingunn Økland, var blant de første som 

kritiserte Hjorth for det hun mente var en litterær metode som ikke skydde noen midler for å 

nå sitt mål. For å bevise at Hjorth hadde skrevet om seg selv og familien sin, ble det vist til 

konkrete beskrivelser fra romanen som samsvarte med eksempler fra virkeligheten. 

Eksempler er brev og samtaler som er direkte gjengitt, og ikke minst Aftenpostens avsløring 

av materiale fra begravelsen til Hjorths far, som skal ha vært svært likt det som beskrives i 

begravelsen til Bergljots far i Arv og miljø.  

Både i forkant og etterkant av utgivelsen av Arv og miljø lå fokuset på at Hjorth 

skriver romaner som ligger tett opp mot sitt eget liv. «– Selvfølgelig tar jeg utgangspunkt i 

ting jeg har opplevd. Hennes nye roman handler om en far som begår overgrep og en mor 

som ikke vil se det» (Korsvold, 2016). Slik lyder ingressen i intervjuet med Vigdis Hjorth i 

Aftenposten, dagen før boken ble anmeldt i samme avis. Lenger ned i artikkelen blir Hjorth 

spurt om hun identifiserer seg med andre forfattere som skriver selvbiografisk. Det sier hun at 

hun ikke gjør, og artikkelforfatteren skriver dette: «Hun ville kalt hovedpersonen for Vigdis 

Hjorth hvis hun hadde skrevet selvbiografisk, sier forfatteren» (Korsvold, 2016). Artikkelen i 

seg selv er dermed ikke endimensjonal, men artikkelen er bygget opp slik at fokuset blir på 

det virkelighetsnære aspektet ved romanen. Et eksempel er at Hjorths kommentar om 

hovedpersonens navn er parafrasert, ikke et direkte sitat. Det er derimot brukt et direkte sitat i 
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ingressen, og fokuset rettes dermed mot at romanens innhold helt eller delvis er basert på 

virkelige hendelser. Korsvolds artikkel ble fulgt opp av Ingunn Øklands anmeldelse, som 

fokuserte på og problematiserte de selvbiografiske elementene. Hun kom med en skarp 

kritikk av forfatterens utlevering av egne familiemedlemmer.  

Jeg vil derfor argumentere for at Aftenposten satte dagsorden i litterære debatten i 

kjølvannet av Arv og miljø, gjennom kommentarer, anmeldelser og litterære arrangementer. 

Flere kastet seg på ballen, i forsvar for eller kritikk mot Hjorth, eller Bergljot. I flere motsvar 

ble også spesielt Aftenpostens måte å skrive om litteraturen på kritisert. Hvem er det egentlig 

som utleverer familien Hjorth når det er avisene selv som utleverer disse detaljene fra 

familiens privatliv? Er det ikke da Økland og de øvrige journalistenes metode som skal 

kritiseres, ikke forfatternes? Som Ane Farsethås skrev i Morgenbladet: «Aftenposten anfører 

potensielle ofre for identifisering som sitt etiske hensyn. Men her er vansken at avisen selv 

trekker en anklage ut av en roman presentert som fiksjon – og dermed bidrar med nettopp den 

identifisering og spredning av mistanke man anklager forfatteren for» (Farsethås, 2016).  

Ikke minst ble mistenkeliggjøringen av Hjorth og spekulasjonene rundt hvorvidt 

overgrepet hadde skjedd med henne i virkeligheten diskutert og kritisert. Førsteamanuensis 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tonje Vold skrev et innlegg i debatten, med utgangspunkt 

i mottagelsen av to utgivelser med incest som tema, Gro Dale og Svein Nyhus’ Blekkspruten 

og Vigdis Hjorths Arv og Miljø. «Økland gjør det hun kritiserer Hjorth for, hun kaster 

mistankens lys over forfatteren og spekulerer i om virkelige overgrep har funnet sted» (Vold, 

2016) I anmeldelsen av Blekkspruten, ble et personlig forhold til temaet trukket fram som helt 

essensielt. Anmelderen hadde selv opplevd å bli utsatt for overgrep av sin egen bestefar. 

Hennes vinkling var derfor «dette har jeg opplevd, og det er fint at det settes ord på». Både 

som en trøst, men også for at andre skal kunne forstå det bedre.  

 

Levende modeller i litteraturen 
Min lesning av Arv og miljø støttes derfor best opp av de kritikerne som støtter Hjorth i sin 

utgivelse. Jeg mener også at det store fokuset på å sammenligne Hjorth med hovedpersonen i 

romanen kan ha negative konsekvenser for lesningen, og at det kan komme til å overskygge 

den sannhet som skapes i møte med den enkelte leser. Dette betyr riktignok ikke at jeg ser 

enkelt på etikken rundt utleveringen av de levende modellene, eller at jeg mener forfattere 

kan skrive hva de vil, under dekke av at det er fiksjon. Marianne Egeland, Professor i allmenn 

litteraturvitenskap ved UiO, har skrevet og holdt foredrag om de etiske aspektene ved 
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virkelighetslitteraturens utlevering av personer, og «romankarakterenes» manglende mulighet 

for oppreisning, også før Hjorths utgivelse. I en artikkel i Edda fra 2015, skriver hun om 

Knausgårds Min kamp, og problemene hun tar opp er også relevante for Arv og miljø. Hun 

skriver hvordan Knausgård krenker sin familie, men også hvordan de levende modellene 

mister muligheten til å kunne definere seg selv (Egeland 2015). Det bildet av dem som er 

opprettet i romanen kan ikke rettes opp. Egeland stiller gjennom sin drøfting det helt 

åpenbare spørsmålet som treffer spikeren på hodet: hva om det var deg?  

En romankarakter kan nemlig ikke forsvare seg selv. Et stort problem for de som blir 

utlevert i romaner, er at de ikke har krav på noen form for oppreising, verken symbolsk eller 

rettslig. Det finnes flere eksempler på «romankarakterer» som har tatt sine saker til retten, 

men for dem har det ikke ført noen vei. Claus Beck Nilssen ble saksøkt av sin venn og 

tidligere samarbeidspartner Thomas Skade-Rasmussen Strøbech, som hevder at Beck Nilssen 

har utlevert ham i romaner og krenket ham på det groveste. Det endte med rettsak, men 

Strøbech tapte. Åsne Seierstads Bokhandleren i Kabul er riktignok definert som en 

sakprosabok, men har flere skjønnlitterære trekk. I boken utleverer Seierstad flere intime 

familieforhold, og bokens innhold har blitt kritisert. Bokhandleren saksøkte Seierstad og 

forlaget, og mente at de hadde satt hans familie i fare ved å gi ut boken. Saken mot Seierstad 

og Cappelen Damm ble anket til høyesterett, men også i denne saken ble forfatter og forlag 

frikjent. 

Fri vilje av Helga Hjorth ble gitt ut høsten 2017 på Kagge. Det var ingen hemmelighet 

at Hjorth hadde utgitt boken som et svar på storesøsterens roman Arv og miljø fra året før, og 

romanen fikk mye oppmerksomhet, både positiv og negativ. Fri vilje handler om en familie 

som opplever at deres svært private familietragedie blir gjort offentlig i en roman. 

Storesøsteren i familien, Vera Lind, har skrevet en roman som alle i familien kjenner seg 

igjen i, og som i tillegg inneholder direkte gjengivelse av samtaler, eposter og brevveksling. I 

den anklager hun familiefaren for å ha begått grove overgrep mot henne, moren for å ha 

forsøkt å dekke over det i mange år, og resten av familien for å avvise ropet om hjelp. For 

moren i familien er dette en stor sorg og en psykisk belastning. For hele familien er en meget 

privat konflikt gjort offentlig. Den avdøde faren kan ikke beskytte seg for de feilaktige 

anklagene han har blitt utsatt for. Derfor bestemmer romanens hovedperson Nina Lind seg 

for å skrive en roman som svar.  

Av mange ble Fri vilje omtalt som en hevnroman. Av andre ble den sett på som en 

klok løsning på problemene en levende modell i litteraturen står overfor. Jurist Helga Hjorth 

forsto kanskje at en rettslig prosess ikke ville føre noen vei. De som føler seg utlevert i 
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fiksjon har ingenting de skulle ha sagt, for hvis det er fiksjon, er det ikke egentlig dem det 

handler om. I denne romanen fikk Helga Hjorth gitt en slags oppreisning til familien sin. Hun 

fikk fortalt deres versjon. 

 

Teori og metode 
I doktoravhandlingen På vagt skal man være. Om litterariteten i Min Kamp skriver Claus 

Elholm Andersen om viktigheten av ikke å glemme at litteratur oppfører seg på en annen 

måte enn andre tekster, til tross for at den kan være basert på hendelser fra det virkelige liv. 

Han mener derfor at Knausgårds Min Kamp-serie må leses som litteratur2. Min kamp er mer 

tvetydig enn Arv og miljø, med «roman» skrevet på bokens forside, men bruk av virkelige 

navn i selve romanen. I mottagelsen av Knausgårds Min kamp ble det ikke bare utløst en 

diskusjon rundt det etiske ved å skrive tett opp til eget liv, men sjangeren i seg selv ble 

hovedfokus for mange. «[A]nmelderne [burde] have fokuseret på, at det selvbiografiske per 

definition er en form, som «tilbyr deg å gjenskrive selvet» og lege med netop det 

selvbiografiske» (Andersen 2015: 15).  

Til tross for de mange problemene og gråsonene som gjør seg gjeldende i 

behandlingen av den selvutleverende litteraturen, spesielt med tanke på utlevering av de 

levende modellene, forholder jeg meg i denne oppgaven til Arv og Miljø som en roman. Arv 

og miljø tegner udiskutabelt en fiksjonspakt med leseren gjennom sine paratekster – på 

romanens forside står orden «roman», og i intervjuer har Hjorth selv sagt at hun skriver 

fiksjon. Grunnen til dette er at jeg ønsker å lese med fokus på hvordan teksten inngår i 

relasjoner med leserne sine. I denne lesningen vil jeg benytte meg av teoretikere som forsker 

på de umiddelbare reaksjonene en leser har i møte med en tekst, men også hermeneutiske 

tilnærminger, som fokuserer mer på fortolkningsprosessen.  

Et viktig premiss for oppgaven min er fokuset på litteraturens effekt på «vanlige 

mennesker». Derfor bruker jeg også den britiske litteraturprofessoren Rita Felski, som skriver 

om hvordan litteraturen påvirker oss. Hun fokuserer på de umiddelbare reaksjonene som 

oppstår i møte med en tekst. Rita Felski viser hvordan litteraturen påvirker leserne, men også 

hvordan følelser og umiddelbare reaksjoner i møte med kunst også kan være essensielt i et 

vitenskapelig perspektiv. Uses of Litterature (2008) legger til rette for en ny vinkling innen 

litteraturvitenskapen, der vanlig lesing blir sidestilt med de analytiske og intellektuelle 
                                                        
2 Det kan riktignok være relevant å nevne at Andersen bodde i USA da Min kamp kom ut, og 
derfor ikke hadde tilgang til kunnskap om Knausgårds biografi på samme måte som de 
norske leserne. Han leste dermed romanen uten føringer. 
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tilnærmingene til tekst og litteratur. Gjennom denne utforskningen av litteraturens funksjoner 

og leserens umiddelbare reaksjoner i møte med en tekst, lager hun en forbindelse mellom 

litteraturkritikeren og «mannen i gata». Hun viser i denne boken ikke bare hvordan deres 

forskjellige syn er interessante, men også hvorfor begge trenges i samtaler om litteratur, og 

hvorfor de begge trenger hverandre. 

I oppgaven vil jeg bruke den franske filosofen Paul Ricoeurs teorier om forståelse og 

fortolkning. Han etablerer et tredelt mimesisbegrep, som også inkluderer sannheten som 

oppstår i leserens møte med teksten. I Time and Narrative presenterer Ricoeur dyptgående 

teorier og tolkninger av narrativ, noe han kobler mot menneskers opplevelse av tid. Ricoeurs 

filosofi kombinerer hermeneutisk og fenomenologisk filosofi, og understreker viktigheten av 

leserens egen tolkning som en del av selve mimesisprosessen.  

Wayne C. Booth er en pioner innen den etiske litteraturkritikken. Han var 

litteraturkritiker og professor ved Universitetet i Chicago. I 1988 ga Booth ut et ikonisk verk, 

som er svært sentralt innen den etiske litteraturkritikken, The Company We Keep. An Ethics 

of Fiction. Booth ønsket å vise hvorfor det ikke bare er mulig, men helt essensielt å vurdere 

de etiske aspektene i litteraturen. Litteraturen kan ikke eksistere i et meningsløst vakuum. I 

The Company We Keep viser Booth hvorfor etikken har og burde ha en naturlig og viktig 

plass i litteraturkritikken. 

I diskusjonen om etikk ønsker jeg også å benytte meg av tekster skrevet av Martha 

Nussbaum. Den amerikanske filosofen, og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i 

Chicago, fokuserer i sin forskning på litteraturens effekt på menneskets evner til å føle 

empati. Gjennom flere verk og essays, argumenterer Martha Nussbaum for litteraturens verdi 

og funksjon og viser hvordan litteraturen påvirker våre følelsesliv. Hun mener at litteraturen 

gjør mennesker til mer empatiske individer, og i forlengelsen av det – bedre rustet til å ta 

demokratiske avgjørelser. Ved å sette seg inn i andre menneskers skjebne, vil man ta mer 

bevisste valg og avgjørelser. På den måten gjør hun litteraturkritikk til et menneskelig og 

allmenngyldig anliggende, gjennom å vise hvordan litteraturen er en øvelse i fellesskap og 

forståelse. 

Jeg vil i tillegg til teorien hovedsakelig benytte meg av to andre utgivelser, Fri vilje av 

Helga Hjorth og Vigdis, del for del av Kaja Schjerven Mollerin. Begge utgivelsene drøfter 

problemstillingene som oppsto i det virkelige liv som følge av Hjorths romanutgivelse. Jeg 

ønsker å bruke Helga Hjorths roman og hovedpersonen Nina Linds refleksjoner rundt sannhet 

og løgn, og hvordan virkelige hendelser blir snudd om på og omgjort til en, ifølge henne, 

forskrudd sannhet, ved bruk av romanens virkemidler. Jeg skal ikke sammenligne Fri vilje og 
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Arv og miljø, og jeg forholder meg til dem begge som romaner. Jeg ønsker allikevel å bruke 

de to romanenes forskjellige drøftinger og problematisering av sannheten. Mollerin og 

Hjorths samtaler vil jeg bruke som kommentarer underveis.   

Fri vilje handler om prosessen Nina Lind går gjennom når hun bestemmer seg for å 

skrive en roman som tilsvar til sin storesøster, men også om skriveprosesser generelt. Et 

sentralt tema er derfor sannheten. Nina Lind diskuterer hvordan en forfatter arbeider for å 

gjøre historiene sine troverdige. Hun går på skrivekurs og undrer seg over hvordan en 

forfatter gjør en roman og en historie plausibel, gjennom karakterbygging og andre narrative 

teknikker. Selv om det for så vidt er spennende og interessant å diskutere utlevering av 

familiemedlemmer og den manglende muligheten for oppreising av de som føler seg 

misbrukt, blir begrepene ulne og diskusjonen fåfengt når man setter to romaner opp mot 

hverandre. På den ene siden er det den enes ord mot den andre. På den andre siden vil 

diskusjonen ikke handle om annet enn to fiktive historier om familier som ligner på 

hverandre, med mindre de to forfatterne og deres personlige liv trekkes inn i debatten. Det 

som riktignok er interessant, og muligens også fruktbart, er å sammenligne de to bøkenes 

gjennomgående tematiske behandling av det kompliserte sannhetsbegrepet.  

I 2017 utkom samtaleboken Vigdis, del for del, skrevet av litteraturkritiker Kaja 

Schjerven Mollerin, basert på samtaler mellom henne og Vigdis Hjorth fra 2015 til 2017.  

Boken består av vekselvis gjengitte samtaler mellom Hjorth og Mollerin og mer essayistiske 

partier, hvor Mollerin reflekterer over Hjorths forfatterskap, hennes person og deres 

vennskap. Mollerin og Hjorth samtaler om litteratur, både Hjorths egen og annen litteratur 

hun er opptatt av, om livet og om virkeligheten. De snakker om Kierkegaard og om Tove 

Ditlevsen, og om forfatterens rolle og prosess, og ikke minst den problematiske 

sammenhengen mellom virkelighet og fiksjon – sannhet eller løgn. Hjorth og Mollerin 

snakker også Arv og miljø, både tilblivelsen og mottagelsen. 
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Kapittel 2 
Sannhet og etikk 
Sannhet? 
Når man leser anmeldelser og artikler i forbindelse med utgivelsen av Arv og miljø, kan det 

oppleves som om problematiseringen av Hjorths metode ikke hovedsakelig har dreid seg om 

gråsonene knyttet til sjanger. Arv og miljøs tematikk inngår allerede i en tematisk forbindelse 

med tidligere utgivelser i Hjorths forfatterskap. I tillegg til det, inngår romanen i en 

selvutleverende tradisjon som har vært gjeldende i samtidslitteraturen i mange år. At Hjorth 

skriver tett opp mot sitt eget liv er derfor ikke interessant i seg selv. Spørsmålet blir heller: er 

det sant. 

Sannhet defineres av Store Norske Leksikon som «egenskap som tilkommer visse 

utsagn, påstander eller antagelser» (Alnes, 2014). Denne noe uklare definisjonen følges av en 

forklaring av flere filosofers tilnærmelser til sannhet gjennom tidene. Mens Aristoteles mente 

at sannheten var tankens overensstemmelse med tingene, mener enkelte filosofer at sannheten 

som begrep ikke kan gjøres rede for i det hele tatt. De moderne filosofene skiller gjerne 

mellom faktisk sannhet, som bevises gjennom empiri, og logisk sannhet, som ikke krever 

bevis, men er en konklusjon basert på logiske slutninger. Felles for de fleste tilnærmelser til 

sannheten som begrep er en tanke om at den forutsetter «samsvar med det virkelige liv». 

Problemet med denne antagelsen er ifølge artikkelforfatteren den uklare betydningen av 

begrepet «samsvar». 

 Hermeneutiske filosofer arbeider med forståelsen som konsept, og konseptet sannhet 

inngår også i konseptet om forståelsen. Den tyske filosofen og hermeneutikeren Hans Georg 

Gadamer tar utgangspunkt i at all forståelse bygger på fortolkerens tidligere kunnskap, 

erfaring, holdninger og ståsted. All forståelse er basert på våre fordommer, som legger til 

grunn en forståelseshorisont. Denne forståelseshorisonten vil kunne endres når vi får ny 

kunnskap, men da vil den igjen være basert på nye eller endrede fordommer. Dette er et 

viktig poeng for Gadamer – vi kan ikke slippe unna at forståelsen styres av fortolkerens 

utgangspunkt og horisont. Det finnes derfor ingen «ren» forståelse som ikke er basert på 

forståelseshorisonten til den som leser og fortolker, selv om vi tilegner oss ny kunnskap 

(Claudi 2013: 112). 

Utforskning av sannhet og litteraturens overskridende sannhetspotensial er et 

gjennomgående tema hos Hjorth, i både skjønnlitteratur og sakprosa. Vigdis Hjorth er selv 
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svært opptatt av den danske filosofen Søren Kierkegaard og hans tanker rundt eksistens og 

subjektet. Han mente at subjektet kun kan forstås innenfra, og ikke ses utenfra med objektive 

mål. Dermed inngår han også i en eksistensialistisk filosofi, og han blir av mange regnet som 

eksistensfilosofiens far. Hjorth skriver i essayet «Ja og nei. Om ikke å forstå den man attrår: 

Søren Kierkegaard av den en gang forførende V.H» i samlingen Fryd og fare om skrivingen 

og om sannheten. I essayet skriver Hjorth at det er når vi skriver at vi forstår. Hun skriver 

også om hvordan Kierkegaard, i like stor grad som han avslører, tildekker sannheten når han 

skriver. Hvordan kan man identifisere de ekte følelsene i bearbeidet tekst? «Hvem skal 

avgjøre hva som er «sant?» (Hjorth [2013] 2016: 145). Hun presenterer videre et eksempel 

fra sitt eget liv, som handler om hennes egen mor og deres dårlige forhold. Hun forteller en 

historie om hvordan moren oppsøker henne under Holmenkollstafetten, kjefter på henne, og 

skriker etter henne når hun begynner å løpe sin etappe. 

 
Det er et godt bilde på vårt forhold. Men sant? Jeg har fortalt det så ofte at jeg er tilbøyelig til 

å tro det, men kanskje var det bare en frykt for at hun skulle komme fordi jeg befant med i 

nærheten, en tanke om hva hun vel ville si hvis jeg løp. Kanskje bare en skremmende 

forestilling i hodet mitt, men jeg har funnet den så illustrerende for realiteten at jeg har 

presentert den som sann og det er den for øvrig (Hjorth 2016: 146). 

 

Kaja Scherven Mollerin vier mange sider i sin bok til samtaler om nettopp sannheten, og i 

forbindelse med Arv og miljø, tar Mollerin opp grunnen til at sannhetsspørsmålet har blitt så 

komplisert. Det er nemlig todelt. «Er det sant som i: Er Vigdis Hjorth Bergljot? Er det sin 

egen historie hun forteller, i romans form? Og er det sant som i: Er Bergljot troverdig? Er det 

sant det hun sier, at faren forgrep seg på henne da hun var mellom fem og sju år?» (Mollerin 

2017: 35). I møtet mellom disse to problemene, oppstår også en tredje sannhetsproblematikk, 

som overskrider grensene mellom litteraturen og det virkelige livet. Denne kan knyttes opp 

mot Unn Conradi Andersens begrep «midtscene». Når Hjorth spiller på gråsonene mellom 

litteratur og virkelighet, og ikke vil si hva som er hva, skaper hun en interesse rundt sin egen 

person og hva som overlapper mellom romanen og hennes eget liv, men denne føringen av 

fokus, i Arv og miljøs tilfelle, fører også til en interesse og drøfting av et av bokens viktigste 

tema. For kan litteraturens sannhet overføres til virkeligheten i det hele tatt, uansett hvor 

mange likhetstrekk man kan identifisere? Hvem eier sannheten? Jeg mener at et viktig 

premiss for handlingen i Arv og miljø er at det blir stilt spørsmål ved Bergljots historie, og at 

alle i hennes nærhet får lov til å ha en formening om hennes sannhet. På samme måte har 
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offentligheten hatt en formening om sannhetsgehalten i Hjorths roman. Bergljots fortelling 

blir dermed på en måte iscenesatt i det virkelige liv, i jakten på nettopp sannhet. 

 

Litteraturens funksjon 
I artikkelen Den narrative forestillingsevne presenterer Martha Nussbaum noen av 

hovedpunktene i sin forskning på litteraturens påvirkning på menneskers forestillingsevne og 

empati. Litteratur gir lesere et helt spesielt innblikk i andre menneskers skjebne, mener hun. 

«Skjønnlitteratur lar oss betrakte andres liv med mer enn en tilfeldig turists interesse – med 

engasjement og empatisk forståelse, med sinne over samfunnets manglende vilje til å se» 

(Nussbaum 2016: 29). Dette begynner allerede ved den første barnehistorien og de første 

barnesangene lærer barn seg hva det vil si å undre. Nussbaum bruker barnerimet «blinke, lille 

stjerne der», som et eksempel på et spørsmål som ikke har noe svar. «Hvor jeg undres hva du 

er» – å undre er det eneste man kan gjøre, for man kommer ikke nærmere stjernen. I 

undringen vil det etter hvert også komme en erkjennelse, og en anerkjennelse, av at man aldri 

kan vite helt sikkert hva denne stjernen er. På samme måte kan man aldri få fullstendig 

innsikt i hvordan andre menneskers følelsesliv utspiller seg, og selv om barnet ikke enda 

forstår dette, og i alle fall ikke kan lære dette basert på et rim, får de gjennom litteraturen 

trening i nettopp undringen. Gjennom denne erkjennelsen blir barn lært opp til å vurdere 

andres følelser.  

Når barna blir eldre, og etter hvert voksne, leses mer og mer kompliserte verk, og 

evnen til innlevelse og empati vil bli satt på prøve. Man kan lese litterære verk helt uten 

sympatiske karakterer, men allikevel være i stand til å føle empati (Nussbaum 2016: 44). I 

tilfeller hvor litterære skikkelser opptrer på en måte som vanligvis heller vekker avsky enn 

empati, kan man nemlig tenke seg at det de sosiale kårene, vonde oppvekster eller andre 

faktorer som har gjort dem til de personene de er, eller som kan forklare deres 

handlingsmønster «Øvelse i empati og antakelser om andres sinn fører til en viss form for 

samfunnsdeltakelse og en viss form for fellesskap: Det fremelsker en sympatisk 

mottakelighet for andres behov og en forståelse for hvordan omstendighetene former 

behovene» (Nussbaum 2016: 31).  

«Medlidenhet fordrer enda en ting: en bevissthet om at man selv er sårbar for ulykke. 

For å møte andre med medlidenhet, må jeg og være villig til å tenke at denne lidende 

personen kunne ha vært meg» (Nussbaum 2016: 32). Dette er en spesielt sentral tanke når det 

kommer til lesningen av Bergljot, og forståelsen av opplevelsen hun har av å bli avvist av 
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familien sin i Arv og miljø, og en av grunnene til at viktigheten av denne behandlingen av 

temaet ikke kan understrekes nok. Overgrep og incest er dessverre noe altfor mange opplever. 

Samtidig som flere lesere kan tenke «det kunne vært meg», finner andre kanskje i større grad 

en trøst, i form av gjenkjennelse og identifisering med Bergljots skjebne. Arv og miljø er et 

godt eksempel på en roman som utfordrer medfølelsen, fordi den er så kompleks i 

behandlingen av sannheten. Selv om vi ikke får innsikt i den øvrige familiens sorg, kan vi se 

den for oss. At vi ser at de tviler, gjør at leseren selv også må vurdere om det finnes en 

mulighet for at Bergljot har tilegnet seg falske minner. Leseren blir dratt mellom de to mulige 

sannhetene. 

 

Hvordan virker litteraturen – Rita Felski 
Nussbaum legger vekt på hvordan litteraturen tilbyr innsikt, noe som igjen inviterer til 

refleksjon og forståelse. Dette forklarer de prosessene som foregår etter vi har lest. Det denne 

tilnærmingen til litteraturens funksjon ikke sier noe om, er hvorfor vi leser. Det kan ikke være 

slik at håpet om innsikt kan være den eneste drivkraften bak menneskers ønske om å lese. 

Mens Nussbaum fokuserer på de langvarige effektene av lesning, viser Rita Felski hvordan 

litteraturen påvirker leseren i det den leses. Rita Felski jobber i Uses of Litterature med fire 

forskjellige kategorier innen det hun kaller «modes of textual engagement». De fire er 

Recognition, Enchantment, Knowledge og Shock. Recognition handler om hvordan lesere 

kjenner seg igjen i tekster, og hvordan litteraturen, og spesielt romaner, kan føre til 

selvransakelse og større selvinnsikt hos leseren. «Suddenly and without warning, a flash of 

connection leaps across the gap between the text and reader […] I cannot help seeing traces 

of myself in the pages I am reading” (Felski 2008: 23). Mens Nussbaum fokuserer på 

hvordan historier gir lesere en evne til å sette seg inn i situasjoner og forestille seg 

forskjellige utfall, som videre overskrider litteraturen og påvirker avgjørelser som blir tatt i 

det virkelige liv, er Felskis tilnærming når det kommer til denne gjenkjennelsen nesten 

motsatt. Hun forutsetter at mennesker allerede besitter en forestillingsevne, og hun viser at 

det er denne som gjør at de lever seg inn i boken. Det er denne egenskapen til å leve seg inn 

og kjenne seg igjen som driver leselysten. Vi leser allerede om oss selv. Som Nussbaum 

skriver Felski at romanen er i særstilling når det gjelder å formidle livet. De er komplekse og 

psykologiske i sin form, og de snakker direkte til en moderne form for individualitet (Felski 

2008: 25).  
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Gjenkjennelsen følges opp av enchantment som handler om hvordan tekster fortryller 

og forfører leserne. Dette begrepet henger sammen med den umiddelbare estetiske 

opplevelsen, og det handler i stor grad om å gi seg hen til en estetisk opplevelse. Når en leser 

gir seg hen til teksten og lar seg fortrylle og forføre, er leseren i tekstens vold. Begrepet 

fortryllelse gir assosiasjoner til magi og heksekunst. Det er noe ukontrollerbart og mektig, og 

det er også farlig. Felski argumenterer for hvorfor å gi seg hen kan være viktig for 

opplevelsen og forståelsen av litteratur. Gjennomgående i Uses of Litterature, men kanskje i 

spesielt stor grad i dette kapittelet, bringer Felski litteraturkritikeren og den vanlige leseren, 

og deres forskjellige tilnærminger til litteratur og leseropplevelsen sammen. Å la seg rive 

med av litteratur har i litteraturkritikken blitt sett ned på, og evnen til å stå på utsiden av 

teksten og observere blir sett på som et ideal. Å la seg vie fullt og helt til teksten er forbeholdt 

lekfolk, ikke litteraturkritikere eller –vitere, men som Nussbaum, mener Felski at å stå på 

utsiden av en tekst og kun observere og analysere kan føre til at en essensiell del av 

litteraturopplevelsen går tapt, både når det kommer til nytelsen og til innsikten.  

Knowledge handler om kunnskapen som ligger bak teksten. Hva representerer den, og 

på hvilke måter viser den dette fram? I dette kapittelet skriver Felski om estetisk teori, om 

hvordan litteraturen forholder seg til det virkelige liv, og hvordan kunsten reflekterer 

sannheten. Gjennom litteraturhistorien har synet på litteraturen endret seg, men kunsten, og 

litteraturen, har alltid blitt forstått i forbindelse med sannheten, enten som en avbildning, en 

skygge eller en imitasjon. I dag mener de fleste at litteraturen i større grad er en skapende enn 

en imiterende prosess, som viser et eksempel på noe som kunne ha skjedd. «We have 

returned in a sense to our starting point – the figuring of art as untruth – except that this 

negative appelation is now wrenched around to serve as a confirmation of litterature’s 

exemplary status» (Felski 2008: 81).  

 Shock handler om det vonde i litteraturen, det som får oss til å føle oss ille til mote og 

rett og slett om det som sjokkerer oss. Dette er også en umiddelbar reaksjon en leser får i 

møte med teksten, i likhet med fortryllelsen. I litteraturvitenskapen er litteraturens evne til å 

forstyrre og gjøre det kjente ukjent ikke ny, men for Felski handler dette om noe mer 

umiddelbart. Litteraturen kan være et slag i ansiktet. Sjokk er det motsatte av fortryllelse, og 

leseren blir revet ut av den behagelige leseropplevelsen. «Shock thus mark the antithesis of 

the blissful enfolding and voluptus pleasure that we associate with enchantment. Instead of 

being rocked and cradled, we find ourselves ambushed and under assault» (Felski 2008: 113). 

Dessuten kan sjokk også føre til effekter som vare lenger enn gjennom bokens sider. Selve 

budskapet blir mer hardtslående. Felski skriver at «The violence in the text bleeds into the 
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violence of the text» (Felski 2008: 128). Leseren kan få følelsesmessige reaksjoner som blir 

fysiske i møte med enkelte tekster. Felski argumenterer med at enkelte tekster må være vonde 

å lese for å kunne være så hardtslående som de må være for å formidle. Jeg mener at det 

nettopp forholdet mellom de to motsetningene fortryllelse og sjokk som gjør Arv og miljø så 

hardtslående.  

 

Mimesis og fortolkning 
De leserorienterte litteraturteoriene viser hvordan lesere forholder seg til, leser og forstår 

tekst. Det finnes ikke bare en lesning av en tekst, men flere, basert på leserens tidligere 

kunnskap og fordommer. Dette gjør naturlig nok at leseren har en viktig rolle, for 

leserprosessen har stor betydning for tekstens mening. Grovt deles den leserorienterte 

litteraturteorien inn i to grener: den tyske resepsjonsestetikken, som bygger på en tradisjon 

fra Gadamer, og den amerikanske reader-responce-kritikken. I de amerikanske miljøene 

ligger hovedfokuset på hvor leseren befinner seg i møte med verket og hvordan deres 

utgangspunkt kan påvirke oppfattelsen av litteraturen. For de tyske resepsjonsteoretikerne 

handler den leserorienterte teorien om hvordan mening oppstår i møtet mellom leser og tekst 

(Claudi 2013: 112).  

Litteratur-miljøet ved den tyske Konstanz-skolen var sentrum for den tyske 

responsestetikken, som ledes an av Hans Robert Jauss og Wolfgang Iser. Wolfgang Iser 

fokuserer på tomrommene i teksten, som leseren må fylle inn selv for å skape mening. 

Lesernes tolkningen er basert på egne erfaringer – dermed blir også leseren en del av teksten. 

Jo større tomrom som finnes, jo nærmere kommer teksten på leserens egen erfaring. «De 

tomme pladser gør teksten tilpasningsegnet, og samtidig sætter de læseren i stand til, gennem 

læsningen, at gøre tekstens for ham fremmede erfaring til sin egen» (Iser 1981:128). Hans 

Robert Jauss var Gadamers elev. Han arbeider med begrepet forventningshorisont, som 

baserer seg på at leserens møte teksten er påvirket av fordommer og forventninger. Alt er 

påvirket av alt vi allerede har lært og lest, informasjonen og kunnskapen vi har tilegnet oss. 

Vi tilegner oss nytt stoff og prosesserer det basert på vår tidligere kunnskap, og det er i et 

aktivt møte med teksten at estetisk fascinasjon oppstår. 

I Time and Narrative binder Paul Ricoeur sammen Augustins tidsbegrep med 

Aristoteles’ narrativ og mimesis-begrep og redegjør for en samhandling mellom narrativ og 

den menneskelige forståelse av tid. «[…] time becomes human to the extent that it is 

articulated through a narrative mode, and narrative attains its full meaning when it becomes a 
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condition of temporal existence” (Ricoeur 1990: 52). Ricoeur legger i denne boken frem en 

utvidet tolkning av mimesisprosessen, med utgangspunkt i Aristoteles’ tanker om mimesisen 

som en skapende, og ikke en imiterende prosess. Ricoeur finner at mimesis har tre deler og 

kaller det for the Threefold Mimesis. Denne tredelte forståelsen av mimesis legger til rette for 

å se på mimesis og gjenfortelling som en kjede av fortolkning, som både starter og fortsetter 

videre utenfor litteraturens grenser. “What is at stake, therefore, is the concrete process by 

which the textual configuration mediates between the prefiguration of the practical field and 

its refiguration through the reception of the work” (Ricoeur 1990: 53).  

Den første delen av mimesisprosessen er fortolkningen av livet selv. Mimesis 1 

handler om slik livet ser ut gjennom enkeltindividets øyne, og allerede her skjer det en 

fortolkningsprosess. For å kunne komponere et narrativ må man også være bevisst på de 

strukturene som allerede finnes i verden rundt. Grunnen til at menneskelig handling kan 

fortelles er at menneskelig handling allerede er beskrevet av ord, symboler og regler. «[…] 

the composition of the plot is grounded in a pre-understanding of the world of action, its 

meaningful structures, its symbolic resources and its temporal character» (Ricoeur 1990: 54). 

Uten forståelsen av hva som utgjør menneskelig handling, kan vi heller ikke imitere og 

reprodusere den i kunsten. «To imitate or represent action is first to preunderstand what 

human action is, in it semantics, its symbolic system, its temporality» (Ricoeur 1990: 64). For 

å kunne gjengi noe menneskelig må man forstå hele semantikken til menneskelig handling. 

Det handler ikke bare om å observere, men å faktisk forstå, for å kunne lage sitt eget 

eksempel. Paul Ricoeur skriver det helt åpenbare: «[…] literature would be incomprehensible 

if it did not give a configuration to what was already a figure in human action» (Ricoeur 

1990: 64). Dette er grunnen til at Ricoeur starter sin mimesis-forståelse utenfor teksten. 

 Den andre delen av mimesisprosessen er skapelsesprosessen, der virkeligheten blir 

inspirasjon for den historien som blir skrevet ned. Mimesis 2 åpner opp «the kingdom of the 

as if» (Ricoeur 1990: 64). Liv blir til fortelling og litteratur, og mens mimesis 1 og 3 begge er 

utenfor teksten, er mimesis 2 rent tekstlig. «By serving as a turning point it opens up the 

world of the plot and institutes […] the literariness of the work of literature». Mimesis 2 er 

bindeleddet mellom de to prosessene som foregår utenfor fiksjonen, i forkant og i etterkant. 

Ricoeur bruker begrepet emplotment, et begrep som gjelder både fiksjonen og 

historieskrivingens plassering av enkelthendelser inn i et plot – en oversiktlig ramme. 

Emplotment er handlingen som skaper en forbindelse mellom det lille og det store bildet. 
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As a consequence, an event must be more than just a singular occurence. It gets definition 

from its contribution to the development of the plot. A story, too, must be more than just an 

enumeration of events in serial order; it must organize them into an intelligible whole, of a 

sort such that we can always ask what is the «thought» of this story (Ricoeur 1990: 65). 

   

Den tredje delen, mimesis 3, handler om leserens møte med teksten og fortolkning av 

den verden som er beskrevet i teksten. Det er her teksten «fullendes» og realiseres, i det den 

blir tillagt mening i møte med leseren.  

 
Generalizing beyond Aristotle, I shall say that mimesis 3 marks the intersection of the world 

of the text and the world of the hearer or reader; the intersection, therefore, of the world 

configured by the poem and the world wherein real action occurs and unfolds its specific 

temporality (Ricoeur: 1998: 71). 

 

Det er selve aktiviteten å lese som binder sammen mimesis  2 og mimesis 3. Det er også 

denne prosessen som kompliserer spørsmålet om hva som er sant og om det eksisterer en 

sannhet i litteraturen. Litteraturens interne sannhet, den impliserte forfatteren og en romans 

moralske senter kan styre leseren, men en roman vil allikevel kunne få forskjellige 

betydninger for forskjellige lesere. «What is communicated, in the final analysis, is, beyond 

the sense of a work, the world it projects and that constitutess its horizon. In this sense, the 

listeners or readers receive it according to their own receptive capacity […]» Litteraturen vil 

dermed både være merket av forfatterens tolkning og av leserens. Med denne forståelsen av 

den enkeltes fortolkning, mener jeg at Ricoeur legger opp til en etikk i lesningen av 

litteraturen, fordi han åpner opp for at alle forståelser av den litterære sannheten ikke vil være 

den samme for alle som leser.  

 
Litteraturens etikk – Wayne C. Booth 
Booth skiller seg med sitt fokus på litteraturens etikk fra nykritikken, som dominerte 

litteraturvitenskapen i USA over store deler av 1900-tallet. Nykritikernes fokus var på teksten 

som selvstendig og autonom. Både verdien og meningen eksisterer internt i teksten, 

uavhengig av kontekst eller forfatterens eventuelle intensjoner. Booth hevder på sin side 

allerede med det ikoniske verket The Retoric of Fiction (1961) at all tekst i sin natur og form 

impliserer eksistensen av en forfatter. Ingen tekster kan stå alene, men er både merket av 

forfatterens nærvær, og dessuten av en lesers tolkning og forståelse av den. All litteratur er i 
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sin natur retorisk, fordi til og med historier som er funnet på trenger at leseren godtar 

fiksjonens univers (Booth 1988: 13). Dette er også sentralt i The Company we Keep. An 

Ethics of Fiction.  

«The relevance of ethical criticism in no way depends on whether a story is overly 

didactic, or on, whether it claims to report on events in real life» (Booth 1988: 13). Booth 

fokuserer isteden på hvordan man kan oppleve læringsutbytte gjennom to forskjellige måter å 

forholde seg til teksten på. Den ene er tekstnær og umiddelbar, mens den andre handler om 

hvordan vi forholder oss til tekstens læringsutbytte i etterkant av lesningen. Disse to måtene, 

eller transaksjonene, handler ikke om hvorvidt det litterære verket i seg selv er didaktisk eller 

ikke-didaktisk, men hvordan samme tekst i møte med en leser vil kunne få forskjellige 

betydninger, gjennom forskjellige transaksjoner mellom tekst og leser. Den ene transaksjonen 

er en mer direkte estetisk opplevelse i møtet med en tekst. Den andre, som han kaller 

«efferent transactions» er motivert av en lesers ønske om å finne lærdom i teksten, noe å ta 

med seg videre. Han viser også at et samspill mellom disse to ikke bare er mulig, men også 

kan være fordelaktig.  

 
Ethical criticism will be interested in both kinds of experience – those in which the reader’s 

attention is entirely on the present experience, taking no thought for the morrow, and those in 

which the attention is specifically on efferent freight. Indeed, the actual consequences, the 

load of values carried away from the experience, can often be most substantial when the 

reader has been least conscious of anything other than ”aesthetic” involvement (Booth 1988: 

14). 

 

For Booth handler altså ikke den etiske lesningen kun om effekten litteratur har på 

lesere i etterkant av lesningen, men også om hva som skjer underveis, derav tittelen på boken: 

The Company We Keep. Booth undersøker i tillegg til ettervirkningene «the ethical quality of 

the experience of narrative it self» (Booth 1988:10). Hva skjer med leseren og teksten 

underveis? Hva slags opplevelse har vi av litteraturen underveis i lesningen? Dette er viktig, i 

følge Booth. Han åpner dermed for at det går an å ha en fullverdig estetisk opplevelse uten å 

miste følsomheten, og dermed overse tekstens etiske potensial. Det er mulig å hengi seg totalt 

til verket uten å miste oversikten over hva det forsøker å fortelle, og kanskje det til og med vil 

føre til et nærere forhold mellom tekst og leser.  

En viktig side ved den etiske lesningen handler derfor om hvordan en leser møter 

teksten. En leser har ifølge Booth et stort ansvar for sin egen lesning og tolkning av teksten 
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av teksten. Det handler om å kunne lese med et åpent og kritisk blikk. Er leseren ikke følsom 

i sin lesning og mottagelig for hva teksten ønsker å vise, vil heller ikke teksten få den 

betydningen den kunne hatt. Booth vier en hel del i sin bok til en vennskapsmetafor. «[…] all 

narratives offer with their titles and opening sentences a cry of invitation: “Join me, join me, 

because if you do, you will receive something that no other story can give you in quite the 

same way” […]» (Booth 1988: 174) Med vennskapsmetaforen viser Booth hvordan 

historiene tilbyr leseren noe. Det er videre opp til leseren om han eller hun vil være 

mottagelig for det som blir tilbudt. Noen historier kan kun gi vennskap og et hyggelig 

avbrekk fra hverdagen, mens andre vennskapelige tilnærmelser kan være vanskeligere å 

forstå som umiddelbart vennlige. Booth forklarer de forskjellige typene vennskap slik: 

 
”The tradition distinguishes three kinds of friendship based on three kinds of gifts a would-be 

friend might offer me: of pleasure; of profit or gain; and of some kind that is not only pleasant 

or profitable, in some immediate way, but also good for me, good for its own sake” (Booth 

1988: 173).  

 

En venn trenger altså ikke å være snill, og alle historier er ikke «gode», i den forstand at de 

kun ønsker å tilby noe behagelig, men de kan gi noe som kan være godt for deg i etterkant. 

Litteraturens verden er en annen enn vår egen, og hengir vi oss ikke til den, vil vi heller ikke 

få utbytte av den vennskapelige gesten litteraturen tilbyr, nemlig å vise oss noe nytt og 

ukjent. 

 

Tvetydige narrativ. Virkelig liv eller fiksjon? 
Objektet for Booths forskning er historier som imiterer livet, uavhengig av om de lover å lære 

bort noe eller ikke. Booth skiller heller ikke mellom ren fiksjon og tekster som hevder å være 

helt eller delvis basert på virkelige hendelser, og åpner dermed også for biografisk litteratur. 

Han viser hvordan disse gir egne effekter, men også kan skape problemer, spesielt den 

litteraturen som posisjonerer seg midt mellom fiksjon og virkelighet, når forfattere ikke alltid 

ønsker å skille, og også kan være hemmelighetsfulle når det kommer til hvilke deler som er 

basert på virkelige hendelser og hvilke som er funnet på (Booth 1988: 16). 

Problemstillingene han tar opp er svært aktuelle for Arv og miljø. Vi velger som tidligere 

nevnt alltid om vi ønsker å tro på en historie eller ikke, også når det er snakk om fiksjon. Alle 

slags typer narrativ, om det er fiksjon eller basert på det virkelige liv eller virkelige hendelser, 

er laget av en kunstner. Litteratur er ikke en direkte gjengivelse av det virkelige liv, men en 
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imitasjon. Aktivt eller inaktivt forsøker et litterært verk å overbevise sin leser om at sin 

fiksjonsverden er virkelig. Spørsmålene er dermed alltid de samme: skal vi hengi oss til 

fiksjonen og høre hva teksten vil fortelle? Skal vi bli med den nye vennen og tro på det som 

blir fortalt?  

Det skjer noe eget når et verk ikke bare forsøker å skape sannhet internt i 

tekstuniverset, men også kobler seg opp mot en sannhet i den virkelige verden. Booth skriver 

at den forutinntatte oppfatningen av om et verk er basert på virkelige hendelser eller ikke har 

mye å si for leserens møte med teksten. Dette gjøres både bevisst og ubevisst, enten av 

forfatterne selv eller gjennom media og mottagelse.  

 
Though some authors produce interesting effects by giving ambiguous answers to the 

question (”some of it happened; some of it did not – you guess which”) the answers we hear 

them giving create solid differences in the company we think we keep – and at any one 

moment, that is the company we do keep (Booth 1988: 16).  
 

Booth mener at vi endrer vår lesning hvis vi allerede har en mistanke om hva teksten forsøker 

å fortelle oss. Vi forholder oss til teksten på grunnlag av hva vi tror den skal formidle. Med 

denne tanken kan det argumenteres for om medias dekning av Vigdis Hjorths utgivelse er 

kritikkverdig, fordi det endrer måten romanen leses på. Istedenfor å gi seg hen til fiksjonens 

verden og lete etter en sannhet internt i verket, og i forlengelsen fokusere på hva slags nye 

sannheter verket kan tilby leseren, jaktes det på likheter mellom romanen og Vigdis Hjorths 

liv. Hva gjør det med litteraturen? Med Booth kan det argumenteres for at vennen som 

forsøker å fortelle noe ikke får komme til ordet, og dette er et potensielt problem for den 

etiske lesningen og litteraturens evne til å formidle det som tidligere ikke har blitt fortalt.   

Booth skriver riktignok også at noen forfattere skaper interessante effekter med vilje, 

ved å si at noe er sant og annet ikke. Vigdis Hjorth har aldri svart ordentlig ja eller nei på om 

Arv og Miljø er basert på en sann historie. Dette gjør at leseren leser og samtidig tar stilling til 

sannhetsspørsmålet. Skal vi tro på avisene eller på Hjorth, eller kanskje vi egentlig bare skal 

tro på Bergljot? Denne problemstillingen gjør seg svært gjeldende i Arv og miljø – spørsmålet 

om sannheten blir like mye diskutert utenfor som i litteraturen.  

Med den tidligere nevnte forståelsen av at vi forholder oss til to sannheter, i tillegg til 

tanken om en tredje overskridende, ønsker jeg også å inkludere en forståelse av at vi 

forholder oss til to former for etikk i behandlingen og mottagelsen av Arv og miljø, knyttet 

opp mot de to forskjellige forståelsene av sannhetsaspektet. Det dreier seg om romanens 
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behandling av det etiske problemet om ofre for overgrep, og det dreier seg om hvordan vi 

skal forholde oss til litteratur når den er så lik det virkelige liv, når personer føler seg utlevert. 

I tillegg til disse to, finnes det også i denne forståelsen et overskridende aspekt, som dreier 

seg om hva som skjer når romanens etiske aspekter og problemer blir behandlet som 

virkelige utenfor tekstuniverset. Hva slags konsekvenser har det for legitimiteten til 

overgrepsofre når en sannhet som ligner på deres egen blir behandlet på denne måten i norsk 

litterær offentlighet?  

Disse teoretikerne sier på forskjellige måter noe om tekstens forhold til leseren, enten 

det handler om forståelsen eller utbyttet man får av lesningen. Booth skriver at i møtet 

mellom den direkte, estetiske transaksjonen, som er mer nytelsesorientert, og den mer aktive 

transaksjonen, hvor leseren leser oppmerksomt, med den intensjon å finne lærdom i verket, 

får leserens rolle en spesiell betydning. Booth mener at lesere må ta ansvar for egen etisk 

lesning og at en uoppmerksom leser vil ikke møte en tekst på samme måte som en 

oppmerksom, men som spesielt Nussbaum er inne på, vil en leser som overser de direkte 

estetiske kvalitetene ved et litterært verk gå glipp av mye, også når det kommer til innsikten. 

På bakgrunn av begge disse observasjonene vil det være relevant å gå nærmere inn på 

fortolkningsprosessene og de hermeneutiske prosessene som henger sammen med lesning av 

litteratur. Både Nussbaum, Felski og Ricoeur understreker at de opererer med en Aristotelisk 

mimesisforståelse, som viser mimesisprosessen som reproduksjon, ikke imtasjon. Som 

Nussbaum også skriver, er litteraturen hos Aristoteles mer filosofi enn historie. «[…] og med 

det mener han at litteratur i større grad bidrar til mellommenneskelig forståelse – nettopp 

fordi den gjør oss kjent med «ting som kan tenkes å hende», med generelle muligheter og 

hvordan de påvirker menneskers liv» (Nussbaum 2016: 33). På forskjellige måter mener jeg 

at de alle åpner for at det finnes flere tolkningsmuligheter, både når det kommer til 

litteraturen og til livet selv. 
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Kapittel 3 
Forskjellige utgangspunkt – forskjellige ståsteder 
Krangelen om hyttene på Hvaler er rammen for familiekonflikten. Bergljot får vite om dem 

gjennom moren sin, som er svært oppskjørtet over at Bård lager så mye oppstyr rundt det. 

Bergljot selv har ingen interesse av å være med på krangelen. Astrid og Åsa har vært mest på 

hyttene. De har hatt et så godt forhold gjennom mange år. Det er helt naturlig at hyttene går 

til dem. Det er også de som den siste tiden har passet på dem og vært nære dem. Dessuten 

ønsker ikke Bergljot å ha en hytte på et sted hun kan møte foreldrene. 

For Astrid og Åsa dreier hyttekonflikten seg om rettferdighet, og de er enige i 

foreldrenes tanke om at de burde gå til de to søsknene som har vært der mest, og som har 

brukt mest tid med foreldrene sine i mange år. Astrid og Åsa har helt sikkert følt på ekstra 

belastning, siden de alene må ta vare på de gamle foreldrene. Rettferdighet er riktignok også 

et komplisert begrep. Samtidig reflekterer de ikke over hva som kan være grunnen til at 

søsknene ikke har vært på hyttene. Astrid og Åsa har aldri spurt hva som er grunnen til at 

Bård og Bergljot ikke ønsker å ta del i familiesamværet lenger. Kan det virkelig kan være så 

enkelt som at både Bergljot og Bård er så usympatiske at de ikke bryr seg om foreldrene sine 

og familierelasjonene? Eller er det kanskje slik at de har følt seg uvelkomne både hjemme og 

på hyttene, at det er grunnen til at de holder seg unna, og ikke omvendt. Bergljot ringer 

bestevenninnen fra barndommen, som visstnok har erfaring med arvetvister. «For øvrig 

hadde hun tenkt det om arv, sa hun, da broren hennes arvet familiehytta fordi han var 

yndlingsbarnet, at hun burde fått den i stedet som kompensasjon for manglende varme og 

omsorg» (Hjorth 2017: 20). Det er omkring denne telefonsamtalen at Bergljot bestemmer seg 

for å ta kontakt med Bård, og leseren får umiddelbart en følelse av noe ikke stemmer, noe 

som bekreftes senere i romanen.  

Familien som har levd sammen i Bråteveien blir derfor grovt sett delt i to fløyer. Den 

gode, store familien på den ene og utskuddene på den andre. Disse to fløyene representeres 

av to søsken på hver side. På den ene siden finnes Bård og Bergljot, som har opplevd faren 

som aggressiv og voldelig, på den andre siden Astrid og Åsa, som har hatt en trygg og god 

oppvekst, og fortsatt har et godt forhold til foreldrene sine. Astrid og Åsa er allikevel til en 

viss grad tilskuere, men alle disse omstendighetene gjør at Astrid og Åsa ikke kan se sine 

foreldre på den måten de eldre søsknene gjør, og de er samtidig dømt til å se sine søsken på 

en måte som er farget av foreldrenes dårlige forhold til dem.  
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Språk og enchantment i Bergljots formidling  
Selv om overgrepene blir presentert som fakta i romanen, finnes det, om ikke tvetydighet, en 

usikkerhet, som ikke bare får familien til å tvile, men også kan skape en usikkerhet i leseren. 

Bergljot er helt klar i sin formidling – dette har skjedd. Allikevel får ikke leseren innblikk i 

de faktiske hendelsene, noe som gjør at Bergljots refleksjoner er det eneste referansepunktet.   

Det å bli fortryllet har noe foruroligende over seg, skriver Rita Felski. Hun påpeker at 

kan teksten forhekse i negativ forstand. Ved å la seg fortrylle, ender leseren i tekstens makt, 

ikke omvendt. Det intellektuelle er å ta et skritt tilbake og vurdere tekst for så å plassere det i 

kontekst, mens en leser som lar seg fortrylle vil befinne seg midt inne i teksten. I en slikt 

perspektiv er Enchantment farlig, fordi teksten i seg selv blir konteksten som dikterer visse 

krav for hvordan det skal oppfattes og forstås. (Felski 2008: 57). «Aestetic enchantment leads 

inexorably to ontological confusion, to a disturbing failure to differentiate between fact and 

fantasy, reality and wish fulfilment» (Felski 2008: 53).  

Tradisjonelt er det å ukritisk la seg leve inn sett på som lite vitenskapelig, en ikke-

intellektuell og kvinnelig måte å lese litteratur på. Litteraturen skiller seg, ifølge Rita Felski, 

fra andre former for kunst fordi et tilbakeholdent og analytisk blikk er et større ideal. 

Musikken, for eksempel, er en kunstform der det tradisjonelt har vært mer akseptabelt å la 

seg fortrylle og gå inn i en drømmelignende tilstand, også for de lærde. Litteraturvitenskapen 

har på sin side et ideal som går ut på å intellektualisere og kontekstualisere den estetiske 

opplevelsen, og dette får også konsekvenser for et ideal når det kommer til hvordan vi 

forholder oss til teksten i hverdagslig lesing. Et aspekt ved dette er nærheten til språket. 

Felski skriver om hvordan en intens fordypningsopplevelse i litteraturen gjør at selve språket 

forsvinner. Lesere fordypes i denne drømmeverdenen, og språklige strukturer, ja, til og med 

selve ordene de leser, forsvinner, mens de føler seg helt hengitt til denne fiktive verden 

(Felski 2008: 63).  

Allikevel er det ikke slik at leseren forsvinner inn i en transelignende tilstand i møte 

med en forheksende tekst. Felski skriver at denne ideen er basert på en tanke om at all 

språklig oppmerksomhet er analytisk i sin natur. Hun mener at det er mulig å la seg rive med 

av rytme, klang og syntaks uten å miste både seg selv og sin analytiske evne. Selv om vi 

befinner oss i en tilstand der litteraturens verden og virkelighet omslutter oss fullstendig, vil 

ikke leseren forsvinne inn i litteraturen og ut av den virkelige verden. Vi befinner oss i en 

dobbel virkelighet (Felski 2008: 74).  
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Hjorths språk og skrivestil veksler mellom korte og lange setninger. Denne vekslingen 

bidrar til å skape et gjennomgående og særegent preg, som også kan ha betydning for 

lesningen og innsikten. Gjennomgående er det skrevet fortellende og refererende, alt er sett 

gjennom Bergljots øyne. Når setningene er lange brukes komma der det kunne vært satt 

punktum. Andre ganger er punktum hyppig brukt og setningene korte. Både i de korte og 

lange setningene er stilen er nokså repetitiv. Når andre snakker og er gjengitt av Bergljot, gir 

det et preg av at samtalen allerede er distansert og gjennomarbeidet. Andres replikker inngår 

på denne måten i hennes indre dialog og tankeprosess. Dette gjelder spesielt samtalene med 

vennene Bo og Klara. Deres tanker og trøst har ikke bare blitt en del av Bergljots bilde av den 

rettferdighet hun fortjener av familien sin, men også en del av hele hennes oppfatning av 

sannheten. «Hva er jeg ute etter, spurte jeg Klara. Rettferdighet, sa hun. Oppreisning, sa hun. 

Men de kan ikke gi meg rettferdighet eller oppreisning, sa jeg. De skal høre på deg, sa hun» 

(V. Hjorth 2017: 181). 

Effekten er at leseren på en helt spesiell måte blir dratt inn i Bergljots tankeprosess, 

oppslukt av hennes veksling, refleksjon og bevissthetsstrøm i utforskningen av minnene sine. 

Selv om leseren kanskje ikke er oppmerksom på disse språklige grepene og uten å vurdere 

videre lar seg rive med, er det naturlig å gå ut fra at dette er bevisste grep fra forfatterens side. 

«Here language is not a hurdle to be vaulted over in the pursuit of pleasure3, but the essential 

means to acheiving it» (Felski 2008: 63). Virkningen av denne fortellerteknikken er flere. For 

det første blir leseren dratt inn i Bergljots univers, og gjennom de vekslende korte og lange 

setningene og gjentagelser, blir leseren gjennom forheksende rytmer tvunget til å følge inn i 

Bergljots erfaringsverden.  

Det er ikke lenger det kritiske blikket som ser utenfra som dominerer, men en mer 

direkte estetisk opplevelse, som spiller på lag med følelsene. Dette er essensielt – leseren må 

åpne opp for å føle Bergljots sorg og smerte. For det andre gjør denne skrivestilen at det 

tidvis kan være vanskelig å skille mellom Bergljots smerte og den smerten man opplever som 

leser. «Instead of examining a text with a sober and clinical eye, you are pulled into its orbit. 

There is no longer a sharp line between self and text, but a confused and inchoate 

intermingling» (Felski 2008: 55). I følge Felski er det ikke lenger et skarpt skille mellom 

leser og tekst når man blir fortryllet av teksten. Gjennom å gi slipp og hengi seg til Bergljots 

følelsesverden åpner leseren også opp sin egen.  

                                                        
3 Her tolker jeg «nytelse» som følelsen av å være forbundet med teksten. Det er heller en 
samlebetegnelse for alle følelsene som kan oppstå når man lar seg rive med av litteraturen, og 
den er ikke alltid behagelig i ordets rette forstand.   
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I Enchantment-kapittelet sier ikke Felski bare noe om hvordan vanlige lesere opplever 

og nyter litteratur. Hun påpeker hvorfor det også er viktig å hengi seg til kunsten og å 

inkludere den umiddelbare estetiske nytelsen og erfaringen som en del av et større bilde. 

Kritisk tenkning og rasjonalitet er ikke i motsetning til estetisk nytelse, og disse to 

forskjellige sidene ved lesning av litteratur må ses i sammenheng, og de må samhandle. 

Felski skriver selv om sin metode som en kombinasjon mellom det umiddelbare og det 

analytiske, og hun råder lesere med Paul Ricoeur til å kombinere «a willingness to suspect 

with an eagerness to listen» (Felski 2008: 22).  

Faller man for dypt inn i teksten trollbindelse, må man riktignok jobbe for å komme 

seg ut, og nettopp denne handlingen, og ikke minst behovet for å komme ut og 

kontekstualisere, er essensiell i handlingen Arv og miljø. På samme måte som en leser som 

forsvinner inn i et litterært verk, er Bergljot oppslukt av sin egen sorg i så stor grad at hun 

ikke evner å kontekstualisere. Leseren blir invitert inn i denne opplevelsen av sorgen og 

smerten, opplever den som sin egen. Vi har riktignok mulighet til å komme oss ut av det. 

Dette gjør at vi kan se saken både innenfra og utenfra, med et rasjonelt overblikk og samtidig 

være følelsesmessig overveldet. Samtidig blir vi bevisst på at Bergljot ikke kan gå ut av 

smerten og sorgen slik leseren kan. Hjorth viser hvordan Bergljot blir fortryllet og forhekset 

av sin egen historie og av sin egen smerte ved, i alle fall for en stund, å gjøre det samme med 

leseren. Leseren lar seg oppsluke av Bergljots tanke- og drømmespråk, og tar del i en veldig 

tilstedeværende sorg, men glemmer de utenom, som ikke vet om dette er sant eller ikke.   

 

Astrid 
I begynnelsen av i Arv og miljø forteller Bergljot at hun i det siste har kommet nærmere sin 

eldste lillesøster, Astrid. Astrid har spurt Bergljot om hjelp til arbeidet med en 

artikkelsamling. Bergljot har ikke hatt kontakt med resten av familien på mange år. Når de 

ikke arbeider, forteller Astrid om den vanskelige situasjonen de står overfor, om konflikten 

hun og Åsa har med Bård, som ikke vil akseptere at de to yngste søstrene uten videre arver 

familiehyttene. Astrid er allerede fra starten i en posisjon som mellommann og budbringer 

mellom Bergljot og familien, og fortsetter gjennom hele romanen å være både den som 

kommuniserer og den som forsøker å løse konfliktene.   

På en litt enkel måte kan man si at Astrid er den som vil at alle bare skal være venner. 

Hun forsøker å forstå Bergljots sorg, men hun forsøker samtidig å legge frem for Bergljot 

hvorfor det er vanskelig å forstå, og at hun derfor heller ønsker å lytte, men til begge parter. 
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Hun har nemlig også stor forståelse for foreldrenes sorg, og gjennom henne forstår også 

leseren hvor komplisert dette er. Det finnes ingen bevis, det er kun ord mot ord.  

Astrid unngår å legge frem argumenter for å motbevise Bergljot, for uttalt ønsker hun 

ikke å velge side. Hun presenterer allikevel en tvil, som ikke er totalt urimelig. Hvorfor har 

faren bare vært interessert i den ene datteren? Og kanskje det mest uforståelig med det hele: 

hvordan er det i det hele tatt mulig at en så snill og god far, som hun har vokst opp med, som 

hun kjenner og som hun er glad i, kan gjøre noe så forferdelig? Hennes karakter er med på å 

vise hvor komplisert sannhetsspørsmålet er. Gjennom sin rasjonelle argumentasjon viser 

Astrid hvorfor den øvrige familien må forholde seg til saken slik de gjør, samtidig som det 

forstås som en manglende anerkjennelse for Bergljots opplevelse.  

Astrid fremstår som både klok og lyttende, selv om Bergljot forakter dette trekket ved 

henne og viser på hvilke måter dette gjør henne spesielt usympatisk. Astrid vil ikke diskutere 

når Bergljot er full eller sint. Astrid er diplomatisk og fattet når Bergljot er følelsesstyrt og 

ukontrollert. At Bergljot ikke aksepterer Astrids tilnærmelse til konflikten er essensielt. ”Og 

det var skolemesterholdningen, at Astrid ville belære oss om hva konflikten besto i som om 

hun ikke var en del av den” (V. Hjorth [2016] 2017: 91). Ved ikke å velge side, ved å innta 

«skolemesterholdningen», er det dermed nettopp det Astrid allikevel gjør, for hun er 

unektelig en del av konflikten, selv om hun ikke aktivt har del i den. Velger Astrid å forbli 

mellommann, å ønske å ha kontakt med alle familiemedlemmene, har hun ikke akseptert 

Bergljots sorg. For Bergljot er det ikke godt nok at hun hører, hun må også tro. Hun må 

kjenne Bergljots smerte. Og velger hun å tro, hadde hun ikke ønsket å tilbringe mer tid med 

moren og faren, etter det overgrepet og det sviket de har utsatt sin datter for, for så å ha løyet 

om det. «Det var feilen, Astrids feil. At hun hevdet å være nøytral, men ikke var det i 

realiteten, for å godsnakke med alle er ikke å være nøytral, hvis den ene parten har forbrutt 

seg mot den andre, men det tok hun ikke hensyn til eller trodde ikke på» (Hjorth 2017: 94).  

Martha Nussbaum tar i sin forskning for seg både de fornuftige og de ufornuftige 

følelsene, og hun arbeider seg også gjennom de vanligste kritikkene mot å tendere mot en 

følelsesstyrt vitenskap. Nussbaum har også brukt litteratur og snakket om forestillingsevne i 

studier som omfatter økonomi og andre mer praktiske emner. En av kritikkene mot 

orienteringen mot følelser i vitenskapen handler nettopp om følelsenes irrasjonalitet. Følelser 

er impulser, og følelsesstyrte handlinger er dyriske og intuitive – det vil si det motsatte av det 

rasjonelle og fattede. Dette viser også til en motsetning mellom Bergljot og Astrid, hvor den 

ene er følelsesstyrt, blir sint og lei seg, mens den andre tar de «fattede» beslutningene. Det er 
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allikevel noe svært kontraintutivt over å anse følelser som en unaturlig reaksjon på en 

hendelse eller en handling. Nussbaum skriver at følelsenes betydning i stor grad er anerkjent 

av forskere og filosofer, men at vi i dagligtalen har tendenser til å nedvurdere både 

viktigheten og «rasjonaliteten» i følelsene. (Nussbaum 2016: 175). Følelser er både reelle og 

rasjonelle reaksjoner på ting som skjer. Dette brukes som et argument for at leseren skal åpne 

opp for de følelsesmessige erfaringene under selve lesningen og bruke det som en vei inn til 

innsikten, som tidligere nevnt. Denne innfallsvinkelen kan også brukes som et middel for å 

snakke om forskjellen mellom Astrid og Bergljot. Astrid er rolig og fattet, mens Bergljot er 

følelsesstyrt, noe som gjør at sympatien skifter mellom de to. Bergljot sier stygge ting, ting 

hun angrer på, og selvfølgelig mye hun ikke angrer på. Hun er følelsesmessig ute av stand til 

å akseptere de som ikke forstår sorgen hennes og føler den fysisk. Astrid på sin side, er tidvis 

ikke følelsesmessig involvert i stor nok grad. 

 

Krigsmetaforer og Bos rolle 
En gjennomgående parallell til konflikten mellom Bergljot og familien er krig, både ved bruk 

av krigsmetaforer og et språk som man kunne brukt om krigshandlinger, men også gjennom 

Bergljots diskusjoner med vennen Bo Schjerven. Hans fortellinger om erfaringene sine fra 

konfliktfylte områder som korrespondent fungerer som en slags løpende kommentar til det 

som utspiller seg i familien. Bos kommentarer kan tas til inntekt både for Bergljots og Astrids 

perspektiver og posisjoner. «Bo forsøkte å forstå krigene uten å forenkle slik mediene gjorde, 

uten å tenke i svart-hvitt, ond-god, offer-bøddel slik mediene gjorde, slik mennesker gjerne 

gjør, slik jeg gjør» (V. Hjorth 2017: 177). På den ene siden forteller Bergljot om hvordan han 

alltid lette etter sannheten. «Bo sa ikke bare: Dette er sant. Men spurte: Hva annet er sant?» 

(V. Hjorth 2017: 163). Dermed viser han at det kan finnes flere sider av en sak enn den 

enkleste, men på den andre siden har Bo selv hele tiden stått utenfor og observert. Han har 

hele livet hatt et kjærlighetsforhold til Jugoslavia, og når krigen brøt ut på Balkan fikk han 

kjærlighetssorg. Senere i romanen kommenterer han sin rolle som observatør. «Det 

vanskelige i en konflikt er ikke når du sympatiserer med én side i en konflikt, sa Bo, men når 

du sympatiserer med to. Det vanskelige er når begge parter er offer og identifiserer seg med 

offerrollen og trenger den og bruker den for hva den er verdt og ikke vil gi opp» (Hjorth 

2016: 250). Det er kanskje åpenbart å trekke en parallell mellom Bo og Astrid, og muligens 

naivt og enkelt å tenke at Bergljot her åpner for en forståelse av Astrids utsatte posisjon, midt 
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imellom, samtidig som det er en mulig selvkritikk av hennes eget bastante forsøk på å få 

Astrid til å velge side.  

Et av de essensielle problemene i relasjonen mellom Astrid og Bergljot, er at Astrid 

forsøker å være en fredsmekler, mens Bergljot er i krig. For Bergljot er ikke dette starten på 

forsoningen, det er begynnelsen på krigen hun har ventet på så lenge. Og hun er klar. Det er 

som om aksepten av at forsoning ikke er mulig gjør Bergljot sterkere. Hun velger å gå inn for 

å tape familien, men gjenvinne seg selv og sin ære. 

 
Jeg forsto at jeg ikke lå i fredsforhandlinger, men var i krig, forsto at jeg ikke var på 

forsoningsmøte, men i krig, forsto at jeg ikke skulle være en fredsmegler, men en soldat. Og 

sakte fikk jeg soldatkropp, sånn føltes det på benken i San Sebastian som jeg hadde satt med 

ned på og seget sammen hulkende, og som jeg nå reiste meg opp fra (V. Hjorth 2017: 215) 

 

Det var riktignok ikke opprinnelig Astrid Bergljot skulle krige mot, men gjennom romanen 

blir det sånn for Bergljot. En av grunnene kan selvfølgelig være at Bergljot har bestemt seg 

for å rette all sin aggresjon mot Astrid fordi det er enklere enn å krangle med mor og far. 

Samtidig er det svært problematisk for Bergljot å oppleve at Astrid ikke klarer å se hennes 

side av saken. Astrid har gått inn i forhandlingene som om de skulle være likeverdige parter i 

fredsmeklingen. Det er de ikke. Bergljot har et åpent sår i det traumet hun bærer med seg og 

er langt mer sårbar, også i forhandlingene. Bergljot sammenligner det med forholdet mellom 

bøddel og offer under sannhetskommisjonene. «Filosofen Arne Johan Vetlesen har sagt at 

svakheten ved sannhetskommisjonene, forsoningsprosessene etter krigen, er at de i regelen 

krever like mye av ofrene som av bødlene, at det er en urettferdighet i det» (Hjorth 2016: 

230). De skulle tilgi og gå videre. I sannhetskommisjonene var det i hvert fall enighet om 

hvem som var offer og hvem som var bøddel. Bergljot kan ikke være offer når de ikke tror at 

hun har opplevd det hun hevder at hun har. Isteden er det familien som inntar en offerrolle, 

noe som for så vidt også kan være forståelig, om det skulle være slik at Bergljots 

beskyldninger er usanne, som de hevder. Dette er også et potensielt scenario leseren er nødt 

til å ta innover seg og vurdere i lesningen av romanen.  

Det som i all fall er klart, er at rasjonaliteten ikke lenger er entydig. Bergljot er for 

følelsesmessig involvert i sin egen historie og for oppslukt av sin egen smerte til å vurdere 

lenger. Samtidig er dette en helt legitim, og nettopp rasjonell, reaksjon på det traumet. Det er 

heller ikke verken rettferdig eller rasjonelt at Astrid skal sitte med makten til å megle, for da 

vil hun også besitte makten til å dømme. Astrid ville fra starten av ha både «verifisering og 
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forsoning», men dette er et paradoks og en umulighet, ikke bare for Bergljot å akseptere, men 

også som konsept. Astrids krav er at Bergljot må akseptere at hun ikke kan ta stilling til 

skyldspørsmålet. Når hun har gjort det kan de gå videre, men i prosessen vil hun avvise 

Bergljot og hennes sorg.  

Tale, Bergljots datter, er frustrert over den gjennomgående og pågående 

ansvarsfraskrivelsen og den manglende viljen til å ta tak i hennes mors problemer, og skriver 

til Astrid, fordi hun tross alt har vist vilje til å forsones og forstå. Astrid svarer 

forståelsesfullt. Hun anerkjenner Tales frustrasjon og at hun har det vondt – de har det alle 

vondt. Astrid svarer også at hun ikke har tatt stilling, for i så fall ville det ha vært på 

sviktende grunnlag (V. Hjorth 2017: 229). Men plutselig blir Tale sint og reagerer på Astrids 

imøtekommenhet, og grunnen er at Astrid i sitt svar har forsøkt å fremstille både Tale og seg 

selv som ofre for denne saken. Tale skriver at de er ikke ofre, de er vitner. De er riktignok 

ikke vitner til det som en gang skal ha hendt, det er det ingen som er. De er vitner til det 

pågående overgrepet som begås mot Bergljot, i det at hun gang på gang ikke blir trodd. De er 

vitner til Bergljots reaksjoner, tidvis hysteriske og fysiske. 

 Tales reaksjon poengterer noe helt essensielt ved konflikten, som også oppstår 

mellom Bergljot og Astrid, til tross for at det ikke opprinnelig er Astrids krig. Ved å gjøre seg 

selv til offer for situasjonen, og offer i familiedramaet, har Astrid implisitt også plassert seg 

selv på en side. Hun er offer for Bergljots store drama, på samme måte som hun mener at 

moren er det. Hvis man i lys av dette gjenfinner Bo Schjervens påstand om at den 

vanskeligste posisjonen i en konflikt er midt imellom, å sympatisere med begge sider av 

saken, kan hans refleksjon også tolkes annerledes. Hva om det er vanskelig å stå i midten 

fordi man aktivt må unngå å velge side? Astrid tror hun forholder seg nøytral, og hun 

forsøker å opptre som en fredsmekler. Hun har ikke tatt stilling, og hadde hun gjort det hadde 

det vært på sviktende grunnlag, sier hun. Astrid ønsker bevis, men det kan hun ikke få. Astrid 

ønsker ikke å ta stilling til skyldspørsmålet, men drøfter problemene og forsøker å vise 

Bergljot hvorfor den tilnærmingen er den rasjonelle. Kanskje er dette også til en viss grad 

riktig, og sannsynligvis er hun overbevist om det selv. Sånn sett representerer Astrid mer enn 

en antagonist, for dette er et perspektiv som får stor betydning for hvordan leseren forholder 

seg til Bergljot. 

   

 

 



 32 

Bergljot 
For Bergljot finnes riktignok ingen mulighet for et kompromiss, og ingen mulighet til å 

reflektere rundt sannheten. Hun må bli trodd fullt og helt. Allikevel veksler Bergljot mellom 

å se situasjonen utenfra, og dermed åpne leserens blikk for hele bildet, og også for familiens 

sorg, og å være helt innesluttet og oppslukt av sin egen sorg. Selv om sympatien ligger hos 

romanens hovedperson, finnes det flere eksempler fra teksten som presenterer faren mer 

tvetydig. Spesielt foregår denne utforskningen i tankeprosessene og refleksjonene til Bergljot, 

som noen ganger åpner for en annen forståelse av virkeligheten.  

Bergljot presenterer flere momenter som bidrar til mulige tankekors for leseren. 

«Hvorfor hadde jeg glemt at far passet godt på bestemor, på moren sin da hun ble syk, 

besøkte henne på sykehjemmet flere ganger i uka? Fordi det ikke passet inn i mitt bilde av 

far? … Jeg prøvde å få satt far i system, men han unndro seg systemet?» (Hjorth 2017: 168).  

Disse refleksjonene gjør Bergljot seg i forbindelse med farens begravelse. Kan det være at 

hun har demonisert ham og ikke husker noe av det fine han gjorde, både for andre og for 

henne? Men brått snur hun, og presenterer en annen teori, som virker mer sannsynlig for 

henne. «Eller var det slik at far gjorde bot, ikke overfor dem han hadde sviktet, men overfor 

en ufarlig, syk gammel dame han ikke fryktet lenger.» (Hjorth 2017: 168). Denne 

konklusjonen passer inn i Bergljots tidligere presentasjon av faren, men den tilfører ikke nye 

bevis eller refleksjoner. Bergljot åpner opp, men lukker igjen og går tilbake til sin egen 

versjon av faren, men leseren blir gjennom disse refleksjonene stående litt mer på utsiden. 

Dette kan også knyttes sammen med Bergljots utsagn noen sider før: «Dette var min 

analyse av far, sterkt inspirert av Freud, men jeg trodde på den, jeg følte den» (V. Hjorth 

2017: 166). Formuleringen «jeg trodde på den, jeg følte den» er spesielt interessant i denne 

forbindelsen, fordi den åpner opp for at det finnes noe annet å tro på. Leseren forstår at 

Bergljot har bestemt seg, og gjennom hennes egen overbevisning, som blir så fysisk. Disse 

følelsene sitter så dypt i Bergljot at hun blir fysisk dårlig av den, og denne følelsen av ubehag 

og å ha blitt sviktet overføres til leseren. Allikevel plantes en ambivalens i forbindelse med 

skyldspørsmålet i leseren ved bruken av verbet «å tro».  

En annen grunn til at en mulig ambivalens hos leseren er at Bergljots traume aldri er 

beskrevet rett fram og konkret i romanen. Leseren får ikke mer innsyn i minnene enn det 

familien får. Bergljot forteller og reflekterer som om det er sant. Selv om enkelte elementer 

virker usikre og tvetydige, basert på tolkning og ikke håndfaste bevis, handler Bergljots 

utforskning ikke om å forsøke å finne noe som kan sverte faren, men heller om å finne ut noe 
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om seg selv. Brikkene faller på plass etter hvert. Flere tegn på at noe påvirker henne og følger 

henne er tydelige gjennom romanen, og selv om overgrepene i seg selv er ikke beskrevet, 

men konsekvensen av dem er det. Bergljot opplever at den fineste silkekjolen hennes blir 

«skitten» av at hun har pyntet seg med den for faren sin. Det kanskje viktigste eksempelet er 

smerten Bergljot opplever når hun skriver, og for første gang gjenoppdager disse minnene. 

«Han rørte meg som en lege, han rørte meg som en pappa. Og det kom over meg som et ras 

og rammet meg som en besvimelse» (V. Hjorth 2017: 238). Det var på dette tidspunktet at alt 

falt på plass for Bergljot, og hun forsto alt hun hadde fortrengt i så mange år. Dette er den 

virkeligste og mest konkrete beskrivelsen av overgrepet i romanen. De andre beskrivelsene 

av overgrepet skjer gjennom en gjenfortelling, i talen Bergljot holder for familien sin på 

revisorkontoret, der hun sier rett ut at faren utsatte henne for gjentatte seksuelle overgrep 

mellom hun var fem og sju år. I tillegg forsøker moren å stille henne til veggs under dette 

møtet. «Husker du det? Spurte mor, så på meg med smale, rasende øyne, før har du sagt at du 

ikke husker det. Jeg husker, sa jeg» (V. Hjorth 2017: 202). Gjennom denne konfrontasjonen 

kommer det også frem at moren har hørt det før. Det er ikke en bekreftelse på at det er sant, 

men det er en bekreftelse for familien, og spesielt morens, manglende vilje til å åpne opp for 

å godta Bergljots versjon. Dette har vært oppe til diskusjon før, men da husket ikke Bergljot.  

Usikkerheten får to forskjellige utslag. Den kan tas til inntekt for familiens tvil, og 

kan gjøre at leseren i større grad sympatiserer med de som faktisk ikke vet, og som blir dratt 

mellom to personer de er glade i, fordi leseren heller ikke vet mer enn dem. Den andre mulige 

konsekvensen er at leseren blir enda mer bevisst på Bergljots sorg. Hun har ikke ord for å 

forklare det forferdelige hun har opplevd, men hun trenger forståelse, at noen skal tro på 

henne. Og familien gjør det ikke. I aller størst grad opplever leseren sorgen ved at Bergljot 

omsluttes og oppslukes totalt av den. Hun blir handlingslammet og fysisk dårlig, og hun 

bruker alkoholen som bedøvingsmiddel.  

På bakgrunn av samspillet mellom disse motstridende følelsene vil leserne, bevisst 

eller ubevisst, aktivt måtte forholde seg til sannhetsspørsmålet. Bergljot gjennomanalyserer 

sin egen historie, og overlater dermed ingen «tomrom» i sin egen historie. Allikevel utelater 

hun for eksempel å inkludere alle gode minner i sitt bilde av faren. Bildet av faren slik det 

blir presentert for leseren er allerede gått gjennom en fortolkningsprosess hos Bergljot. 

Bergljot viser sin fortolkningsprosess frem, og hun viser samtidig hva hun har utelatt, og de 

tomrommene vi står igjen med, gjør at hennes sannhet må leses en sannhet med forbehold.   

Iser skriver, som tidligere nevnt, at tomrommene som leseren selv fyller, gjør at 

teksten blir deres egen. De kommer nærmere. Når vi ikke får mulighet til å fylle inn tomrom i 
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Bergljots formidling, blir vi stående mer på utsiden. Hennes opplevelse kan aldri helt bli 

leserens. Leseren kan allikevel velge å ta del i hennes fortelling, ved å tro på henne, ved å 

takke ja til det vennskap romanen ønsker å tilby, for å bruke Booths begrep. Leseren må 

bestemme om Bergljots historie skal få være den eneste sannheten eller om det finnes et 

grunnlag for å tolke det annerledes.  

 

Mor 
Slik Bergljot legger det frem, er moren hennes fullstendig klar over at overgrepene har funnet 

sted, men nekter å anerkjenne at det kommer ut i lyset. Hun er dermed i en annen posisjon 

enn Astrid og Åsa. «Du var så rar da du kom hjem fra Volda, sa hun. Jeg holdt på å gå til 

presten, sa hun» (V. Hjorth 2017: 202). «[M]or gikk ikke til presten, men ga meg Tove 

Ditlevsens Man gjorde et barn fortræd, som jeg stappet inn i et skap, full av ubehag.» (Hjorth 

2017: 203). Moren vet at faren ikke er bra for noen av dem, og de har også hatt et turbulent 

forhold, spesielt i etterkant av morens skandaleforhold med den gifte Rolf Sandberg. «De 

drakk og kranglet og en dag hadde mor en brukket arm, hun hadde falt ned trappa. En dag 

hadde hun blått øye, hun hadde gått på en dør. En dag hadde hun slått ut en tann, hun hadde 

falt på isen. Det er mange som syns far er morsom, sa mor» (Hjorth 2017: 223). 

Determinismen og inspirasjon fra naturalismen er også sentralt når det kommer til 

bokens tittel, Arv og miljø, og også en overordnet tematikk. Bergljots datter Ebba får også 

kjenne konsekvensene av hvordan smerte går i arv. «Stakkars Ebba satt der med den oppløste 

moren sin som hun ikke visste hvordan hun skulle hjelpe, fanget inn i sin mors historie som 

hun ikke visste hvordan hun skulle håndtere, som uvegerlig ble hennes historie» (V. Hjorth 

2017: 209). Her viser Hjorth hvordan arv og miljø også får konsekvenser for den kommende 

generasjonen. Vi er alle merket av våre foreldres sorger og traumer, og er nødt til å ta del i 

dem. Kaja Schjerven Mollerin og Hjorth diskuterer begreper som assosieres med 

naturalismen, som arv, miljø, smitte, arvesynd og determinisme. Hjorth sier at hun er svært 

bevisst dette grepet i Arv og miljø. Hun er inspirert av Ibsen, og Gjengangere er en viktig 

referanse i hennes egen bok, spesielt fordi Bergljot er teaterviter, og derfor er veldig bevisst 

skuespillet og teaterets verden. Det er ikke determinismen hovedsakelig, men konsekvensene 

av dårlige valg, som også påvirker kommende generasjoner som fascinerer.  

«Hvis det er for lett for oss å føle med en romankarakter, har ikke oppfordringen 

særlig stor moralsk verdi; opplevelsen kan altfor lett får oss til å synge ned i en 

selvforherligende nytelse av egen medmenneskelighet» (Nussbaum 2016: 41). Dette er 
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spesielt viktig for å vise hvordan Arv og miljø er nyansert når det kommer til hvem som er 

onde og hvem som er gode. Hjorth utforsker det som finnes mellom. Hun forklarer det med at 

«Et menneske er jo ikke bare. Mye kunst søker å forstå hvordan mennesker utvikler seg, 

forklare hvorfor det usympatiske mennesket er blitt usympatisk, og så videre, gå inn i rommet 

mellom skurk og helt og nyansere» (Mollerin 2017: 36).  

Bergljot sammenligner forholdet til sine barn, Ebba, Tale og Søren med forholdet til 

moren, og ser likheter mellom dem og søstrene sine. «Snille Ebba, engstelig for moren sin 

slik Astrid og Åsa var engstelige for og passet på moren sin» (V. Hjorth 2017: 209). Denne 

forståelsen for at søstrene er engstelige for moren sin og føler seg nødt til å passe på henne, er 

kanskje mest naturlig å lese ironisk, og som en foraktfull observasjon basert på at både 

søstrene og moren er svake – de klarer ikke å bryte, og de tør ikke å være uavhengige. Den 

kan riktignok også leses uten ironi. Kanskje Bergljot faktisk har en mer dyptliggende 

forståelse av søstrenes kvaler med å bryte med familien sin. Det kan i så fall også knyttes opp 

til romanens tittel, og til spørsmålet om Arv og miljø, og ikke minst en idé om en form for 

arvesynd. Bergljot sier at det er på grunn av barna at hun lenge forsøkte å opprettholde et 

forhold til foreldrene sine. De skulle ikke lide under hennes og foreldrenes konflikt. Den siste 

siden i romanen er viet en samtale mellom Bergljot og barnebarnet Emma. Emma spør 

bestemoren sin om hun har en mor, og om hun kan få hilse på henne. Hun bor langt unna, sier 

Bergljot. Emmas barnlige utspørring og undring over døden og livet, at alle har en mamma 

og en pappa tar også opp problematikken som omhandler familiene man ikke kan velge, men 

allikevel er nødt til å forholde seg til på en eller annen måte. Alle har en mor, alle kommer fra 

et sted. 

 

To overgrep 
En av grunnene til at Ingunn Økland i sin anmeldelse reagerer sterkt på romanen, er at det er 

snakk om et overgrep, en forbrytelse. Det er stor forskjell på at mennesker blir utlevert og 

beskrevet ufordelaktig og at virkelig person blir anklaget for å ha begått en forbrytelse. 

Hjorth på sin side syns det er spesielt å reagere på dette når hun har sagt at hun har skrevet en 

roman, men at det allikevel er interessant å se at Aftenposten bruker mer energi på å beskytte 

en død overgriper enn et levende offer (Mollerin 2017: 53).  

 Familien til Bergljot ønsker også å beskytte den døde faren heller enn å ta imot 

Bergljot og velge å tro på hennes historie. Bergljot reagerer kraftig på måten Astrid velger å 
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håndtere informasjonen hun har gitt om overgrepet hun har blitt utsatt for, og hun sender flere 

sinte mailer, hvor hun beskylder henne blant annet for å bagatellisere opplevelsen hennes: 

 
Alle kan gjøre feil, skriver du, skrev jeg, at du selv har gjort feil, at du regner med at vi alle 

har gjort feil og så videre i en uforpliktende politisk korrekt dur, og bagatelliserer dermed det 

jeg har blitt utsatt for. […] Og det kjennes som et overgrep. Er det slik du møter ofre for 

menneskerettighetsbrudd? Alle kan gjøre feil?”(V. Hjorth 2017: 92). 

 

Her er Bergljot inne på noe helt sentralt. Ved å sette spørsmålstegn ved legitimiteten til 

Bergljots erfaring, ved å undervurdere hennes sannhet, begår familien faktisk et overgrep mot 

henne. Romanen dreier seg derfor vel så mye om et overgrep som pågår i nåtid som det dreier 

seg om overgrepet begått av faren for mange år siden, og man kan kanskje dra det så langt 

som å si at det virkelige overgrepet det som begås mot Bergljot av hennes mor og søstre, ved 

at de fornekter hennes erfaring. De nekter å anerkjenne henne.  

Allikevel er det moren som er hovedobjektet for denne beskyldningen, fordi hun 

faktisk vet at det har skjedd, og nekter å la det felle familien. «Far trakk seg tilbake, men mor 

trakk seg ikke tilbake, mor ville ikke slippe» (Hjorth 2016: 313). Slik beskriver Bergljot det 

pågående overgrepet som fortsetter i etterkant av det reelle overgrepet begått av faren. «Far 

var skyld i min ulykke, men ulykken ble alles og det sto ikke i min makt å utslette den» 

(Hjorth 2016: 314). Hjorth tar også for seg nettopp dette sviket i samtale med Mollerin, og 

forklarer på samme tid hvorfor hun ikke har beskrevet overgrepene i boken. «Også 

mennesker som ikke har opplevd overgrep, kan rammes av dette. Og jeg vil vise hvor vondt 

Bergljot opplever det» (Mollerin 2017: 200). 

Det hele blir ekstra tydelig når romanens konflikt eskalerer etter farens død. Bergljot 

reflekterer over lettelsen ved farens død. Kanskje både moren og søstrene også er lettet, både 

fordi han hadde vært en byrde i sine eldre år, men også fordi hans død kunne endre 

familiedynamikken. «Fordi de, men særlig mor, trodde far var problemet, i forholdet til Bård, 

i forholdet til meg, så trodde de at når far var borte, kunne kortene deles ut på nytt, kanskje 

håpet ikke bare mor, men alle på det» (V. Hjorth 2017: 154). Det hele blir nesten verre i 

etterkant, fordi moren og søstrene til Bergljot opplever at «problemet» er borte – konflikten 

mellom Bergljot og faren kan ikke fortsette når han er død. Men dette var ikke en konflikt, 

det var et overgrep. På den ene siden må de unnskylde seg, ikke på vegne av faren, men på 

vegne av seg selv. På den andre siden er det uansett allerede for sent når han er død.  
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Kapittel 4 

Hvem eier sannheten? 
Fri vilje – Veras metode 
Tittelen Arv og miljø indikerer at vi alle er dømt på forhånd, farget og preget av oppvekst og 

arvesynd. Tittelen Fri vilje presenterer et motsatt perspektiv. Helga Hjorth spiller på 

storesøsterens romantittel, og sier indirekte at arv og miljø er kun en dårlig unnskyldning for 

handlinger man ikke ønsker å stå inne for. De to romanene drøfter sannheten, men på 

forskjellige måter og med forskjellig objekt for undersøkelse. En del av refleksjonene Fri 

vilje er nyttige å bruke, fordi romanen handler om Vera Lind og hennes skriveprosess, og det 

søsteren mener er hennes litterære metode.  

Før utgivelsen av søsterens roman, forsøker Nina Lind og familien å snakke med 

Gudrun Gran, Vera Linds redaktør for å få stoppet romanen. Gran på sin side, mener ikke at 

innholdet i romanen er problematisk. I følge Gudrun Gran drøfter og utforsker Vera Lind 

ikke bare familieforholdene, men også sine egne minner og viser hvordan forskjellige 

personer kan oppleve minner på forskjellige måter. «Men det er jo ikke bare fakta i en slik 

sak», svarte Gran, «det er versjoner.» «Nei, det er ikke versjoner», sa jeg, «for enten gjorde 

han det eller så gjorde han det ikke.» (H. Hjorth, 2017: 114). Dette viser en viktig og svært 

komplisert tematikk, som er gjennomgående i både Fri vilje og Arv og miljø. På den ene 

siden er det nemlig slik at et overgrep bare kan ha skjedd eller ikke, som Nina Lind påpeker. 

Det kan ikke eksistere forskjellige versjoner når det kommer til et overgrep begått av en 

voksen mann mot et lite barn. Enten har det skjedd eller så har det ikke skjedd. Samtidig 

åpner Nina Lind for at de øvrige familiemedlemmene faktisk har egne versjoner av saken, og 

hun reagerer på at søsteren ikke har forståelse for deres egne versjoner.  

 
«Men hun ser ikke endimensjonalt på det», sa forlagsredaktøren. «Hun åpner for ulike syn, 

hun utforsker hvordan mennesker kan tenke forskjellig om ting.» «Det hadde enda vært noe», 

sa jeg. «Men hvordan skal Vera klare det – hun som insisterer på at vi skal tro på henne? Hun 

har jo ingen forståelse for våre versjoner.» (H. Hjorth 2017: 115). 

 

Nina Lind drøfter og vurderer, og det er tydelig at det er uklart for alle i familien hva 

som faktisk har skjedd. Hun sier at hun ikke vet, at hun ikke har noen bevis, og at det er 

vanskelig både å godta søsterens opplevelse og å avskrive henne fullstendig. Det finnes 
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derfor enkelte paradokser i Ninas refleksjoner som ikke er til å komme unna. Nina Lind 

tviholder på at hun ikke vet hva som har skjedd og at hun heller ikke kan ta stilling til det 

fordi det ikke finnes bevis. Hun sier riktignok at hun ser på det som sannsynlig at Vera har 

tilegnet seg falske minner gjennom psykoanalyse og feiltolkning av kroppslige reaksjoner, 

med en forståelse av hvor virkelige disse minnene oppleves for søsteren. Ved både å legge 

frem at det ikke finnes versjoner, kun fakta, men samtidig ønske gehør for «våre versjoner», 

sier Nina Lind allikevel at hun ikke tror på søsteren sin.  

På den ene siden skriver hun at søsteren har skrevet en selvbiografi kamuflert som en 

roman. Alt som er endret er navnene deres. Samtidig vender hun stadig tilbake til, ikke de 

falske minnene, men en metodisk forvrengning og feilframstilling av livet deres, og en 

presentasjon av hendelser som faktisk ikke har skjedd. På samme tid er innholdet i søsterens 

roman sant og usant, og familiemedlemmene veksler mellom ikke å kjenne seg igjen i det 

hele tatt og å oppleve at det som står skrevet er som tatt direkte ut fra deres liv. Det går 

paradoksalt nok an å både føle seg utlevert og feilaktig fremstilt. Mot slutten av romanen 

bekreftes dette, i en samtale med en hyttenabo. «Du må ikke tro på det, Guttorm», sa jeg. 

«Det er ikke sant» (H. Hjorth 2017: 218). «Vi klarer ikke å tro på henne, Guttorm, ikke sånn 

at vi kan tro at pappa gjorde det. Han har aldri gjort Ingvill og meg noe», sa jeg. Vi har 

snakket med folk som jobber med det, og de sier at pedofile fedre som regel ikke lar yngre 

søstre være i fred» (H. Hjorth 2017: 219). 

Nina Lind bestemmer seg i kjølvannet av utgivelsen av søsterens bok for å skrive en 

roman, et svar på tiltalen, en hevn på vegne av moren. Det er hennes første roman, og hun 

melder seg på skrivekurs. På skrivekurset henger hun seg spesielt opp i det kursholderen sier 

som handler om å gjøre historier plausible. Frampek skal gjøre usannsynlige hendelser 

plausible, sier kursholderen, og Nina Lind opplever at det er nettopp dette hennes 

forfattersøster har som metode. Gjennom å skrive om familien og endre deres adferdsmønster 

og deres historie blir det gjort plausibelt at de er medskyldige i å dekke over overgrepet som 

har blitt begått mot henne. Nina Lind vet hva romanen søsteren skal utgi skal omhandle, men 

på dette tidspunktet er boken ikke utgitt, og hun har ikke lest manus. Allikevel har hun en 

tanke om ikke bare handlingen, men også metoden til søsteren. Dette får hun altså bekreftet 

gjennom skrivekurset.  

 
Det var altså en del av forfatterens arbeid: å gå frem og tilbake, jobbe systematisk for å skape 

konsistens og etablere logikk i hendelsesforløpet. Hvis det manglet noe, hvis ting ikke hang 
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skikkelig sammen, så fikk man gå tilbake og redigere det man allerede hadde skrevet, nesten 

som å gå tilbake og redigere fortiden (H. Hjorth 2017: 200). 
 

Nina Lind skriver derfor ikke kun om søsterens metode som forfatter, men også implisitt om 

hennes metode for å skape falske minner i det virkelige liv, for så å integrere dem i de ekte 

minnene og gjøre dem til en del av sin historie. Hvis noe ikke passer inn, kan man nemlig 

bare gå tilbake og redigere. Det er dette hun mener at Vera har gjort. Nina Lind er med sin 

undring over hvordan historier blir til inne på en hvordan enkelthendelser settes i system i 

litteraturen for å lage en sammenheng.  

 

Troverdige fortellere? 
I en utvidet tolkning av Ricoeur, kan man si at Arv og miljø sin behandling av sannheten, 

skisserer en lignende prosess hos Bergljot som den som foregår i konstruksjonen av en 

roman. Fra Bergljots tolkninger, blir det satt sammen til en fortelling, for så å bli videre tolket 

av de øvrige familiemedlemmene. Arv og miljø viser oss dermed hvordan litterær, men også 

faktisk sannhet «oppfører seg». Gjennom denne vinklingen introduseres en idé om at all 

menneskelig erfaring og forståelse er litterær i sin form, og må bearbeides før det settes inn i 

et forståelig system i form av et narrativ, gjennom emplotment.  

I Vigdis, del for del snakker Hjorth og Mollerin om debatten rundt Arv og miljø og 

litteratur som ligger tett opp mot virkelige forhold. Hjorth sier til Mollerin at hun får følelsen 

av at kritikerne av virkelighetslitteraturen ikke har forståelse for prosessen som må til for å 

skrive en roman. Det samme gjelder ifølge henne faktisk også enkelte forfattere som hevder 

at alt de skriver er sant, her eksemplifisert med Knausgård og Espedal. «Ja, mulig det er sant, 

men sant for dem. Det er en reservasjon man alltid må ta» (Mollerin 2017: 65). En litterær 

sannhet er ikke den samme som en virkelig sannhet.  

 En kunstners prosess er kompleks. Det handler om den kreative prosessen, og det 

handler om å formidle. Det handler om å overraske og sjokkere, og det handler også til tider 

om noe så enkelt som å penger og berømmelse. Det er også «et forsøk på å strukturere noe 

som er ustrukturert, å nå ny erkjennelse», sier Hjorth (Mollerin 2017: 66). Hun siterer Picasso 

og Ibsen og deres tanker om at gjennom kunsten finnes muligheten for å løfte virkeligheten 

opp til et nytt nivå. Dette nivået handler kanskje ikke kun om en kunstnerisk opphøyet sfære, 

men også om at andre vil kjenne seg igjen i kunsten og litteraturen. Som kunst blir den 

enkelte historie og imitasjon ikke kun en parodi, en gjengivelse av virkeligheten som ikke 
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yter noen rettferdighet, men de blir en del av en høyere enhet med en helt annen allmenn 

verdi. 

Samtidig som kunsten blir noe annet, en representasjon av virkeligheten, eller kanskje 

i større grad en reproduksjon av livet, vil livets sannheter ikke kunne representeres virkelig i 

kunsten. Det blir kun en konstruksjon. Ingunn Økland skriver, som tidligere nevnt, at 

utgivelsen til Hjorth hadde vært mindre problematisk om overgrepet hadde skjedd i 

virkeligheten. « Skulle anklagen være oppdiktet, har både forfatter og forlag kastet et 

mistankens lys over en uskyldig person» (Økland 2016). Økland skiller riktignok her ikke 

mellom Bergljot og Hjorth, noe som gjør både kommentaren og analysen vanskelig. De to 

sannhetsspørsmålene Mollerin tar opp i sin bok – er Bergljot troverdig og er Bergljot Vigdis 

– blir dermed blandet sammen. Har dette skjedd med Vigdis? Hvis ikke kan man heller ikke 

la en romankarakter som minner om forfatteren beskylde sin far for det. 

Bergljot er på den ene siden ikke en troverdig forteller, fordi leseren ikke får bevis på 

at det hun forteller er sant. Hjorth portretterer henne allikevel autentisk og troverdig. Bergljot 

tror på dette. Hun føler det. Og det som kan vurderes som oppdiktet og usant i hennes 

formidling, får allikevel sin egen sannhet. Hvorvidt Bergljot er utsatt for incest eller ikke, er 

umulig for leseren å si. Det som riktignok er helt virkelig, er at Bergljot opplever smerten ved 

ikke å bli trodd. Hjorth kompliserer riktignok spørsmålet og troverdighet og sannhet ved å 

være tvetydig rundt sin egen rolle som forfatter. Hvem er det som konstruerer hva? Med alle 

disse føringene fra norsk litterær offentlighet er konsekvensen kanskje at vi leser med samme 

utgangspunkt som Astrid. Hun har blitt presentert begge sider og vet hverken om det er sant 

eller ikke, eller hvordan hun skal forholde seg til søsteren og hennes sorg. 

Irene Engelstad bruker et eksempel fra Tredje person entall i sin tematisering av 

Hjorts lek med sannheten. I Tredje person entall skriver Hulda i dagboken sin at hun har hatt 

sitt første samleie. Foreldrene leser, dette og den oppdiktede historien får konsekvenser for 

deres forhold – konsekvenser som kanskje hadde kommet før eller senere uansett. Hun forstå 

at det hun dikter blir sannere enn virkeligheten. Som Engelstad skriver: «Dette gir diktningen 

autoritet» (Engelstad 2009: 45). Den samme historien forteller Bergljot om i Arv og miljø, 

men hun spinner ikke videre på diktningens sannhet som hovedpersonen i Tredje person 

entall gjør. Dermed er det som om Hjorths romankarakterer er i samtale med hverandre, og 

man kan tolke det som om de utfyller hverandres tanker. Disse referansene er ikke 

nødvendigvis tilgjengelig for alle, og det er heller ikke en forutsetning for å lese Arv og miljø. 

Det kan likevel være en fordel å kjenne til Hjorths forfatterskap, for det gjennomgående 
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temaet er klart og tydelig. Litterær konstruksjon kan være sannere enn virkeligheten, og det 

kan være nødvendig å vurdere om dette også er oppfatningen til Bergljot.  

Bergljot forsøker å tolke et handlingsmønster og et følelsesmønster. Hun går i 

psykoterapi for å forsøke å finne ut hva som er grunnen til at hun bærer på en smerte. Hun vil 

finne årsaken. Nina på sin side, mener at Veras innbilte incest-opplevelse er utgangspunktet. 

Hun tolker det som om romanen til søsteren er bygd opp rundt dette, nettopp for å forsøke å 

gjøre det troverdig, eller plausibelt, at dette har skjedd. Hun mener dermed at Vera Linds 

roman er skrevet for å overbevise, ikke for å utforske. Hun snakker dermed ikke om en 

reproduksjon av det virkelige liv i litteraturen, men en rekonfigurering av minnene gjennom å 

skrive de falske minnene sanne, noe som også får konsekvenser for det virkelige liv.  

 

Tvetydig forfatter 
Hovedpersonene i de to romanene har helt forskjellige opplevelser av hvordan litteraturen 

virker, og dermed også på hvordan den litterære sannhet oppfører seg. Hjorths opptredener i 

intervjuer og samtaler som offentlig person tilfører enda et element som bidrar til å 

komplisere sannhetsspørsmålet ytterligere. Det handler om den tidligere nevnte iscenesettelse 

av seg selv, og hva slags betydning dette har for leserne. Et godt eksempel er det tidligere 

nevnte intervjuet i forbindelse med romanen Hjulskift. Hjorth er tydelig i sin verbale 

kommunikasjon, men det allikevel vanskelig ikke å forstå det slik at Hjorth, i alle fall til en 

viss grad, er inspirert av virkelige forhold, når kjæresten hennes faktisk er bilselger, slik som 

den ene romankarakteren. Et viktig poeng hos Andersen handler om spekulasjonene som 

kommer som konsekvens av dette intervjuet, og hvordan lesere kan komme til å forstå verket, 

basert på kunnskapen de har om Hjorth. Conradi Andersen viser til Poul Berhendt som 

skriver at «Hun har, bevisst eller ubevisst, annonsert at romanen lest autonomt, som fiksjon, 

ikke er tilstrekkelig forståelse for verket» (Conradi Andersen 2009: 68). 

Som tidligere nevnt, er Wayne C. Booth også inne på hva som skjer når det oppstår 

usikkerhet rundt hvorvidt det som står i en roman er sant eller ikke. Forfattere skaper 

interessante forbindelser når de er tvetydige i formidlingen av seg selv og hvordan de står i 

forbindelse til litteraturen. Er det sant eller ikke, eller er det kanskje delvis sant? 

Konsekvensen av dette grepet, om det er bevisst eller ubevisst, er et fokus på sannhet som går 

ut over romanens grenser og inn i debatter i det virkelige liv, på en helt annen måte enn vi 

gjør med Knausgårds litteratur. Karl Ove Knausgård hevder at det han skriver er sant, men 

det finnes også et forbehold om at dette er gått gjennom en kunstnerisk prosess – det er sant, 
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men det er sant for ham, som tidligere vist med Hjorth og Mollerin. Med Hjorths romaner 

skjer det derimot en nærmest omvendt reaksjon. Hun insisterer på at det er skjønnlitteratur, 

men legger føringer, bevisst eller ubevisst, som endrer måten man leser verkene hennes på. 

Ikke bare enkeltpersoner spekulerer i om Vigdis Hjorth er utsatt for overgrep, Ingunn Økland 

leser også Arv og miljø som en biografisk nøkkel (Økland 2016). 

Conradi Andersen skriver som tidligere nevnt om hvordan Hjorth, samtidig som hun 

skaper interesse ved å være tvetydig rundt disse forholdene, også kan skape en nærere 

relasjon mellom seg selv, teksten og leseren. Psykolog Ylva Østby skriver i en kronikk i 

Aftenposten om flere kritikeres idé om Bergljots minner er falske, basert på manipulasjon i 

terapi. Hvis man så lett kan avvise en romankarakters traume, hva da med de som faktisk har 

opplevd det? Hun avslutter med et svært viktig poeng: «Selv om falske overgrepsminner 

forekommer, finnes det også altfor mange eksempler på virkelige overgrepshistorier som ikke 

blir trodd» (Østby 2016). Hun mener at Hjorth gir en stemme til ofre for overgrep og incest. 

 

Forfatterens ansvar 
Har forfattere et ansvar for å formidle det vonde og vanskelige for sine lesere? Og hvor ligger 

i så fall dette ansvaret? Hjorth drøfter Kierkegaards bruk av sitt eget liv i litteraturen i samtale 

med Kaja Schjerven Mollerin, og hun skriver at hans ansvarsfølelse i større grad var knyttet 

til kunsten enn de som ble utlevert i hans kunst. 
 

I likhet med de fleste forfattere bruker Kierkegaard alle små og store historier fra sitt lite 

begivenhetsrike liv til dikteriske formål. Livet som han hevder å ta så alvorlig står i kunstens 

tjeneste. Og det fikk følger for folks liv, for eksempel for Regines, slik dagens selvbiografiske 

bølge får følger for flere, og det er forfatteren som må avgjøre om det er verdt det (Mollerin 

2016: 146-147).  
 

Formuleringen «kunstens tjeneste» er nærliggende å tolke, ikke som et ansvar for leseren, 

men som et ansvar for kunsten som en høyere, udefinert enhet.  

Når Hjorth skriver om alvorlige og betente tema som incest, blir det allikevel relevant 

å spørre om det kun er «nytelsen» man er ute etter å formidle. Rita Felskis sjokk handler om 

litteraturens evne til å gjøre leseren skremt, sjokkert, til og med fysisk dårlig. Hva forfattere 

ønsker å oppnå med denne effekten vil variere, men i Hjorths tilfelle kan det argumenteres 

for at hun ønsker å sette fokus på den skepsisen flere overgrepsofre blir møtt med. Kunsten 

og den rene estetiske erfaringen er ikke uviktig, men det er nettopp når det kommer til begrep 
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som «tjeneste» og «ansvar» at det kan være mer interessant å vurdere kunstens virkning når 

det kommer til potensiell lærdom. Som Nussbaum skriver, har kunsten stor betydning for 

menneskene fordi den lærer oss å vurdere andre menneskers følelser. Den gir oss en evne til å 

se for oss det som kan skje. Skal vi lese etisk, må vi stadig stille spørsmål rundt Arv og miljø 

vil lære oss, og på hvilken måte den gjør det. 

«Gå ut i offentligheten og angripe et incestoffer som har stått fram med sin historie, 

det går jo ikke an» (H. Hjorth 2017: 253). Dette sier Nina Lind i Fri vilje til en av 

hyttenaboene. Nina Lind snakker her om sin egen søster, Vera Lind, og ikke romankarakteren 

i søsterens utgivelse, for det finnes i utgangspunktet ingen etiske problemer ved å angripe 

hovedpersonen i en roman. Derfor blir denne uttalelsen nærmest et symbol på hva slags 

sannhet litteraturen kan skape. Nina Lind opplever at det er fullstendig overlapping mellom 

søsteren og hovedpersonen i romanen hun har skrevet. Psykolog Kaja Østby er inne på 

hvordan Arv og miljø får betydning for faktiske ofre for overgrep i en kommentar i 

Aftenposten. «Når det gjelder Arv og miljø angår den noe som er større enn romanen og dens 

forfatter, nemlig vanlige mennesker med egne overgrepserfaringer. Hvordan boken omtales 

og tolkes, har innvirkning på hvordan de skal forholde seg til sin sannhet og sine familier» 

(Østby 2016).  

Ved å være tvetydig rundt hvorvidt det har skjedd eller ikke, ikke bare i romanens 

univers knyttet til Bergljots troverdighet, men også om romanen handler om Hjorth selv, 

skapes en overlapping mellom liv og litteratur, sannhet og diktning. Hjorth har gjort seg selv 

sårbar, og om det er bevisst gjort i «kunstens tjeneste» kan man bare spekulere i, men 

effekten av det er betydelig. Hun viser samtidig den skepsis mange incestoffer møtes med, 

den skepsis hun som forfatter blir møtt med. Romanen blir satt i system i det virkelige liv, 

ikke bare fordi Hjorth og Bergljot begge blir mistenkeliggjort, men fordi kritikerne deles i to 

fløyer. De som tror på Hjorth er også de som tror på Bergljot. De som tror på muligheten til å 

skape litteratur og sannhet, tror også på Bergljots historie, og på hennes rett til å eie den. Når 

Hjorth spiller på tvetydigheten rundt om Bergljot er henne, åpner hun derfor ikke bare for at 

det kunne vært henne, men også for at det kunne vært hvem som helst. Som tidligere nevnt 

skriver Conradi Andersen at Hjorths tvetydighet gjør at vi kommer «tett på, på avstand» 

(Conradi Andersen: 2009: 70). Det som riktignok også skjer er at vi som lesere kommer 

tettere på oss selv. Og som Hjorth skriver om å være selvutleverende i litteraturen: Ved å gå 

dypt i seg selv, når man også dypt i andre (hjorth 2018: 56). 
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Hva skal vi med litteraturen?  
Som tidligere nevnt, går Aristoteles’ sannhetsbegrep ut på overenstemmelse mellom tanken 

og tingen. I Arv og miljø blir vi presentert med to virkelighetsoppfatninger som står mot 

hverandre. Det finnes ingen bevis, og ingen kan avgjøre hvem som har rett, verken moralsk 

eller juridisk. Det finnes dermed heller ikke noe håp om forsoning, fordi aksepten av den ene 

oppfatningen automatisk vil utelukke den andre. 

Kunnskap tilegnes ikke på samme måte ved lesning av fiksjon som ved lesning av 

fakta og teori. Dette er noe av grunnen til at forskningen på det estetiske aspektet er viktig. 

Det er bred enighet blant teoretikerne som beskjeftiger seg med etikk i litteraturen om at man 

må føle for å lære. I forlengelsen kan denne tilnærmingen tas med inn i romanen igjen, og 

settes opp mot de forskjellige tilnærmingene Bergljot og søstrene hennes har til sannheten, 

hva den er og hvordan den kan tilegnes. 

 
De tenker at erfaring er noe man for en stor del kan bevise, som om det dreier seg om 

vitenskapelige fakta, og mot dette er det vanskelig å snakke om sin opplevelse, sine drømmer, 

sine fornemmelser, slik Bergljot gjør, ja bare det man husker, for det kan ikke verifiseres på 

samme måte (Mollerin 2017: 38).  

 

Dette er også parallell til hva Hjorth tenker om både sannhet og diktning, og kanskje spesielt i 

overlappingen. Dette tematiserer hun, som tidligere nevnt, i sitt essay om Kierkegaard i Fryd 

og fare. Hun er spesielt inne på litteraturens særegne formidlingsevne når hun viser til sin 

lesning av Freud, og hans tanker om at erkjennelse og visdom «kan oppnås når vi utsetter oss 

selv for det ubegripelige» (Hjorth 2016: 133).   

Samspillet mellom den umiddelbare gjenkjennelsen og det som inviterer til ettertanke 

er essensielt i lesningen av Arv og miljø. Booth og Ricoeur legger begge, på forskjellige 

måter, til grunn et samspill mellom den estetiske nytelsen og en aktiv, kritisk 

oppmerksomhet. For Booth handler dette også om å ta den private leseropplevelsen med ut i 

diskusjon med andre. Lesere foretar logiske slutninger og lærer av lesningen, men det er også 

et viktig sosialt aspekt ved lesningen, som handler om å sammenligne sin egen lesning og 

forståelse med andres muligens ulike oppfatninger. Det er dette Booth kaller «co-duction». 

Dette begrepet bruker Booth for å forklare at litteraturen ikke bare gjør noe med oss, men at 

vi også må gjøre noe med litteraturen. 
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Martha Nussbaum trekker Booths tanker om co-duction frem som spesielt viktig når 

det gjelder litteraturens viktighet for utviklingen av det demokratiske samfunnet, og det er 

dette hun trekker frem når hun snakker om litteraturens betydning for andre fagområder, 

eksemplifisert av henne ved jus og økonomi. At vi evner å snakke sammen om litteraturen, 

vurdere våre egne meninger opp mot andres, og dessuten vurdere vår egen evne til å tenke 

rasjonelt og logisk opp mot andres, er en viktig del av interaksjonen vi har i forbindelse med 

litteraturen, også etter at vi har lest (Nussbaum: 1995 9).  

Aktiv lesning av litteratur som tilfører både nytelse og lærdom, fører til en dynamisk 

leseprosess, der leseren veksler mellom å oppslukes av kunsten og å stå på utsiden av teksten 

og vurdere og reflektere. Det er denne aktiviteten som gir litteratur en særstilling. Det er 

nemlig også nødvendig i samfunnet og det offentlige både å ta et skritt tilbake og vurdere 

saklig, men også å la seg påvirke emosjonelt. Det er nøyaktig det litteraturen tilbyr – både 

den aktive leseprosessen hvor man er fullstendig oppslukt og den «frakoblede» med 

interaktive prosessen i etterkant av lesningen (Nussbaum 1995: 9). Å ta demokratiske valg er 

ifølge Nussbaum en kombinasjon mellom å tenke rasjonelt og emosjonelt. Det er 

bevisstgjøringen av de emosjonelle prosessene som er essensielt, ikke verken å undertrykke 

emosjonene eller å la seg oppsluke av dem. 

Når vi leser kjenner vi oss igjen i det som står og måler det opp mot vårt eget liv. 

Dette er en av grunnene til at vi nyter å lese, fordi vi hele tiden vurderer, og opplever at 

litteraturen har relevans for vårt eget liv. Likheter og ulikheter mellom det som foregår i 

romanen, dens karakterer og handlingsforløp, blir fortløpende målt og vurdert opp mot det vi 

allerede kjenner fra vårt eget liv. Kjenner vi oss ikke igjen i noe vi leser, er dette også basert 

på noe som allerede er kjent, og at dette nye ikke passer inn. «Recognition is not repetition; it 

denotes not just the previously known, but the becoming of known» (Felski 2008: 25). 

Litteraturen kan utvide vår forståelse av livet, sosiale forhold og andre menneskers skjebner. 

Dette er noe av grunnen til at mennesker ikke bare burde lese om det de kjenner seg igjen i, 

men også de ukjente og mindre omtalte erfaringene..  

I Ricoeurs tredelte mimesisforståelse fortsetter meningsproduksjonen etter selve 

skriveprosessen, i leserens egen fortolkning av teksten. Mimesis imiterer det virkelige liv, og 

erindring i seg selv ligner litteraturen. Sannhet og erkjennelse vil variere fra person til person, 

basert på deres tolkninger. Selv om ikke Bergljot aksepterer at familien ikke vil høre på 

henne, er romanen i sin form bygget opp på en måte som åpner for at det finnes forskjellige, 

om ikke sider av saken, i alle fall tolkninger. Felski understreker også, inspirert av Ricoeur, 

hvordan tekstenes møte med leseren er helt essensielt, ikke bare for deres leseropplevelse, 



 46 

men også for tekstens realisering og for konseptet «sannhet» i seg selv. Som Felski 

formulerer det: «They [litterære tekster] do not just represent, but make newly present, 

significant shapes of social meaning; they crystallize, not just in hat they show, but in their 

adress to the reader» (Felski 2008: 104). Arv og miljø inneholder både elementer som mange 

vil kjenne seg igjen i, og noe helt eget, noe sjokkerende, som kanskje kan bringe med seg nye 

refleksjoner. Så lenge vi ønsker å ta den imot og høre på det som blir fortalt. 
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Avslutning og konklusjon 

Ane Farsethås poengterer i en artikkel i Morgenbladet hvordan folk flest i dag ikke har noen 

kvaler ved å lese litteratur skrevet av forfattere som i sin tid utleverte virkelige mennesker i 

sin litteratur.  

 
At Marcel Proust var sterkt inspirert av virkelige hendelser i hans omgangskrets i den franske 

overklassen, er velkjent. Men når vi leser om hvordan Marcel oppdager at baronen knuller 

skredderen bak stallen, er det noe helt annet enn hvem disse personene i sin tid var, vi bryr oss 

om. Slik vi også gleder oss over at Proust i sin tid ikke sensurerte vekk hele opptrinnet av 

hensyn til sine modeller (Farsethås 2016) 

 

Jeg lar dette sitatet avrunde oppgaven, ikke for å bagatellisere de levende modellenes 

opplevelse av å bli skrevet inn i en roman, men for å understreke hvordan litteraturen 

gjennom formidlingen av det spesifikke kan skape en mening som er generell og 

allmenngyldig.   

Jeg opplever det relevant å jobbe ut fra ideen om mimesis som reproduksjon heller 

enn en imitasjon. En reproduksjon som legger opp til tolkning, sier nettopp noe om hva 

teksten, i forlengelsen av leseprosessen, kan ha å bety for den enkelte leser. Dette får også en 

egen betydning i selve romanen, i Bergljots behandling av sin egen historie – slik hun har 

forstått den og videreformidlet den. Arv og miljø tar derfor også opp viktige problemstillinger 

rundt hvordan sannhet oppfattes og formidles generelt, ikke bare i litteraturen. 

I Arv og miljø har Hjorth inkludert enkelte tekstpassasjer som finnes i flere av hennes 

tidligere utgitte romaner. Ved å bruke passasjer som har vært gjennomgående i mye av 

hennes litteratur, og som nærmest er kanonisert som en del av forfatterskapet, skaper Hjorth 

en forbindelse til romanene og romankarakterene sine. Det derfor ikke rart at enkelte leser 

Arv og miljø som en biografisk nøkkel. Jeg har ikke lest Arv og miljø som en biografi, og jeg 

har ikke ønsket å sammenligne den med andre av Hjorths utgivelser for å lete etter en 

forståelse av Hjorth som person. Jeg har ønsket å gå i dialog med teksten. Ved å se nærmere 

på min egen opplevelse og forståelse av teksten, åpner jeg også for at det finnes andre 

opplevelser av å lese romanen. Litteraturen knytter seg til livet, og litteraturen angår alle. Den 

inngår i nye sannhetskonstruksjoner og viser noe nytt. Jeg mener derfor at min lesning av Arv 

og miljø er en etisk lesning. 
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Heller enn å lese Arv og miljø som en nøkkel til Hjorths liv, kan den leses som en 

nøkkel til Hjorths diktning. Det er heller en tematisk sammenheng som skisseres når 

utgivelsene hennes er i dialog med hverandre. Gjennomgående er et ønske om å finne ut noe 

om seg selv, sin historie og om sine relasjoner. Ofte er det knyttet sammen med en kreativ 

prosess, og spesifikt skriveprosessen. I diktningen er kjernen. Litteratur kan, som Hjorth 

skriver, komme til å bli sannere enn sannheten.  
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Etterord 

I en femti sider lang oppgave, finnes det begrensninger for hva som kan få plass. Jeg ønsket å 

skrive om Arv og miljø fordi jeg følte Bergljots sorg så sterkt da jeg leste romanen. Jeg ble 

dratt inn i teksten og jeg ble fortryllet. Jeg opplevde at kritikken mot Hjorth også fikk 

konsekvenser for legitimiteten til min egen erfaring med lesningen av boken. Derfor har jeg i 

oppgaven valgt å gå i dialog med teksten, på tekstens egne premisser. En forfatter henvender 

seg til et publikum som går utover sin nærmeste krets. Litteraturen går ut i det offentlige, men 

kommer også tett på i leserens mest private. Den opplevelse som en leser får i møte med 

teksten er helt egen. Bøker forsøker å formidle noe. De inngår i dialog med leserne sine, noe 

som fører til at leserne får innblikk i en erfaringsverden som ellers hadde vært ukjent for dem. 

Bøker lærer bort, og i dette finnes også litteraturens etikk.  

Liikevel er det slik når man snakker om etikk, at det er umulig å la være å anerkjenne 

og problematisere konsekvensene litteratur kan ha for de som står som levende modellene for 

romankarakterer. Hjorths utgivelse skapte debatt av en grunn. Jeg mener ikke at kunsten er 

fritatt alle regler. En forfatter har ikke automatisk fritak fra etikk fordi kunsten inngår i en 

høyere enhet enn det virkelige liv. Flere litteraturkritikere og litteraturvitere har kritisert flere 

av samtidslitteraturens forfattere for å bruke en metode som krysser linjen mellom litteratur 

og virkelig liv i så stor grad at det er totalt etisk uforsvarlig. 

Marianne Egeland viser i en artikkel i Edda til moralfilosofen Charles Taylor og hans 

verk autentisitetens etikk (Egeland 2015). Artikkelen handler om Knausgårds Min kamp, men 

problemstillingene hun tar opp er relevante for all litteratur som uttalt eller uuttalt utleverer 

virkelige mennesker i litteraturen, og dermed også Vigdis Hjorth. Taylor skriver om 

menneskers grunnleggende behov for å bli anerkjent og realisert, og at denne prosessen ikke 

bare handler om dem selv, men at man også må realiseres gjennom andres øyne, og i dialog 

med andre. Han skriver om hvordan enkeltindividets behov for selvrealisering i det moderne 

samfunnet i stor grad fortrenger andre menneskers betydningshorisonter, fordi de blir brukt 

som instrumenter for andres autentisitet. 

Forbindelsen mellom selvoppdagelse og kunstnerisk virksomhet har alltid vært nær, 

og forfattere skaper sitt eget formspråk og former i det også seg selv (Taylor 1998: 73). 

Taylor problematiserer riktignok kunstnernes selvoppdagelse, og han argumenterer for at et 

slikt syn på selvrealisering gjør at mennesker ikke inngår i likeverdige relasjoner, men får 

instrumentell verdi i en prosess. Egeland setter det inn i norsk sammenheng.  
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Selvopplevde historier markedsføres som «ekte vare» og forfatteres fortellinger som spesielt 

interessante av litterære og erkjennelsesmessige grunner. Knausgård kan sies å utøve en 

ekstrem form for salgbar individualisering i en tid da det å ha en historie å fortelle nærmest er 

blitt synonymt med å være en person, og det å være først ute har verdi i seg selv. Hvordan blir 

det så når andre gjør min historie til sin? (Egeland: 2015) 

 

Som Taylor skriver, er en del av den moderne autentisitetskulturen så sentrert rundt 

selvet at andre mennesker og relasjoner kun blir brukt instrumentelt. Mennesker, levende 

modeller, er instrumenter som brukes for å oppnå en «høyere kunstnerisk verdi», eller en 

større forståelse av et selv.  

Jeg argumenterer riktignok også for at Hjorth på sin side, bruker også seg selv som 

instrument. Som Conradi Andersen viser, bruker hun eksempler fra eget liv for å, ikke bare 

aktualisere en romans tema, men for at et nært, personlig aspekt også skal kunne gjøre at 

leserne kommer nærmere inn på temaene som tas opp, som gjerne er både tabubelagte, 

politiske og tidvis betente. Det er allikevel forskjell på en forfatters egen vilje til å utlevere 

seg selv i offentligheten og de uskyldige som må bli med på leken, bare fordi de på en eller 

annen måte står i relasjon til forfatterne. Dette gjelder både Hjort og Knausgård, og det er 

udiskutabelt svært problematisk.  

 

Politikk eller estetikk 

I innledningen til oppgaven, viste jeg til et intervju med Jennifer Egan. I samme artikkel, sier 

hun at forskjellen på å se på en film og på å lese en roman, er at når man leser, ser man 

karakterene innenfra. Leseren er ikke bare en observatør, eller som Nussbaum sier det, en 

tilfeldig turist, men får en unik innsikt i de indre prosessene til romanens karakterer. Det er 

gjennom å åpne seg opp for den estetiske erfaringen at man blir kjent med karakterenes indre 

følelsesliv. 

Selv om det understrekes at de estetiske kvalitetene ved litteraturen er viktige for å få 

tilgang til den innsikten den kan tilby, kan dette forskningsfeltet kritiseres for å være for 

politisk i sin agenda, og dermed stå i veien for å la kunsten være kunst. I ytterste konsekvens 

kan litteraturen tillegges politiske føringer for kunsten.   

For Nussbaum handler det ikke bare om hvorfor vi leser og hva litteraturen skal tjene 

til, men også om hva vi leser og hva vi burde lese. En sterk og tydelig litterær kanon gir et 

felles verdigrunnlag. Allikevel kan det argumenteres for at man skal åpne opp kanon, for å få 
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større innsikt i de skjebner og liv som er ulike våre egne, og på den måten bli kjent med flere 

mulige menneskers individualitet. 

En av grunnene til at den økte tendensen til å oppvurdere litteraturens evner og 

muligheter, er et stadig behov reaktualisering av humanioras posisjonering i samfunnet. 

Problemet med å gjøre lesning politisk, og en mulig kritikk av denne måten å arbeide med 

litteratur, er at litteraturen ikke får lov til å være det den er, nemlig et kunstprodukt. 

Litteraturen er viktig av mange grunner, også de rent estetiske og nytelsesbaserte faktorer. 

Målet med litteratur er ikke nødvendigvis bare at man skal lære noe. Ved å bruke Nussbaum, 

som argumenterer for at det ikke bare går an, men at det er fordelaktig å oppleve «estetisk 

nytelse», selv når man leser litteratur som også har et lærdomselement, og Booths co-duction-

begrep, forsøker jeg å åpne opp for at det går an å lese oppmerksomt på forskjellige måter, 

både med nytelsen og lærdommen i fokus.  
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