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  V 

Sammendrag 

Oppgaven tar for seg Alexander Mørk-Eidems oppsetning av Peer Gynt på Nationaltheatret 

2014, og undersøker hvordan regissøren skaper komikk samtidig som han videreutvikler den 

satiren vi kan finne i Henrik Ibsens drama. Forestillingen er en adaptasjon av Peer Gynt fra 

1867, og kan derfor, ifølge Linda Hutcheons teorier om adaptasjonsanalyse (2013), sees som 

et eget verk. En analyse av komikken må samtidig ta utgangspunkt i den helheten stykket 

inngår i på scenen, fordi alt vi ser, betyr noe, slik Michael Eigtved beskriver det i 

Forestillingsanalyse (2007). Her skisserer han flere modeller som også setter komikken inn i 

en samfunnsmessig kontekst. I likhet med Ibsen anvender Mørk-Eidem komikken til å 

kritisere egen samtid. Både forelegget og oppsetningen inneholder groteske elementer, og det 

er derfor naturlig å anvende Mikhail M. Bakhtins (2017 [1965] teorier om den folkelige 

latterkulturen og karnevalisering av litteraturen i analysen. Bakhtin ser den hyperbole og 

overskridende kroppen som vesentlig i det groteske motivet, og vi skal se hvordan Mørk-

Eidem ivaretar og kontekstualiserer disse trekkene ved karakterer vi møter hos Ibsen. 

Samtidig karikerer deler av persongalleriet levende modeller, og i tillegg til at de kan fremstå 

groteske, skaper gjenkjennelsen komikk. Både Sigmund Freud (1994 [1927]) og Henri 

Bergson (1993 [1900]) har utviklet teorier om etterlikningskomikk og annen humor som har 

vært fruktbare for oppgaven. Latterteoriene blir også komplementert av andre teoretikere. 

Analysen er tekstnær, der manuset til Mørk-Eidem legges til grunn. Samtidig prøver 

oppgaven å vise hvilke teatertradisjoner forestillingen kan knyttes til 

 Ved å presentere andre oppsetninger av Peer Gynt ser vi hvordan Mørk-Eidems 

forestilling skiller seg ut i bruken av humor og komikk som dramaturgisk grep. Dermed 

kommenteres sider ved det norske samfunnet som fremdeles har høy grad av relevans. Her 

kan nevnes nasjonalisme, utenforskap og eliteproblematikk. En analyse av komikken i 

teaterforestillingen må derfor settes inn i en politisk og samfunnsmessig sammenheng.  
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1 Innledning 
 

Høsten 2014 ble Henrik Ibsens Peer Gynt satt opp på Nationaltheatret i regi av Alexander 

Mørk-Eidem. Produksjonen er preget av mye humor, men setter samtidig søkelys på tiden vi 

lever i. Handlingen er sentrert rundt et TV-studio, og det minner sterkt om 

underholdningsprogrammet Skavlan. Her samles gjester som vi kjenner igjen fra 

offentligheten. De viser seg å være karakterer i forestillingen. I likhet med Ibsen gjør 

regissøren bruk av levende modeller, og det kritiske blikket er ledsaget av satire og komikk. 

Tematikken rundt det å være seg selv får ny aktualitet i vårt individorienterte samfunn. Jeg 

har sett mange oppsetninger av Peer Gynt. Likevel oppfattet jeg Mørk-Eidems forestilling 

som noe helt annerledes da jeg så den for første gang. Derfor oppsøkte jeg teatret på nytt for å 

utforske hvilke mekanismer som lå bak helhetsinntrykket. Forenklet kan man si at den 

gjennomgående lekenheten og kontekstualiseringen er stikkord for forestillingen.  

 Min intensjon er å få kartlagt hvordan regissøren på Nationaltheatret tar utgangspunkt 

i humoren Ibsens verk inviterer til, men samtidig tilpasser og utvikler den for lettere å 

kritisere sin egen samtid. Mørk-Eidem sier selv i et intervju med NRK: 

 
Ved å skrive det litt om og tydeliggjøre en del av humoren i stykket, så føler jeg den opprinnelige 

kritikken kommer bedre frem. Vi har en tendens til å se på Peer Gynt som en udelt positiv karakter, 

mens han er jo en veldig selvopptatt og egoistisk. 

 (Nymo: 2014) 

 

Peer Gynt kan leses gjennom et eksistensielt eller et politisk-satirisk hovedspor, og 

vektlegging av humor gjenspeiler gjerne at man legger den politisk-satiriske innfallsvinkelen 

til grunn. Den samme tendensen finner vi i teateroppsetninger. Mørk-Eidem kontekstualiserer 

sin forestilling med nyskrevne replikker som henviser til aktuelle politikere og andre kjente 

aktører. Regissøren forteller i et intervju med Dagbladet at han ønsker å si noe om den norske 

nyrikheten og selvbildet vårt. Sett fra utsiden – han har bodd mange år i Sverige – framstår vi 

ikke som sjarmerende: «Den gjennomgående tanken er at Norge er blitt mer og mer likt Peer 

Gynt, vi er mer egoistiske og mer opptatt av å være oss selv nok» (Rognmo 2014). Slik kan 

vi se oppsetningen som kritikk av nordmenn og norske verdier, ikke ulikt Ibsens intensjoner 

med sitt verk.  

 Ibsen selv så ikke humoren i Peer Gynt som dominerende. Han skriver i et brev til 

Fredrik Hegel: «Hvorfor kan man ikke læse Bogen som et Dikt? Thi som et saadant har jeg 

dog skrevet den. De satiriske Partier staar temmelig isolerede» (Ibsen 1868). Derimot var 



 2 

Bjørnstjerne Bjørnson klar på det humoristiske i sin anmeldelse i Norsk Folkeblad: «Per Gynt 

er en Satire paa norsk Egenkjerlighed, Trangbrystighed, Selvgodhed, og saadan udført, at jeg 

ikke alene har Gang paa Gang maattet stormle, ja ret storhauke, men har i mit Sind […] 

maattet takke den, som har gjort dette» (Bjørnson 1867). Frode Helland (2000) viser i 

artikkelen «Om Peer Gynt, med stadig henblikk på begrepet dramatisk ironi» hvordan teksten 

gjennomgående kan leses ironisk. Jeg mener Ibsens tekst har et underliggende, humoristisk 

potensial som kan realiseres både under lesing og på scenen. Selv om det er produsert mye 

litteratur om lesedramaet, har jeg likevel ikke funnet masteroppgaver som spesifikt tar for seg 

humoren i stykket. Heller ikke har jeg lest forskning på teaterproduksjonen fra 20141. 

Hildegunn Iverstuen Weiby har skrevet en masteroppgave om Vinstraspelet, med plass- og 

adaptasjonsteori som hovedfokus. Der legges det derimot ikke vekt på komikken.  

  Jeg vil videre ta for meg Ibsens verk og gjøre kort rede for det. Så følger 

presentasjoner av forestillingen fra 2014, samt andre oppsetninger, før jeg utdyper 

problemstillingen og metoden jeg vil benytte. Teorier om komikk og latter presenteres i 

kapittel to, mens tredje kapittel inneholder en generell analyse av oppsetningen. Fjerde og 

femte kapittel tar for seg komiske nedslagsfelt og dramaturgiske grep. I sjette kapittel 

undersøker jeg først hvilken spillestil eller teatertradisjon som karakteriserer Peer Gynt 2014, 

og hvordan den skiller seg fra de andre oppsetningene jeg viser til. Deretter drøfter jeg 

latterens betydning og hvilken funksjon komikken i Mørk-Eidems stykke har som 

samfunnskommentar, før jeg avslutter med oppsummering og noen betraktninger. 

 

1.1 Presentasjon av lesedramaet Peer Gynt 

Henrik Ibsen gav ut idédramaet Peer Gynt 14.november 1867. Det har undertittelen Et 

dramatisk dikt og er bygd opp av fem handlinger eller akter. De tre første foregår i 

Gudbrandsdalen, den fjerde i Afrika, mens Peer Gynt vender hjem i femte og siste akt. Vi 

følger ham fra ung gutt til aldrende mann. Ideen til skikkelsen har Ibsen tilegnet seg i Peter 

Christian Asbjørnsens nedtegnete sagn om nettopp en Peer Gynt som skulle ha levd i 

Gudbrandsdalen. Professor Francis Bull (1967) viser i «Innledning til Peer Gynt» at Ibsen 

også hentet inspirasjon fra diktere som Adam Oehlenschläger og Frederik Paludan-Müller. 

Ikke minst tok han utgangspunkt i seg selv og sin egen oppvekst. For eksempel har Ibsen 

uttalt at hans mor kunne kjennes igjen i Mor Aase. Bull siterer Georg Brandes på at en ung 

                                                        
1 Faustina Aba Koomsom skal visstnok kommentere oppsetningen i sin masteroppgave. Den er imidlertid 
sperret for offentlig tilgang, og jeg har ikke lyktes i å få kontakt med forfatteren. 
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danske som Ibsen traff i Italia, skulle være modell for Peer. Mange mente hovedpersonen 

hadde fått flere egenskaper fra Aasmund Olavsson Vinje, blant annet tendensen til å sitere 

seg selv. Ibsen ønsket med idédramaet Brand å refse nordmenn for den unnvikende 

holdningen de viste da Danmark ble angrepet av Preussen i 1864. I Peer som lyver og er seg 

selv nok, beskriver han motstykket til Brands kompromissløse ideal om «alt eller intet» (Bull 

1967).  

Peer Gynt er et samtidsdrama. Ibsen orienterer før første handling om når og hvor 

begivenhetene finner sted: 

 
Handlingen, der begynder i Førstningen af dette Aarhundrede og slutter henimod vore Dage, foregaar 

dels i Gudbrandsdalen og paa Højfjeldene deromkring, dels paa Kysten af Marokko, dels i Ørkenen 

Sahara, i Daarekisten i Kairo, paa Havet, o. s. v. 

 (HIS 2007: 479)2 

 

Miljøet som skildres, viser brytningen mellom tradisjon og modernitet. Jon Gynt, Peers far, 

var en ødsel embetsmann som drakk seg fra gård og grunn. Framfor å slite for å gjenreise 

både gods og ære, drømmer Peer seg bort, drar til fjells og senere til Amerika der han med 

tvilsomme metoder bygger seg opp til en rik mann. Henvisningen til Askeladden kommer 

frem i første scene gjennom Mor Aases replikk: «Hjemme ligger du i Gruen, roder rundt i 

Kul og Emmer» (HIS 2007: 489). Istedenfor å vinne prinsessen og halve kongeriket, røver 

Peer en annens brud og blir lyst fredløs. Den overskridende handlingen plasserer Peer utenfor 

samfunnet, og blir bestemmende for de valgene han senere tar. Han forlater Solveig som har 

ofret alt for ham. Tredje akt slutter med Mor Aases død. 

 I Afrika møter vi først Peer utenfor Marokko sammen med kapitalister fra Sverige, 

Frankrike, Tyskland og England. Her forteller Peer at han har tjent pengene sine på svært 

umoralsk vis, og han fortsetter å tenke profitt. Når han blir etterlatt på stranden, fortsetter 

ferden sørover, han møter Anitra og utgir seg for å være profet. Reisen ender i dårekisten i 

Kairo, der Peer blir kronet som selvets keiser.  

 Femte akt innledes med båtreisen tilbake til Norge. Dramaet har dermed en 

 hjemme – borte – hjemme-komposisjon, spørsmålet er om Peer utvikler seg noe mens han er 

av gårde. I gjensynet med Dovregubben får han høre at han har levd som et bergtroll, en 

egoist. Tilsynelatende blir han reddet fra Knappestøperens skje ved Solveigs kjærlighet. Vi 

kan lese stykket som at han innser feilvalgene sine i siste scene. Likevel er slutten tvetydig. 

Han ligger med ansiktet ned i Solveigs fang, mens hun synger: «sov og drøm du, Gutten 

                                                        
2  Henrik Ibsens Skrifter, revidert 2007 etter førsteutgaven fra 1867. 
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min!» (HIS 2007:746). Peer har fantasert og flyktet hele livet, gjemmer han seg fremdeles? 

Dessuten får Knappestøperen siste ordet: «Vi træffes paa sidste Korsvejen, Peer; og saa faar 

vi se, om –; jeg siger ikke mer» (HIS 2007: 746). 

 

1.2 Oppsetningen på Nationaltheatret 2014 

Forestillingen blir omtalt og analysert senere i oppgaven, derfor vil denne presentasjonen kun 

bli av summarisk karakter. Regissør Alexander Mørk-Eidem satte opp Peer Gynt under 

Ibsen-festivalen 2014, noe som gav ham Heddaprisen for beste scenetekst. Andreas Utnem, 

har komponert musikken, og som scenebandets solist, finner vi Amina Sewali. Hun gestalter 

også Solveigs rolle. Her heter karakteren Shamso og er muslimsk innvandrer. Forestillingen 

er delt opp i to akter og 31 scener og varer tre timer inkludert pause. Dermed er det rom for 

både lange og korte scener, høyt handlingspreget tempo og neddempete monologer eller 

sang. Rammen rundt stykket er som nevnt TV-programmet «Skavlan», der programlederen 

(Mattis Herman Nyquist) har Trumpeterstråles3 replikker. Siden viser det seg at han egentlig 

er Knappestøperen. Peer Gynt (Eindride Eidsvoll), er gjest i programmet sammen med Per 

Fugelli (Jon Øigarden), Olav Thon (Finn Schou) og Therese Johaug (Andrea Bræin Hovig).  

Når Åse (Anne Krigsvoll) dukker opp på TV-skjermen med en løk som hun skreller, 

får vi et retrospektivt tilbakeblikk på «lagene» i Peers liv, ikke ulikt oppbyggingen i Ibsens 

andre samtidsdramaer. Dikteren anvender ofte en retrospektiv metode inspirert av antikkens 

diktning. Der avdekkes gradvis hendelser fra fortiden, og løkscenen får en tilsvarende 

funksjon i denne oppsetningen.  

Fjerde akt i forelegget avviker mest på scenen. Dialogene fra Marokko, møtet med 

Anitra og dårekistescenen er omformet og satt inn i en tidsaktuell kontekst. Både Peers 

koloniale blikk på Afrika og Sfinxens tilstedeværelse fra Ibsens verk, er utelatt. Dessuten 

simuleres en eksplosjon som gir assosiasjoner til bomben i regjeringskvartalet 2011. Dermed 

mister forestillingen tilsynelatende noe av det globale perspektivet, og tematikken får et 

tydeligere nasjonalt preg. Samtidig opprettholder Mørk-Eidem fokuseringen på nordmenns 

nasjonalistiske holdninger – og dermed et globalt blikk– ved å flytte afrikanerne til Norge. 

Det er ulike oppfatninger om i hvilken grad Ibsen selv overførte nasjonalismekritikken til 

europeisk imperialisme. Elisabeth Oxfeldt skriver i «The problematic Fourth Act in Peer 

                                                        
3  Videre i oppgaven vil jeg bruke denne skrivemåten når jeg refererer til oppsetningen, mens jeg skriver 
navnet som Trumpeterstraale ved henvisning til Ibsens tekst. Tilsvarende er Peers mor Åse i 
oppsetningen, men Mor Aase i forelegget. For de resterende karakterer på scenen, bruker jeg manusets 
benevnelser. 
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Gynt» at Ibsen bruker satire for å avdekke orientalistiske holdninger (2005). Helland ser i 

«Peer Gynt in Africa: Some Notes on the Dangers and Ambiguities of Interculturalism» 

(2015) Ibsen som preget av samtidens verdier, og stereotypiene for mange til å forklares som 

ironi.   

 Avslutningen er todelt. Den første sammenfaller med forelegget, og er tvetydig som i 

Ibsens tekst, ved at Knappestøperens avslutningsreplikk setter spørsmålstegn ved Peers 

frelse. Deretter kommer dialogen mellom Shamso og Peer, der de følger manuset til 

sluttscenen i Et dukkehjem (1879). Referansen skaper dermed andre innfallsvinkler til 

 Solveig-karakteren. 

  Therese Bjørneboe (2014) anmelder stykket i Aftenposten og framhever kontrastene 

mellom den tilgjengelige humoren og det dype alvoret:  

 
Alexander Mørk-Eidem har en uslåelig evne til å kombinere tilgjengelighet med dybde og vidd. Skjønt 

dybde er et paradoksalt begrep når det gjelder Peer Gynt. Kanskje man heller bør snakke om lag, 

mange lag gjør Peer til et speilbilde av oss selv. 

 
Hun kommenterer at det elleville og revyaktige også rommer en tvetydighet. Nettopp fordi 

det henvises til politiske og samfunnsmessige situasjoner, åpenbares en hensikt bak det 

tilsynelatende absurde. Det er relevant å undersøke hvordan komikken formidler et budskap. 

 

1.3 Andre oppsetninger av Peer Gynt 

På hvilken måte skiller Mørk-Eidems forestilling seg fra andre oppsetninger? Spørsmålet vil 

jeg forsøke å besvare i kapittel seks etter å ha analysert komikken i forestillingen. Nedenfor 

presenterer jeg derfor et lite utvalg adaptasjoner, både før og etter 2014. Redegjørelsen skal 

gi et historisk overblikk og vise ulike innfallsvinkler til forelegget. Som jeg vil komme 

tilbake til, ser jeg etter fellestrekk, først og fremst hvilken vekt regissørene har lagt på humor, 

satire og samfunnskritikk. Fremstillingen av hovedpersonen, frelsesaspektet, musikken og 

scenerommet vies også noe plass. 

     

1.3.1 Christiania Theater 1876 

Ved urpremieren på Christiania Theater 1876, med regi av Ludvig Josephson og Henrik 

Klausen i tittelrollen, kommer Peer Gynt på scenen for første gang. Ibsen henvendte seg til 

Josephson og Edvard Grieg med tanke på oppførelse allerede i 1874. Han ønsket å gjøre 

dramaet om til et musikkspill og var også innstilt på å kutte vesentlig på tekstmengden, som å 
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sløyfe hele fjerde akt. Nå ble ikke resultatet så radikalt, men deler av de siste to aktene ble 

fjernet. I første bind av sin avhandling Peer Gynt. Teatret og tiden (1978), tar 

litteraturhistoriker Hans Midbøe for seg den teatertradisjonen som startet med Josephsons 

oppsetning. Med musikken til Grieg, den forkortede teksten, dansen og de naturtro 

dekorasjonene, gav helhetsinntrykket et nasjonalromantisk bilde. Premieren 24. februar og de 

påfølgende forestillingene ble en stor suksess, både i antall solgte billetter og gode 

anmeldelser. Kritikerne var særlig begeistret for de tre første aktene. Senere ble det vanlig å 

oppføre bare disse.  

 At Ibsen først tok kontakt med Grieg og deretter Josephson, understreker den viktige 

rollen han mente musikken skulle ha, påpeker Midbøe (1978). Funksjonen var å utfylle både 

handlingen og alle pausene. For hvert sceneskift måtte teppet ned, og kulissene skyves inn og 

ut. Musikk kan derfor sees som en forutsetning for å klare å adaptere Ibsens drama. Gjennom 

brevvekslingen mellom Grieg og teaterets musikalske leder Johan Hennum, kan vi lese at 

komponisten var opptatt av at teksten måtte bli hørt. Midbøe mener derfor det er feil å gi 

Grieg og Josephson skylden for romantiseringen av dramaet: «Den mest drastiske 

tekstbeskjæring må Ibsen selv bære ansvar for» (1978: 61). Han viser videre til at man 

fortsatte å ta i bruk musikken langt inn i det 20. århundre, selv om det ble uttrykt skepsis til 

den. Oppsetningene på Christiania Theater dokumenterte Griegs musikk som et 

suksesskriterium, og kanoniserte den (Midbøe 1978).  

 

1.3.2 Det Norske Teatret 1948 

I 1948 ble stykket oversatt til nynorsk – bare det var oppsiktsvekkende – og oppført på Det 

Norske Teatret med Hans Jacob Nilsen i både regissør- og hovedrollen. Midbøe skriver i 

andre del av sin avhandling at dette stykket «[...] i langt større grad bærer preg av å være en 

politisk handling enn det tidligere har vært mulig å påvise» (Midbøe 1976: 14).  Nilsens 

arrangement skiller seg fra forgjengerne på tre plan: Det er omskrevet til nynorsk av Henrik 

Rytter, har musikk av Harald Sæverud og framstiller Peer Gynt både med satire og alvor. 

Nilsen ønsket å vende tilbake til den opprinnelige teksten og få fram Ibsens satiriske angrep 

på nordmennene. Han ville også bryte tradisjonen med å utelate de siste aktene. Dette 

framhevet det romantiske preget, og underkommuniserte de negative sidene til 

hovedpersonen, mente Nilsen (Midbøe 1976). Tross lengden, ble stykket effektivt 

gjennomført på grunn av teknologiske fremskritt som dreiescene. Arne Walentin, 
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hovedansvarlig for scenografien, tok i bruk ny teknikk ved lysprojisering på malte glassplater 

(Midbøe 1976). 

 Høsten 1947 holdt Nilsen et foredrag i Det Norske Studentersamfund, der han gjorde 

rede for hvorfor han mente musikken skygget for det anti-romantiske i tidligere oppsetninger: 

«Ibsens verk er tidlaust og kan tolkast på mange ulike måtar. Men Griegs musikk er knytt til 

det nittande hundreåret, det kjem ein ikkje forbi [...] (Nilsen 1967: 119). Han nevnte flere 

eksempler på diskrepansen mellom tekst og musikk, som scenen med Aases død.  

  Midbøe (1976) forteller at mottakelsen av stykket var overveiende god, selv om 

studentene arrangerte en pipekonsert både mot språket og utelatelsen av Griegs musikk. 

Kritikerne var imidlertid delt i oppfatning av noen av scenene, særlig «Aases død», der flere 

syntes Nilsen gjorde Peer for hensynsløs og kald. Ellers ble Dovregubben som bonde fremfor 

troll, trukket fram. Nilsen selv forteller i foredraget i Studentersamfunnet: «[...] meiner eg det 

er klårt at Dovregubben og trolla bør synast fram som karikaturar av norske bønder og ikkje 

som dei mystiske grasgrodde naturvette ein gjerne har brukt å gjere dei til» (1967: 124). 

Derfor ønsket han også at musikken tok utgangspunkt i norsk folkemusikk, for å styrke den 

nasjonale satiren. Anmeldelsene sprikte i synet på Sæveruds musikk, særlig i om den maktet 

å gi stykket det intenderte anti-romantiske preget. Sluttscenen med Solveig kunne sees som 

motvekt til det satirisk-politiske budskapet og dempe det noe. Dermed fikk man «større 

universialitet» (Midbøe 1976: 125). Kulissene understrekte det tomme rommet og Peer som 

alene i verden.  

  Nilsens forestilling er et brudd med de tidligere teatertradisjonene og peker framover 

mot nye. Den kan sies å gi tilbakevirkende kraft for hvordan vi oppfatter Henrik Ibsens 

drama (Midbøe 1976). Mørk-Eidem mener som kjent også at Peer har en tendens til å bli 

tillagt helterollen og vil tilbake til den opprinnelige teksten for å få fram hans egoisme.   

 

1.3.3 Det Norske Teatret 2005 

Den amerikanske regissøren Robert Wilson satte opp Peer Gynt på Det Norske Teater i 2005 

og fikk Heddaprisen for beste forestilling. Musikken var komponert av Michael Galasso, og 

Jon Fosse hadde ansvaret for den nynorske versjonen. Oppsetningen var en samproduksjon 

med Den Nationale Scene i Bergen i forbindelse med hundreårsmarkeringen for 

unionsoppløsningen. Rollen som hovedpersonen ble delt mellom tre skuespillere: Henrik 

Rafaelsen, Endre Hellestvedt, og Sverre Bentzen, som henholdsvis den unge, middelaldrende 

og eldre Peer. 
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  Den stiliserte spillestilen og vektleggingen av det visuelle, er kjennetegn ved Wilsons 

regiarbeid. I sin prøveforelesning til doktorgraden i teatervitenskap bruker Anne Britt Gran 

(2000) Wilsons regiarbeid som eksempel på visuell postmodernisme. I 2005 la han samtidig 

opp til en tekstnær tilnærming. Wilson poengterer i et intervju med Ninja Benneche i NRK, at 

det er umulig å bevege seg naturlig på en scene uten at det virker tilgjort, derfor er de 

kunstige bevegelsene han benytter, mer ekte. Wilson er også opptatt av tid og rom, og 

forklarer hva det er med Ibsens drama som tiltaler ham:  

 
[...] i dette episke diktet følte jeg en frihet som jeg ikke ville hatt i noe annet Ibsen-stykke. Det er en 

fantasifull reise Ibsen tar oss med på. Du er i én verden, og du vet ikke hvordan du kom dit, og 

plutselig er du et annet sted, og så et annet. Dette fremkalte fantastiske bilder i meg. 

 (Benneche 2017) 

 

Disse bildene overførte Wilson til scenen i 2005, og resultatet ble en oppsetning preget av 

visuelt sterke farger og lyssetting. Gran anmelder stykket i Kunstkritikk (2005) og hevder 

Wilsons stilisering i rommet skaper en imaginær forestilling hos tilskuerne. Professor i 

teatervitenskap, Knut Ove Arntzen, påpeker i boken Det marginale teater (2007) at all 

oppmerksomheten stykket fikk, åpnet opp for opplevelsens teater i form av det spektakulære. 

Det visuelle fungerte forførende, og Arntzen kategoriserer det som tilbudsestetikk Samtidig 

mener han Solveig-skikkelsen ironiserer over romantiske idealer, i og med at hun ikke gjorde 

noe av å vente på Peer. Visuelle uttrykksmåter som «stumme skrik» kan minne om Brechts 

virkemidler (Arntzen 2007). Samtidig åpner nettopp det stiliserte for humor. 

 

1.3.4 Giza 2006 

Ved Ibsen-jubileet høsten 2006 ble Peer Gynt oppført ved Giza i Kairo med Bentein 

Baardson som regissør og Bjarte Hjelmeland i tittelrollen. I artikkelen «Peer Gynt in Africa: 

Some Notes on the Dangers and Ambiguities of Interculturalism» (2015) kommenterer 

Helland både Ibsens orientalisme og Baardsons stykke som han mener ufrivillig demonstrerer 

orientalistiske holdninger. Stykket kan sees som banebrytende i forsøket på interkulturalisme, 

men viser også at gode intensjoner ikke er nok.  

 Som jubileumsforestilling fikk arrangementet 13-14 millioner kroner i støtte fra 

staten, dessuten penger fra private sponsorer. Den markerte en offisiell avslutning av  

Ibsen-året med to oppsetninger på Giza-platået. Stykket ble vesentlig forkortet og resitert på 

norsk av norske skuespillere, mens Kairos symfoniorkester framførte Griegs nasjonale 

musikk tilrettelagt for stykket av Håkon Berge. Helland (2015) kommenterer at «timingen» 

var dårlig, arrangementet skjedde samtidig med Eid, avslutningen av Ramadan. 
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 Både Bjarte Hjelmeland som Peer, og Silje Reinåmo som Solveig, var usedvanlig 

lyse, både i huden og på håret. De var også kledd i hvitt, istedenfor nasjonale kostymer, ble 

det kjøpt inn tidløse drakter fra Armani i Milano. Det må sies å være en spesifikk 

kulturmarkør (Helland 2015). De eneste arabiske stemmene fikk Sfinksen, her med Bøygens 

replikker, og fuglene som heier på ham. De fungerer som negative krefter i forelegget. 

Dessuten ble Peer reddet av kirkeklokker, noe som må antas å være provoserende i et 

overveiende muslimsk land. I sluttscenen med Solveig lå Peer i armene hennes på en måte 

som minner om den døde Kristus i Marias fang. Dermed var det religiøse frelsesmotivet 

sterkt betont, og Ibsens tvetydige tekst satt til side.  

 Therese Bjørneboe anmelder stykket i Klassekampen og kaller det magisk på sitt 

beste: «Øyeblikk hvor Sfinxen og pyramidene opphører med å være en spektakulær 

bakgrunnskulisse, for i stedet å stå i et spenningsforhold til teksten og den sceniske 

handlingen» (Bjørneboe 2006). Likevel holder ikke forestillingen mål, ifølge Bjørneboe. Hun 

peker på at oppsetningen i for stor grad var tilpasset fjernsynsformatet. Dermed ble det mer 

show enn teater, stykket varte i bare halvannen time. Det forutsatte god kjennskap til Ibsens 

drama. Tore Rem (2007) spør i Morgenbladet hvilken relevans dette interkulturelle prosjektet 

hadde for den vanlige egypter, og konkluderer med at det handlet om omdømmebygging for 

Norge. Som interkulturelt teater ble resultatet en katastrofe, mener Helland (2015).  

 

1.3.5 Dramaten 2018 

Den tyske regissøren Michael Thalheimer satte vinteren 2018 opp Peer Gynt på Kungliga 

Dramatiska Teatern i Stockholm med Erik Ehn i tittelrollen. Fem øvrige skuespillere 

framstilte de andre karakterene. Anmeldelsene var meget gode, Claes Wahlin skriver i 

Aftonbladet: «Det är en Peer Gynt på liv och död, som håller uppmärksamheten från första 

sekunden till den sista, när han utmattad somnar i dödens gränsland i armarna på Solveig» 

(2018). September 2018 gjestet de Nationaltheatret med forestillingen.  

 Fremst på scenen er det plassert en sokkel, og oppå denne foregår det meste av 

handlingen. Peer er kledd i hvit dress med åpen jakke uten noe under. I møtet med Bøygen 

biter han seg, og denne selvskadingen flekker til klærne og kroppen med blod, noe som 

forsterkes gjennom stykket. I sluttscenen ligger han horisontalt på sokkelen med de blodige 

armene utstrakt til siden. Henvisningen til Kristusskikkelsen på korset er åpenbar, men det er 

likevel uklart om Solveig makter å frelse ham.  
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 Peer okkuperer plassen på sokkelen og de andre personene kommer til ham. Han har 

blikket rettet mot publikum, ikke medspillerne. Alt han ser, illustreres med ord og fakter. Det 

blir et drømmepreg over det hele, er Pers livsreise fantasi eller virkelighet? Den nærmest 

monotone musikken og de enkle kostymene fremhever det tidløse, mens de vulgære 

kapitalistene i Marokko-scenen i fargerike bukser og med hver sin stresskoffert, minner om 

«jappetiden»4 på 1980-tallet. De overdimensjonerte kroppene og hendene på skrittet 

understreker det groteske. På samme måten opptrer trollene i Dovregubbens hall. De 

invaderer Peers kropp, og intimiserer den med interessen for kjønnet hans. Bruden, Ingrid, gir 

også et grotesk inntrykk der hun kjemper seg gjennom alle lagene i brudekjolen. Vi skal se at 

Mørk-Eidem også bruker det groteske motivet i sin komikk. 

 

1.3.6 Det Norske Teatret 2018 

Teatersjef på Det Norske Teatret, Erik Ulfsby, iscenesatte selv oppsetningen av Peer Gynt 

med premiere 09.09.2018. Slik fører han videre tradisjonen fra Nilsen sytti år tidligere, og 

fremstiller, i likhet med ham, hovedpersonen med både satire og dypt alvor.  

 Toralf Maurstad har rollen som den gamle Peer, mens syv andre skuespillere, samt et 

barn, utgjør Peer i forskjellige aldre og situasjoner. Forestillingen åpner med løkscenen, der 

hovedpersonen skreller av lagene som senere dramatiseres. Kjernen mangler, som kjent, men 

sammen med Knappestøperen er målet for den gamle Peer å finne ut når i livet han var seg 

selv. Dermed utspilles episoder på scenen, ikke lineært, men fragmentarisk, slik minner 

gjerne trenger på. Knappestøperen og den eldre er hele tiden til stede, og Peer i Maurstads 

skikkelse deltar noe i den retrospektive handlingen. Det er uklart om han tar anger og skam 

innover seg, eller om han står for de valgene han har tatt. Mot slutten avleverer de syv 

variantene av Peer jakkene sine til hovedpersonen, samtidig som de framfører 

samvittighetsstemmene – sangene, tårene og tankenes replikker. 

 Avslutningen finner sted i et tomt scenerom. Derimot ser vi ingen Solveig når Peer 

syns han hører en kvinne som synger. I stedet kommer den yngste versjonen av ham selv til 

syne, gutten Peer, med en støpeskje i hånden. Sammen går de to mot et svakt lys i bakkanten 

av scenen. Til slutt står knappestøperen alene igjen og ser mot publikum.  

 Komponisten Mitja Vrhovnik Smrekar lar musikken følge handlingen ved at toner av 

Grieg blandes inn, fragmentarisk slik scenene også fremstår. Hovedkulissen er en bro der 

                                                        
4 Uttrykket kommer av den engelske forkortelsen Y.A.P, Young Aspiring Professional. Jappene ble kjent 
for holdninger der personlig gevinst var det viktigste. De investerte i aksjer og tok opp store lån, noe som 
bidro til finanskrisen på 1990-tallet (Bokmålsordboka/Nynorskordboka). 
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Peer og Knappestøperen møtes. Den kan vi tolke som overgangen mellom liv og død, eller se 

elven den går over som et symbol på livet. Fra broen betraktes livet på avstand, og gir dermed 

et videre overblikk. Både kulissene og de hvite kostymene endres ved hjelp av lysprojisering. 

Oppsetningen er en estetisk opplevelse, der lyd og lys utgjør vesentlige elementer. 

Mona Levin anmelder oppsetningen i Aftenposten, og påpeker at man bør ha 

forkunnskaper om stykket for å få fullt utbytte av det. Om hovedpersonen skriver hun at 

gjennom samtale med Knappestøperen: «[…] omgitt av syv andre Peer Gynter i forskjellige 

faser av livet, oppnår Peer uvillig og gradvis en smertefull selvinnsikt» (Levin 2018). Lillian 

Bikset i Dagbladet mener derimot at Peer bare delvis viser tegn til anger. Hun påpeker 

hvordan Ulfsby verken unnskylder eller forskjønner Peers valg: «Det Norske Teatrets nye 

Peer Gynt er djervt i sin dysterhet, en kompromissløs konfrontasjon fylt av 

undergangsstemning» (Bigset 2018). I likhet med Mørk-Eidems forestilling er det vanskelig å 

se noen frelse for Peer. Samtidig kan vi tolke sluttscenen som at han forsones med seg selv.  

 

1.4 Problemstilling og metode 

Hovedgrunnen til at jeg velger å fordype meg i Nationaltheatrets adaptasjon av Peer Gynt, er 

i første omgang en fascinasjon for Ibsens verk. Jeg gjør gjerne skuespiller Sven Tindbergs 

ord til mine: «Peer Gynt gøymer hemmelege rom. Du låser opp ei dør, og oppdagar fem nye. 

Det er rett og slett eitt av verdas beste stykke» (2018). Bruken av lesedramaet kan sees som 

en kontinuerlig adaptasjonsprosess, noe som åpner teksten for nye mottakere. Jeg vil hevde at 

forestillingen på Nationaltheatret bidrar til å gi forelegget ny aktualitet. Ved at handlingen 

foregår i vår tid, overføres Ibsens kritikk av samtiden til dagens samfunn. 

 I utgangspunktet var min hensikt å analysere humoren i både lesedramaet og 

oppsetningen, med vekt på Mørk-Eidems manus. Der gjenskaper og viderefører han 

komikken som finnes i Ibsens tekst. I likhet med dikteren ønsker han å si noe om Norge og 

nordmenn. Derfor kan vi se humorbruken som et middel til å uttrykke samtidskritikk i både 

1867 og 2014. Imidlertid ville et slikt prosjekt sprenge rammen for denne oppgaven. Det er 

derfor nødvendig å velge hovedfokus på ett av verkene. Ved å ta for meg humoren i 

teateroppsetningen, ønsker jeg å avgrense problemstillingen. Samtidig er det naturlig å trekke 

inn forelegget ved den komparative analysen. Gjennom å beskrive humor som et virkemiddel 

i Mørk-Eidems oppsetning, vil jeg også drøfte den samtidskritikken komikken impliserer. De 

dagsaktuelle innslagene retter satiren mot både personer og tidstypiske tendenser. Min 

problemstilling blir dermed:  
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Hvordan skaper Alexander Mørk-Eidem komikk i Peer Gynt på Nationaltheatret 2014, og 

hvilke funksjoner har den som samfunnskommentar i stykket? 

 

 Oppsetningen av Peer Gynt på Nationaltheatret er en adaptasjon av Henrik Ibsens drama. Jeg 

vil derfor gjøre rede for den kanadiske litteraturforskeren Linda Hutcheons adaptasjonsteorier 

og hvordan de kan anvendes på Mørk-Eidems manus. Hutcheon understreker i A Theory of 

Adaptation (2013) at en adaptasjon er et selvstendig produkt, mer eller mindre komplekst enn 

forelegget den tar utgangspunkt i. Adaptasjoner er både prosess og produkt, og kan sees som 

en kombinasjon av etterlikning og kreativitet. For tilskueren vil adaptasjoner være 

intertekstuelle, siden vi ofte har referanse til noe vi har lest eller sett tidligere. 

Litteraturteoretikeren Gerald Genette definerer i Palimpsests. Literature in the second degree 

intertekstualitet som en relasjon mellom to eller flere tekster (1997). Det er en av fem typer 

transtekstualitet, et overordnet begrep om alt som binder tekster sammen. Dersom en tekst 

refererer til en annen tekst uten nødvendigvis å sitere eller navngi den, kan vi ifølge Genette 

snakke om metatekstualitet. Intertekstuelle henvisninger i en adaptasjon kan være mer eller 

mindre vellykket, den fordrer at publikum tar referansen.  

  Hutcheon (2013) skiller mellom de tre fremstillingsformene «telling», å fortelle, 

showing», å vise og interaksjon. Fordelen ved dette fokuset er at det åpner for 

blandingsformer og overskridelser mellom ulike medier. Teknologisk utvikling skaper nye 

muligheter for alle tre fremstillingsformene. Adaptasjoner er kontekstuelle, og faktorer som 

tid, sted, kultur, ideologi og økonomi spiller inn. Hutcheon (2013) ser paralleller til Darwins 

evolusjonsteori, der fortellinger tilpasser seg nye betingelser på samme måte som gener. De 

sterkeste nøyer seg ikke med å overleve, men de blomstrer. 

 Ved adaptasjonsanalyse må man stille noen grunnleggende spørsmål som hva, hvem, 

hvorfor, hvordan, hvor og når (Hutcheon 2013). De vanligste adaptasjonene går fra «telling» 

til «showing», fra skrift til framføring. Vi ser ofte at romaner blir utarbeidet for scene eller 

film. Oppsetninger bygget på et skriftlig skuespill, kan også kalles adaptasjoner. I overgangen 

fra skrift til scene/film må skildringer, tanker og spenningskurve omformes til replikker, 

handling, lyder og visuelle virkemidler. På scenen er det regissøren som er ansvarlig for 

adaptasjonen. Den enkelte har gjerne sine preferanser, og man kan derfor gjenkjenne en 

produksjon ut fra kjennskap til tidligere arbeider. Regissørens oppgave er å omskape 

forelegget, ikke reprodusere det. Slik blir den nye framføringen preget av regissørens 

intertekstuelle referanser, talent og temperament (Hutcheon 2013).   
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 Resepsjonen av en adaptasjon avhenger av publikums forkunnskaper. For å vurdere 

en teaterproduksjon som en adaptasjon, må vi kunne noe om forelegget, slik at vi fyller ut 

tomme plasser med det vi vet fra før. En vellykket adaptasjon må ta hensyn til varierende 

bakgrunnskunnskap og gi mening uansett. Man kan kjenne forelegget godt og dermed ha 

høye forventninger. For kanoniserte verker besitter publikum kanskje bare perifer kunnskap, 

men vurderer likevel framføringene gjennom «adaptasjonslinser» (Hutcheon 2013). En 

adaptasjon er alltid preget av tiden og stedet den blir til i. Politiske tema kan bli utdaterte og 

skiftes ut med mer relevante problemstillinger. Interkulturelle adaptasjoner kontekstualiserer 

handlingen i forhold til både sted og tid. 

 Oppgaven for Mørk-Eidem dreier seg om å overføre Henrik Ibsens idédrama til 

scenen, altså fra «telling» til «showing». Det foregår dessuten en viss grad av interaksjon, all 

den tid metadramatiske innslag involverer publikum. Samtidig er regissøren påvirket av en 

lang resepsjonshistorie og må forholde seg til andre oppsetninger. Slik kan vi si at 

adaptasjonen også går fra «telling» til «telling». Dessuten er det sannsynlig at regissøren er 

påvirket av sin egen fortolkerhistorie. Han har bodd i Stockholm mange år, og vært tilknyttet 

både Dramaten og Kulturhuset Statsteatern. På Dramatens hjemmeside kan vi lese at Mørk-

Eidem i 2014 vant Svenska Teaterkritikers Förenings Teaterpris, der en av begrunnelsene 

var: «för att han outtröttligt skapar samtidsaktuella fullträffar av teaterklassiker» (2013). I 

Stockholm har han satt opp andre adaptasjoner av Ibsen, både Kongsemnerne (2005), Hedda 

Gabler (2007) og En folkefiende (2014), mens han på Nationaltheatret var ansvarlig for 

Gengangere i 2006. I et portrettintervju i Aftenposten fortelles det at «Han er forlengst 

genierklært for sine oppsetninger der han plasserer klassiske stykker i nye settinger[...]» 

(Lundgaard 2015). Regissøren er kjent for sin revitalisering av klassikerne også på 

Nationaltheatret. Dermed kan vi si at adaptasjonen av Peer Gynt bærer Mørk-Eidems 

signatur. Det kan også diskuteres om den enkelte skuespiller er part i adaptasjonsprosessen. 

De er heller ikke upåvirket av resepsjonshistorien, og vil nok hente inspirasjon for tolkningen 

både fra regissøren, forelegget og andre oppsetninger.  

 Mørk-Eidem har valgt å omskape forelegget slik at det får relevans i vår tid. Gjennom 

referanser til aktuelle hendelser, forstår vi at vi befinner oss rundt 2014. Språket er 

modernisert, noen replikker er strøket og andre lagt til. Det kan være vanskelig å skille de nye 

tekstene fra de opprinnelige, for mange er holdt i samme versifikasjon. I tillegg til å korte ned 

eller stryke scener, er det også skapt nye, og rekkefølgen er byttet om. Handlingen finner sted 

dels i et småby- eller bygdemiljø som i forelegget, men her er ingen storgård, bryllupet på 

Hægstad feires i en gymsal. Vi er heller ikke med til det afrikanske kontinentet, men derimot 
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til den slitne baren Afrika. Konfliktene er endret for å bli mer aktuelle. Vi får høre at Peer har 

tjent penger på våpensalg til Palestina og prostituerte fra Ukraina i stedet for slavehandel og 

gudebilder. 

 En adaptasjon kan være motivert av mange faktorer. Mørk-Eidem sier selv han vil 

påpeke det selvopptatte hos nordmenn: «Jeg tror ikke vi er drittsekker alle sammen. Men mer 

selvopptatte. Vi skal verne om vårt og er blitt stadig grådigere etter som vi har fått mer [...]» 

(Lundgaard 2015). I intervjuet i Aftenposten er han også opptatt av asyl- og 

flyktningpolitikken vår. Forestillingen får et interkulturelt aspekt ved at innflytterfolket fra 

forelegget er muslimske innvandrere. Gjennom å plassere en somalisk familie i Bygde-Norge 

anno 2014, fremhever regissøren både underliggende og åpenlys rasisme. Skepsisen mot 

innflytterfolket i lesedramaet erstattes av fremmedfiendtlighet og blir en kommentar til 

dagens innvandringsdebatt. Navnet Shamso betyr sol på arabisk, så karakteren kan sees som 

en moderne variant av Solveig. Hun har mye til felles med Nora i Et dukkehjem (1879). I 

likhet med henne gjennomgår Shamso en utvikling i stykket og velger å forlate Peer til slutt. 

Slik ser vi hvordan regissøren leker både med det klassiske verket og våre forventninger. 

   En vellykket adaptasjon må ta hensyn til publikums varierende forkunnskaper. 

Sannsynligvis vil de fleste ha noe kunnskap om Ibsen og Peer Gynt, i alle fall kan vi 

forutsette at de vet forestillingen bygger på et klassisk verk. Kanskje vil opplevelsen kunne 

stimulere til en nyorientering mot Ibsens idédrama. Likevel kan man godt finne mening i 

oppsetningen som et selvstendig produkt. Den tar opp temaer relevante for vår tid. I Mørk-

Eidems teaterstykke får vi henvisninger til andre av Ibsens verker, samt mer aktuelle tekster. 

Dermed vil man få mer ut av oppsetningen om man kjenner til dem. De mange dagsaktuelle 

referansene gjør adaptasjonen mindre avhengig av forelegget, men det forutsetter noen grad 

av samfunnsengasjement.   

  Mørk-Eidem aktualiserer tematikken i Peer Gynt gjennom å speile vår tid. Fire år 

etter føles det politiske og samfunnsmessige aspektet fremdeles høyst aktuelt, selv om noen 

av referansene ville vært annerledes i dag. For eksempel kan parodien av idrettsstjerner 

allerede være utdatert. Nilsen (1967) fremhever det likegyldige i om vi gjenkjenner 

modellene Ibsen selv brukte i lesedramaet, ettersom tematikken er et oppgjør med hver enkelt 

av oss. På samme måte vil den underliggende, samfunnskritiske polemikken hos Mørk-Eidem 

gi kjennskapen til referansene mindre betydning. 
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1.5 Forestillingsanalyse 

Hutcheon omtaler i liten grad overgangen fra skrevne til framførte drama, men legger vekten 

på adaptasjoner fra romaner til teater, film, tegneserier, interaktive spill og fornøyelsesparker. 

For å analysere komikken i Mørk-Eidems oppsetning, vil jeg derfor også benytte den danske 

litteraturviteren Michael Eigtveds teorier om iscenesettelser. Han skriver i 

Forestillingsanalyse (2007) om teateroppsetningens grunnelementer, som rommet, tiden, 

karakteren, kulisser, lys, lyd og musikk. Selv om dette er underordnete faktorer i mitt arbeid, 

vil jeg gjøre rede for noen av dem for å beholde et helhetsperspektiv på teateroppsetningen. 

En analyse må sees som hermeneutisk, vi forstår delene i stykket ut fra helheten og motsatt 

(Gadamer 2010). Den må også settes inn i en kulturell eller sosial kontekst (Eigtved 2007). 

Alt som foregår på scenen, har betydning. Teatralitetsbegrepet omfatter det som binder 

publikum og skuespillere sammen i en uuttalt overenskomst om spillets egen logikk. For 

eksempel kan betydningen av rekvisitter endres underveis. «Vi oppfatter det oplevede som 

teatralt, når vi som publikum identificerer at dobbeltheten er til stede» (Eigtved 2007: 14).  

  Som analytiker er man også en tilskuer. Likevel er statusen en annen, i motsetning til 

en vanlig publikummer vil observasjonene kunne endre teateropplevelsen. Analysen blir 

prospektiv, den tar utgangspunkt i en bestemt forestilling, og man er derfor avhengig av 

hukommelsen. Dermed passer begrepet hendelse om analyseobjektet. (Jordheim m fl 2011). 

Opplevelsen er en av mange forestillinger som bygger på Henrik Ibsens dramatiske dikt. 

Likevel går den utover teksten, og opptrer med små variasjoner hver gang den spilles. Den 

forestillingen som analyseres, blir derfor en enestående hendelse. Samtidig vil jeg 

understreke at min tilgang til manus og opptak påvirker erindringen om det jeg opplevde i 

teatersalen.  

 Eigtved skisserer tre modeller, hvorav to av dem har elementer jeg delvis kan benytte 

i min analyse. Det er viktig å gå fra helhetsinntrykket av forestillingen til aktuelle deler 

(Eigtved 2007). Den første modellen er signert Jytte Wiingaard, dansk teaterforsker, og kalles 

betydningsmodellen. Her transformeres de enkelte elementene i forestillingen til en 

overordnet tematikk. Denne må igjen analyseres med hensyn til samfunnet utenfor teateret. 

Forestillingen består altså av tegn som skal undersøkes både i forhold til hverandre og til en 

samfunnsmessig kontekst. Teatersemiotikken var utbredt på 1970-og 80-tallet5, og brukes 

                                                        
5 Med utgangspunkt i den sveitsiske lingvisten Ferdinand de Saussures teori om forholdet mellom tegnets 

uttrykks- og innholdsside, utviklet russiske og tjekkiske formalister semiotikken til en teori om estetisk 

kommunikasjon. 
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fremdeles som et redskap ved forestillingsanalyse (Eigtved 2007). Siden det er vanskelig å 

overføre det teoretiske tegnet til teaterets praksis, anvendes begrepet tegn som et metodisk 

verktøy. Hensikten med analysen er å avdekke meningsstrukturer i forestillingen som et 

avgrenset objekt. Dersom oppsetningen bygger på en eldre tekst, skal også dens kontekst gis 

en plass i analysen (Eigtved 2007). 

 Tegnene forestillingen består av, kaller Eigtved manifestasjonsplanet. Videre 

omsettes tegnene til en tematisk sammenheng, og da kan vi snakke om et 

transformasjonsplan. Det siste nivået undersøker hva i samfunnet som har fremmet denne 

betydningen og kalles derfor genereringsplan. Med utgangspunkt i beskrivelsen av 

oppsetningen, skal man finne en helhetsforståelse som igjen skal relateres til en overordnet 

kontekst (Eigtved 2007). 

 Eigtveds egen modell undersøker publikums erfaringer av en hendelse og kalles 

derfor opplevelsesmodellen. Eigtved mener den er velegnet til forestillinger med 

blandingsformer, der elementer fra ulike medier inngår i produksjonen. I samspillet mellom 

de forskjellige uttrykkene, ligger opplevelsespotensialet. Man undersøker relasjonen mellom 

uttrykksformene, og deretter forholdene mellom det Eigtved (2007) kaller «prædestinasjon», 

publikum og forestilling. Han understreker at hendelsen er produkt av alle tre 

hovedområdene, så det er relasjonen som er interessant å analysere. For prædestinasjon kan 

man benytte Gadamers begrep fordommer om de forventningene og kunnskap mottakerne 

møter hendelsen med.  

  Eigtveds modeller har elementer som kan være fruktbare for min tilnærming. Den vil 

ta utgangspunkt i de lattervekkende scenene i forestillingen, men også grunnelementer som 

karakteren, rommet, språket og musikken. Selv om Mørk-Eidems oppsetning er det primære 

analyseobjektet, vil jeg også relatere den til forelegget, slik betydningsmodellen åpner for.  

Hovedfokuset rettes imidlertid mot manuset. Samtidig er betydningsmodellens 

genereringsplan interessant for kontekstualiseringen av Peer Gynt 2014. Forestillingen må 

forstås ut fra aktuelle fenomener og tendenser i samfunnet. Derimot passer 

opplevelsesmodellen bedre til å se relasjonen mellom de ulike uttrykkene som TV-innslagene 

og virkelighetsreferansene. Den tar også tak i publikums opplevelse av hendelsen. Hutcheon 

(2013) understreker hvordan publikums fysiske og emosjonelle respons aktivt bidrar til å 

skape mening. Som betrakter representerer jeg også tilskuerne, men det analytiske blikket er 

rettet mot handlingen på scenen. Det vil være naturlig å omtale publikums forkunnskaper i 

forbindelse med intertekstuelle referanser.  
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 Min metode henter altså inspirasjon fra Eigtveds analysemodeller, samtidig som jeg 

er bevisst Hutcheons adaptasjonsteorier. Det er verdt å merke seg at utgangspunktet for 

analysen er litterært, ikke teatervitenskapelig. Derfor blir teksten – manuset til Mørk-Eidem – 

tillagt større vekt enn de andre sceniske uttrykkene. Selv om regissøren tar seg friheter med 

forelegget, er Ibsens tekst sterkt representert. Jeg vil hevde at mye av komikken har sitt 

utspring i nettopp idédramaet. Som grunnlagsmateriale vil jeg bruke den elektroniske utgaven 

av Peer Gynt fra Henrik Ibsens skrifter og manuset jeg har fått tilsendt fra Nationaltheatret. 

Jeg har også hatt tilgang til forestillingen på DVD i Nationaltheatrets lokaler.  

  Vekslingen mellom manus og forestilling har bydd på metodiske utfordringer. Som 

nevnt bivånet jeg oppsetningen i teatret to ganger og noterte meg noen forskjeller mellom 

hendelsene. I tillegg viser opptakene en tredje versjon. Mitt arbeid startet derfor med 

utgangspunkt i manuset, som for meg ble den fjerde versjonen. Her er virkemidler som 

gjentakelse av replikker noen steder utelatt, andre ganger understreket. Den mest 

iøynefallende forskjellen er at baren i andre akt kalles Oasen i manuset, mens den i teatret 

heter Afrika. Det første navnet gir assosiasjoner til ørkenscenene, mens sistnevnte dekker 

hele fjerde akt hos Ibsen. Underveis har jeg fått korrigert min egen hukommelse ved å se 

gjennom opptakene på nytt. Slik baseres min analyse på en syntese av alle hendelsene. Der 

jeg har vært i tvil, har manuset blitt lagt til grunn.  
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2 Teorier om humor og latter 
Selv om Ibsen ikke så sitt verk som overveiende humoristisk, har andre teoretikere trukket 

frem de satiriske partiene. Ståle Dingstad skriver i Den smilende Ibsen (2013) at komiske 

innslag er gjennomgående i hele dikterens produksjon. Han mener man kan revurdere 

betoningen av alvor i Ibsen-forskningen og se at det finnes komiske trekk i mange av 

skuespillene hans. Jeg vil derfor gjøre rede for komediesjangeren og vise hvordan 

lesedramaet kan kategoriseres som det. Deretter utforsker jeg teorier om satire, ironi og latter.  

  Her har latterteoriene til den russiske litteraturviteren Mikhail M. Bakhtin fått størst 

plass, særlig det groteske motivet. Som vi skal se, inneholder både lesedramaet og 

teateroppsetningen betydelige groteske elementer. Bakhtin skriver i Latterens historie. 

François Rabelais' forfatterskap og folkekulturen i middelalderen og renessansen 

 (2017 [1965]) om den folkelige latterkulturen i middelalderen, og hvordan 

renessanselitteraturen omformer og viderefører denne som litterær tradisjon6. Bakhtin viser at 

latteren er like viktig som alvoret i litteraturen. Renessansens latterteori bygger på antikkens 

forestillinger, særlig hos Aristoteles og Hippokrates. Bakhtin framhever Aristoteles´ utsagn: 

«Av alle levende vesener er det bare mennesket som har fått evnen til å le»  

(2017 [1965]: 87).  

  I Latteren (1993 [1900]) postulerer den franske filosofen Henri Bergson tre 

fundamentale forutsetninger for det komiske: Det tilhører det menneskelige, det ufølsomme 

og det sosiale. Bergsons teorier om det mekaniske ved etterlikninger er naturlig å trekke 

frem, da parodier av kjente personer er sentrale hos Mørk-Eidem. I verket Vitsen og dens 

forhold til det ubevisste (1994 [1927]) har Sigmund Freud en annen innfallsvinkel til 

etterlikningskomikk. Han mener vi ler av lettelse over å forstå det vi ser. Jeg ser det fruktbart 

å anvende begge teoriene. Freud skriver også om vitsearbeid, og dette er relevant for å 

analysere språklig komikk i forestillingen. For drøfting av satirebegrepet viser jeg til den 

britiske professoren Mattew Hodgart, som i boken Satire (1969) gir en historisk framstilling 

av satiriske elementer i vestlig kanon. Jeg har også latt meg inspirere av den amerikanske 

sosiologen Peter L. Bergers gjennomgang av latterteorier i Redeeming Lauhgter (1997) og 

den danske universitetslektoren Stefan Kjerkegaards bok Humor (2017).  

 

                                                        
6 Bakhtin tar utgangspunkt i François Rabelais forfatterskap, men i denne oppgaven fokuserer jeg kun på 
latterteoriene. 
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2.1 Komedie, satire og ironi 

For å karakterisere idedramaet og 2014-oppsetningen som komedier, må vi først kartlegge 

sjangeren. Jeg vil også gjøre rede for begrepene satire og ironi, da de gjerne utgjør 

komponenter i komedien. Ifølge Bokmålsordboka/Nynorskordboka er den etymologiske 

opprinnelsen til ordet komedie det greske komos som betyr gilde og ode, altså sang. I verket 

Poetikk (2008)7 definerer Aristoteles komedien slik: «Komedien er […] en etterlikning av 

mennesker som er slettere, selv om de ikke er dårligere eller onde i enhver forstand 

 (2008: 37). Dermed kan komedien fungere som et speil der vi ler av egenskaper vi kjenner 

igjen hos oss selv. I antikken var komedien med sin lykkelige slutt sidestilt med tragedien. 

Likevel påpeker Aristoteles at komedien ikke blir tatt på alvor i samme grad. Fremdeles 

regner vi nok komedier for å være overflatiske og legger mer vekt på underholdningsverdien 

enn det eventuelle alvoret bak den lette stilen. Helland og Lisbeth Pettersen Wærp skriver i Å 

lese drama. Innføring i teori og analyse (2005) at komedien preges av distanse til personene 

som framstilles. Den foregår ofte i lavere sosiale lag og tar som regel ikke opp eksistensielle 

spørsmål, men omhandler hverdagslige hendelser. Et viktig trekk ved komedier er at de 

vanligvis ender godt, gjerne med en avsluttende begivenhet som bryllup eller liknende. 

Lesedramaet og forestillingen kan dermed ikke kalles typisk komedier med sine 

gjennomgående spørsmål om hva det vil si å være seg selv. Begge har dessuten en åpen slutt. 

Derimot kan vi si at de med komediens virkemidler speiler samtiden. 

  Bergson (1993 [1900]) viser hvordan komediens bruk av typer skiller den fra andre 

kunstarter, og ser samfunnet som et naturlig miljø der hovedkarakteren ikke passer inn, fordi 

han/hun mangler sosial tilpasning. Dersom personen utleverer seg selv ubevisst, med 

replikker eller bevegelse, kan det bli morsomt. Den overordnete egenskapen som avslører 

karakteren, er forfengelighet. Komisk absurditet får vi når individet ikke vil høre på andre, 

men stadig fastholder sin egen oppfatning av verden. Selv om vi i begynnelsen sympatiserer 

med hovedpersonen, vil vi etter hvert straffe den med latter. Komedien kan også gjenkjennes 

i forekomsten av virkemidler som gjentakelse, ombytting og forveksling. Peer kan sies å ikke 

passe inn i det bygdemiljøet han vokser opp i, og jeg skal senere vise hvordan komediens 

virkemidler delvis benyttes i forestillingen. 

 Helland og Wærp (2005) påpeker at det er vanskelig å dele sjangeren inn i 

undergrupper fordi man ofte finner elementer fra flere kategorier i en og samme komedie. 

                                                        
7 Antakelig skrevet rundt år 325 f.Kr. Jeg bruker den norske oversettelsen fra 2008. 
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Litteraturhistoriker Harald Noreng gjør i En ny Ibsen? Ni Ibsen-artikler (1979) rede for de 

mange komedietypene han ser representert i Peer Gynt. Dramaet betraktes ifølge Noreng 

først og fremst som en person- og karakterkomedie. Hovedpersonen har mange gode sider, 

men svikter både sine egne idealer og menneskene rundt seg. Peer Gynt har blitt lest som 

kritikk mot det nasjonale. Den kommer til uttrykk gjennom humor, og verket framstår 

dermed som en samfunnskomedie. I trollscenene kan vi kjenne igjen offentlige personer og 

de er først og fremst opptatt av å verne om det typisk norske. Scenen fra dårekisten i Kairo 

leser Noreng som en indignasjonskomedie, skrevet i sinne over Norge og Sveriges svik mot 

Danmark i 1864. Slutten av scenen, der Peer blir kronet til keiser av de gale under ledelse av 

den forrykte professor Begriffenfeldt, tolker Noreng som en parodi på filosofi-professoren 

Marcus Monrad. Han hadde analysert ironien i Brand gjennom fire artikler i Morgenbladet, 

og konkludert med at det var for stor avstand mellom ideal og virkelighet i stykket. Selv om 

han avsluttet positivt, oppfattet Ibsen dette som slakt. Parodikomedie kan vi også finne i 

karakteren Huhu, som i likhet med Aasmund Olavsson Vinje, er opptatt av «målstrev». 

Noreng peker på at Peer kan være en parodi på Adam Oehlenschlägers Alladin, blant annet i 

verseformen. Også Bull (1967) framhever motsetningen mellom Alladin og Peer Gynt, som 

at fantasi bringer Alladin lykke, mens den virker ødeleggende for Peer. Femte akt, der Peer 

prøver å unngå støpeskjeen, kan leses som en apokalyptisk komedie (Noreng 1979). 

Landskapet minner om et dødsrike, men personene Peer møter, er komiske skikkelser. 

 Ifølge Helland og Wærp (2005) kan mye av det lattervekkende i komedier skyldes 

utlevering eller latterliggjøring av noe eller noen, gjerne i forhold til samtiden. Dette kan 

kalles satire. Ordet satire kommer fra latin og betyr opprinnelig matrett, men 

Bokmålsordboka/Nynorskordboka definerer også satire som vittig spott eller latterliggjøring. 

Det kan være vanskelig å avgrense begrepet, fordi vi finner det i mange former for komiske 

uttrykk, men Berger (1997) snevrer inn satirebegrepet gjennom å knytte det til en aggressiv 

intensjon. Kjerkegaard (2017) er inne på det samme når han skriver at humor kan regulere 

maktforholdet mellom mennesker. Berger viser til den kanadiske litteraturforskeren Northrop 

Fryes definisjon av satire som militant ironi. Elementer som fantasi, gjerne grotesk, moralske 

standpunkt og et objekt å angripe, er essensielle. Satire kan dermed fungere som et verbalt 

våpen. Hodgart (1969) har nettopp en illustrasjon av to soldater på tittelbladet til sin bok 

Satire. Han peker på at satiren skal få oss til å le eller smile, men at latteren kan være en 

aggressiv gest. Satire kan rette seg mot representanter for institusjoner, sosiale klasser, 

enkeltmennesker og forestillinger eller tenkesett. Ifølge Freud (1994 [1927]) kan en vits også 

romme aggresjon eller frustrasjon. Disse følelsene blir imidlertid ikke rettet mot noen, men 
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får utløp gjennom lystfølelsen spøken skaper.  

 Noreng (1979) konkluderer med at Ibsens satire rammer ledende samfunnsgrupper. 

Jeg vil hevde det samme gjelder satirebruken i forestillingen. Satiren er ofte 

kontekstavhengig, men har, på sitt beste, gyldighet utover øyeblikket (Berger 1997). Bakhtin 

konstaterer i Latter og dialog: Utvalgte skrifter (2003)8 at referanser ikke nødvendigvis må 

gjenkjennes for å gi mening. Om det henvises til datidens hendelser eller personer, holder 

lattermotivet seg om de mister innhold eller byttes ut. Satiren i lesedramaet Peer Gynt kan 

sies å fremdeles ha relevans, selv om vi kanskje ikke kjenner til karakterene eller situasjonene 

den rammer. Hodgart (1969) fremhever faktisk Ibsens skuespill generelt som den beste 

satiren i det nittende århundrets drama. Likevel skal vi se at nettopp bruken av levende 

modeller og aktuelle situasjoner revitaliserer lesedramaet. 

 Begrepet ironi er gresk og betyr forstillelse (Bokmålsordboka/Nynorskordboka) 

Vanligvis brukes uttrykket om å uttale det motsatte av hva en mener, men å la det egentlige 

budskapet skinne gjennom. I likhet med satire er ironien kontekstavhengig. Jeg vil ikke ha 

hovedfokus på ironien i Peer Gynt, men presentere et par undergrupper vi finner der. Både 

lesedramaet og 2014-oppsetningen har metakommentarer som bryter fiksjonen og peker ut av 

handlingen. Dette kan også kalles romantisk ironi (Helland 2000). Replikkene utsier noe som 

bare dikteren eller regissøren har kunnskap om. Dramatisk ironi får vi når det er et 

misforhold mellom det som sies og det som er fakta. Helland (2000) viser til at i Ibsens Peer 

Gynt er den dominerende formen uintendert, dramatisk ironi. Da er det overensstemmelse 

med det personen sier og tenker, men ikke med de faktiske forhold. Det samme kan vi se i 

forestillingen. Slik kan Peer framstå som en komisk figur (Bergson 1993 [1900]). 

 

2.2 Latterens funksjon  

Som tilskuer til Mørk-Eidems oppsetning, observerte jeg hvordan publikum lo i store deler av 

forestillingen. Et relevant spørsmål er derfor hva vi vet om latter. Den tilhører mennesket, 

skriver Bergson. Om man ler av et dyr eller en ting, er det fordi man gjenkjenner noe 

menneskelig.  Det komiske appellerer til fornuften, ikke følelsene. Dersom vi skal kunne le 

av en person, kan vi ikke ha medfølelse for ham/henne, eller om vi har det, må vi glemme 

den et øyeblikk. Komikken krever nemlig «en slags momentan bedøvelse av hjertet» 

                                                        
8 Boken består av utdrag fra tre av Bakhtins arbeider, ett fra boken om Rabelais og to fra artikler om 
Fjodor Dostojevskij (Sørbø 2003).  Det er derfor vanskelig å angi eksakt årstall for første gang stoffet ble 
utgitt. Noe ble trykket på 1920-tallet, mens Latterens historie var fullført i 1940 og utgitt først 1965. 
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(Bergson 1993 [1900]): 17). Det meste kan synes komisk om man kun betrakter situasjonen 

utenfra og unngår å engasjere seg. Slik kan også mennesker som ikke oppfyller 

skjønnhetsidealer, virke latterlige. For å forstå det humoristiske, må vi overdrive det 

uskjønne. Freud (1994 [1927]) viser til at fravær av følelsesmessig engasjement er en 

forutsetning for at komikk skal oppstå, men konsentrasjon om abstrakt tenkning vil også 

stenge for latteren. Man er for eksempel ikke i modus til å le ved fordyping i kompliserte 

likninger. Freud er også opptatt av lystfølelsen komikken skaper. Den avhenger av en 

generell munter stemning, slik at man forventer latter. Samtidig er det mulig å le alene. Freud 

skiller mellom komikk som krever flere personer, og humor som kan finnes hos den enkelte. I 

situasjoner som burde føre til affekter, kan en spøk eller en uventet konklusjon gi lystfølelse 

både hos den det gjelder og den som eventuelt hører på. Derimot understreker Bergson 

latterens sosiale funksjon. Den er nyttig og fungerer som et svar på krav fra samfunnet rundt. 

Det er vanskelig å le alene: «Vores latter er alltid en gruppes latter» (Bergson 1993 [1900]: 

18). Som eksempel viser han til at man ler høyere i en teatersal, jo flere plasser som er besatt. 

Det kan harmonere med tanken om at latteren behøver et ekko. Vi trenger å dele den med 

andre. For de som står utenfor gruppen og ikke vet hva som er morsomt, virker derimot 

latteren meningsløs. Forholdene må altså legges til rette for at vi skal oppleve komikk.  

  Bakhtin (2017 [1965]) skriver om den karnevaleske folkekulturen, der latteren er 

frigjørende og universell. Fordi det komiske har like høy status som det alvorlige, blir latteren 

betraktet som essensiell. Den er rettet mot alt og alle, inkludert den leende. Samtidig er den 

ambivalent, for den kan være både munter og latterliggjørende. Folket er skeptisk til alvoret, 

mens latteren representerer sannheten, i hvert fall en annen og kanskje bedre måte å betrakte 

verden på. Den er et middel for å overvinne menneskenes frykt. Latteren knytter seg til 

seksualitet, fødsel og overflod av mat og drikke. Den innebærer fremtidstro og fornyelse. 

«Det ideelt-utopiske og det reelle smeltet for en stund sammen i karnevalets helt egne 

fornemmelse av verden» (Bakhtin 2017 [1965]: 20).  

   

2.3 Det groteske motivet 

De groteske elementene i lesedramaet Peer Gynt finner vi særlig i scenene med seterjentene 

og trollfolket. Som vi skal se, bygger Mørk-Eidem videre på samme type komikk. Humor 

knyttet til kropp og seksualitet er spesielt fremtredende. Bakhtin (2017 [1965]) undersøker de 

folkelige uttrykksformene fra markedsplassene og karnevalene når han skal finne kildene for 

den groteske humoren i renessanselitteraturen. Her omformes karnevalskulturen og bringes 
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videre som litterær tradisjon, en estetisk tolkning som kalles grotesk realisme. Selv om det 

groteske dermed mister båndene til folkekulturen, mener Bakhtin at funksjonen i 

renessansens litterære verker fortsatt er å gi mennesker et middel til å løsrive seg fra det 

herskende verdensbildet. Litteraturen blir sterkt verdsatt nettopp fordi den legger vekt på 

komikken, slik som latterfestene gjennom middelalderen. De fungerer som en ventil i en 

hierarkisk og undertrykkende samfunnsorden. Noen ganger i året er det lov å parodiere både 

de verdslige og de religiøse seremoniene gjennom fester der alt blir snudd på vrangen eller 

bakvendt. Bevegelsene er orientert mot at det høye og det lave byttet plass, som et hjul. 

Narren blir inkarnasjonen av dette, han er «kongen i bakvendtland» 

(Bakhtin 2017 [1965]: 438). Slik lever man to parallelle liv; det offisielle og alvorlige på den 

ene siden, karnevalslivet på den andre. Der den offisielle festen bekrefter hierarkiet, opphever 

karnevalet maktstrukturene. Det er basert på latterens prinsipp, og skiller seg dermed fra de 

offisielle – gjerne religiøse – ritualene. Samtidig fungerer folkefestene som en humoristisk 

speiling av de kirkelige høytidene.  

 Under romantikken endrer det groteske seg, og preges av den subjektive og 

individualistiske tidsånden. Man går fra folkefestene til kammerspillet, og i motsetning til 

karnevalet, oppleves dette i ensomhet (Bakhtin 2017 [1965]). Her kan den gotiske romanen 

være et eksempel, som Mary Shelleys Frankenstein og hans utstøtte, monstrøse skapning. I 

den romantiske grotesk blir verden fremmed og meningsløs. Til og med latteren er 

annerledes, ikke positiv og frigjørende, men mer preget av ironi og sarkasme. Vi går fra 

fryktløshet til frykt for verden. Galskap som motiv forskyves fra å være en parodi på den 

herskende fornuften til individuell isolasjon. Maskemotivet får også ny betydning. I den 

groteske realismen er det knyttet til karnevalets lek og glede, lek og overganger, nå skjuler 

det seg en tomhet bak masken. Djevelens fremtoning endres til en fryktelig skikkelse med 

skadefro latter, mens han i den folkelige grotesktradisjonen opptrer som «den lystige, 

ambivalente bæreren av de uoffisielle synspunktene[...]» (Bakhtin 2017 [1965]: 56). En 

annen forskjell er at mens den romantiske grotesken finner sted om natten, tilhører den 

realistiske grotesken lyset og våren. Den symboliserer fornyelsen og håpet. Kjerkegaard 

(2017) fremhever komikkens plass under den postmodernistiske opplevelsen av en 

meningsløs verden og kaller det svart humor. Dermed blir menneskelig lidelse framstilt som 

absurd. Dette kan vi se som en videreføring av den romantiske grotesk, med isolasjon framfor 

fellesskap som kjennetegn. Slik blir latteren ikke lenger frigjørende, men mer sarkastisk. 

   Motiver knyttet til kroppen, dominerer i latterkulturen. (Bakhtin 2017 [1965]). De 

vanlige er fysiske behov i form av mat, drikke, fordøyelse og seksualitet. Virkemiddelet 
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hyperbol er mye brukt, formen på kroppsdelene er gjerne overdimensjonerte. I 

folkediktningen opptrer ofte kjemper, som riser og troll, og disse skikkelsene er groteske i 

seg selv, uavhengig av om kroppenes hyperbole attributter varierer. Den kroppslige 

forståelsen av en mulig, annen verden, er viktig. Samtidig flyttes det åndelige og ideelle 

bokstavelig talt nedover. For å forstå den hyperbolske kroppskulturen, er det viktig å se den 

som uttrykk for hele folket, ikke individet, understreker Bakhtin (2017 [1965]). Det 

kollektive preget poengterer det festlige ved overfloden, og veksten i alle retninger vitner om 

fruktbarhet. Derfor legges hovedvekten på de delene av kroppen som stikker ut eller er åpne 

mot verden. De muliggjør en utveksling mellom to kropper, eller mellom kroppen og verden. 

Nesen blir et bilde på fallosen. Munnen gaper og forstørres, den sluker maten og fører 

nedover til de indre og lavere delene, kroppens underverden. Mat er en vesentlig del av det 

groteske motivet. Så er kjønnsorganene, magen og baken viktige, for her foregår de mest 

sentrale hendelsene i kroppen, å tømme seg, formere seg og føde. Baken sees også som en 

parallell til ansiktet. Urin og ekskrementer forbinder kroppen med jorden og havet, og gjør 

elementene forståelige for kroppen. Avfallsstoffene forandrer den kosmiske skrekken, altså 

redselen for det ukjente, til humor og latter, og derfor beskrives de i overdrevne mengder og 

situasjoner. Den gapende munnen gjenfinnes også i middelalderforestillingene om 

organiseringen av verdensrommet med helvete nederst. Bevegelsene nedover synes forbundet 

med underverdenen, men latteren kan overvinne frykten. I litteratur og folketro ser vi også 

hvordan åpninger i naturen kan føre til alternative verdener.  

 Tre grunnleggende akter som framstilles hyppig, er samleie, fødsel og 

dødsøyeblikket. Et annet trekk ved det groteske motivet, er forandring (Bakhtin 2017[1965]). 

Kroppens vekst og forfall er i fokus og dermed understrekes det uferdige. Det er en 

frastøtende estetikk der fødsel og død er vesentlig. De alderne som ligger nærmest disse 

stadiene, fremstilles hyppigst. Ofte tegnes en person med dobbelt kropp, slik symboliseres 

hvordan død avløses av ny fødsel. Dermed fornyes slektens kropp ved at det oppstår nye 

slektsledd. Døden er altså en viktig del av livet og en forutsetning for at det nye kan oppstå. 

Man kan si at verden dør og fødes på nytt. Både fødsels- og dødsmotivet er ambivalente, og 

derfor er det også mulig å le av døden. Den folkelige latteren i middelalderen forbindes ellers 

med det lave, materielt og kroppslig. Skjellsordene er på samme måte knyttet til kroppens 

nedre del. Av de groteske fremstillingene fremhever Bakhtin ammemotivet som en 

overlevering, selv om mor og barn-tablået er individualisert i senere motiver.  

 Kroppslige behov gir en komisk effekt når de forstyrrer det åndelige, ifølge Bergson 

(1993 [1900]. Freud (1994 [1927]) kaller det demaskering når personer avslører at de ikke er 
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verdig den autoriteten de har skaffet seg, for eksempel ved å røpe svakheter. Her kan 

seksualkomikk plasseres, den degraderer mennesket ved å vise avhengigheten det har til 

fysiske behov. Dette skaper lystfølelse hos tilskuerne som gir seg utslag i latter. For Berger 

(1997) er seksualdriften et godt eksempel på at kroppen kan trumfe viljen, eller at livet 

forstyrres av det uforutsette.   

 

2.4 Sammenliknings-, gjenkjennings- og     

etterlikningskomikk 

Komikken i Mørk-Eidems oppsetning er som nevnt ofte knyttet til identifiserbare personer og 

situasjoner. Hva er det i gjenkjennelsens vesen som får oss til å le? Et ledemotiv hos Bergson 

(1993 [1900]) er balansen mellom stivhet og smidighet, og at når den forrykkes, straffes den 

med latter. Dersom et menneske i fart snubler og faller, vil den avbrutte bevegelsen virke 

komisk. En grimase fungerer som et stivnet ansiktsuttrykk og gir dermed en tilsvarende 

effekt. Dette fanger karikaturtegnere opp, de overdriver noe som er til stede i utgangspunktet. 

En imitasjon tar tak i en ubevisst bevegelse, og ved å overdrive det mekaniske i gjentakelsen, 

skapes komikk. Bergson bruker barneleken «trollet i esken» som eksempel. Når man åpner 

esken, spretter dukken opp. Noe menneskeliknende blir automatisert, og gjentakelsen i seg 

selv gir en komisk effekt. Om mennesker blir tingliggjort, er stivheten total, slik som med 

marionetter. For Bakhtin (2017 [1965] er marionetter en viktig del av den karnevaleske 

latterkulturen. Derimot endrer de betydning og blir skremmende i den romantiske grotesken, 

fordi man får en forestilling om at dukkene blir styrt av noe utenfor menneskenes kontroll. 

Klesdrakt er komisk når den ikke går i ett med individet, men gir inntrykk av at man har kledt 

seg ut (Bergson (1993 [1900]). Overført til samfunnet, kan seremonier gi samme komiske 

effekt dersom man overser funksjonen og bare ser på handlingene som noe stivnet og 

mekanisk.  

 En komisk figur har også noe stivt over seg, som gjerne vises i form av overdrevne 

bevegelser, slike imitatorene benytter seg av. Dersom vi gjenkjenner faktene, og de synes å 

være automatiserte handlinger, styrkes komikken (Bergson 1993 [1900]). Dermed oppstår en 

motsetning mellom det menneskelige og det mekaniske. Likedan virker det komisk når noe 

stivnet i sjelen tilsvarer det samme i kroppen. Berger (1997) fremhever at Bergson bruker 

inkongruens – uoverensstemmelse – mellom sinn og kropp, livet kontra hendelser, som 

forklaring på det lattervekkende ved automatisering.  
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  Freud (1994 [1927]) fremstiller overdrevne bevegelser og grimaser som komiske av 

andre grunner. Han mener vi gjenkjenner måten de blir til på, og forestiller oss hvordan vi 

selv ville utført de samme, altså en form for identifikasjon. Vi ler fordi den andre bruker mer 

energi enn vi anser som nødvendig. På samme måte ler vi når en person avslører dumskap, 

men da fordi han eller hun har investert mindre energi for å tilegne seg kunnskap, enn vi selv 

ville gjort. Karikaturen er komisk ved at den forstørrer noe som ikke skiller seg ut i helheten. 

Om et slikt særpreg ikke finnes, skapes det ved å overdrive et helt vanlig trekk. Virkningen 

blir like morsom, selv om det egentlig er en forfalskning. Imitasjoner gjør i seg selv objektet 

komisk, også om man ikke overdriver. Parodier skaper lystfølelse fordi de gjerne retter seg 

mot folk med høy status. Inntrykket vi har av dem og måten de uttrykker seg på, blir endret, 

kanskje for alltid. Etterlikningskomikk vekker særlig latter når den er naturtro. Vi ler av 

lettelse over å slippe å anstrenge oss for å forstå det vi ser. Sammenlikningskomikkens 

hemmelighet er degradering ifølge Freud, det blir morsomt fordi delene som sammenliknes 

har ulik status. Bergson (1993 [1900]) er inne på det samme når han skriver om komikken 

ved overføring mellom områder som står langt fra hverandre. Han peker også på likheten 

mellom det komisk absurde og drømmer, begge får oss til å akseptere alternative 

virkeligheter. På samme måte hevder Freud hvordan selve vitsearbeidet har slektskap med 

drømmer, det forutsetter ubevisst bearbeidelse av tanker.  

 Vitser blir til gjennom språkhandlinger som har innsparing eller fortetning til felles, 

altså at man får fram poeng ved å slå sammen ord eller endre noen bokstaver 

(Freud 1994 [1927]). Man kan gjøre ord og uttrykk tvetydige, spille på ordklangen eller 

forskyve meningen i dem. En slik økonomisering innebærer lek med intellekt og språk. 

Dermed henger effekten av vitsen sammen med både teknikken og tendensen den eventuelt 

har. Lystfølelsen er ofte knyttet til gjenkjennelse, og dette gjelder i særlig grad vitser som 

henviser til aktuelle situasjoner og personer. Språklig vil en replikk bli komisk om den 

inneholder feil, selvmotsigelser eller absurditeter, for eksempel om man siterer et uttrykk feil 

eller blander faste ordtak. Dersom man oppfatter en metafor bokstavelig, kan det gi samme 

virkning (Bergson 1993 [1900]). 

  De karnevaleske tekstene er ofte parodiske, som uhøytidelige forvrengninger av 

liturgiene, eller parodier på bønner og bibelsteder (Bakhtin 2017 [1965]). Antakelig ble 

tekstene skrevet og framført under festene, og tilhørte derfor en frisone. Kommunikasjonen 

kjennetegnes gjennom den hyppige bruken av skjellsord. Enten det gjelder forbannelser eller 

obskøne uttrykk, er formuleringene uhørte i det offisielle livet, i alle fall avviker uttalelsene 

fra mer normerte talemåter. Vi skal se at personene i forestillingen også bruker ordspill og 
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tvetydigheter som skiller seg ut fra akseptert språkbruk.  

 

2.5 Komparativ drøfting av latterteoriene 

Når jeg videre vil anvende latterteoriene, kan det være fruktbart å se etter fellestrekk. Både 

Bakhtin (2017 [1965]), Bergson (1993 [1900]) og Freud (1994 [1927) vektlegger latterens 

sosiale funksjon. Bakhtin understreker hvordan den tilhører festene og samholdet. Bergson 

peker på forutsetningen av et fellesskap. Ifølge Freud er latteren avhengig av våre 

forventninger, for eksempel til en komedie, og at man må være minst to for at komikk skal 

oppstå. Kjerkegaard (2017) kommenterer også den sosiale konteksten og stedets betydning. 

Som eksempel hevder han at et standup-show er morsommere i en teatersal enn overført på 

tv. Han nevner Aristoteles´ begrep katarsis om de følelsene som utløser hos publikum. 

Aristoteles knyttet det til tragedien, men det er ikke utenkelig at han tilla komedien det 

samme potensialet. Humor og latter kan godt tenkes å være like forløsende som sorg og gråt, 

mener Kjerkegaard, og viser til hjerneforskere som har påvist at latter utløser dopamin, et 

signalstoff som gir økt stemningsleie.  

 Der Freud og Bergson ser at humor appellerer til intellektet, ikke følelsene, mener 

Bakhtin at latteren erstatter følelser som frykt, og at den aldri er ond. Latteren er en positiv 

kraft, ikke negativ. Samtidig viser han hvordan man under folkefestene fikk gjort narr av 

makthaverne. Også moderne humor sparker oppover, hevder Kjerkegaard. Både Freud og 

Bergson ser at latteren kan være en aggressiv impuls. Ifølge Freud retter ikke sinnet seg mot 

noen, men får utløp gjennom den lystfølelsen komikken skaper. Kjerkegaard framhever at 

den både inkluderer og ekskluderer. Vi kan le av andre for å framheve oss selv.  

  Freud og Bergson er opptatt av språklig komikk, som at en replikk inneholder feil 

eller viser dobbeltbetydning og språklig økonomisering. Dette kalles gjerne «wit» på engelsk 

(Berger 1997). Det norske ordet vidd gir en liknende betydning. Kjerkegaard (2017) benytter 

begrepet timing, altså å treffe både med replikk og tidspunkt. En interessant observasjon hos 

både Bergson og Freud, er felleskapet de ser mellom humorens språk og drømmearbeidet. 

Freud peker på at vitsen og drømmen blir til i det ubevisste, mens Bergson er opptatt av 

hvordan både drømmen og komikken får oss til å akseptere konstruerte universer. Ifølge 

Berger handler drømmer, komikk og fiksjon om lukkede verdener som skiller seg fra 

hverdagslivet. Forskjellen er at drømmer er individuelle, mens komikken tilhører det sosiale.   

 Freud og Bergson har ulikt syn på etterlikningskomikk. Bergson mener den komiske 

effekten skyldes at bevegelsene får noe mekanisk over seg når de gjentas, som når noen 
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følger etter og hermer en annen. Derimot hevder Freud at vi ler av lettelse over å slippe å 

anstrenge oss for å forstå, ikke av det automatiserte. Bergson viser til barndommens leker når 

han skal forklare automatisering, mens Freud mener komikken har det til felles med 

barndommen at det vekker det infantile i oss. Både Berger og Kjerkegaard forklarer Bergsons 

automatiseringsbegrep med inkongruens, spriket mellom forventing og faktisk hendelse. 

Kjerkegaard (2017) framhever at det vekker latter når noe vi tror skal inntreffe, ikke faller 

sammen med det som faktisk skjer. Som eksempel forteller han om en syklist som havnet i et 

klesstativ utenfor en butikk, og lot som om det var bevisst ved å sjekke prisen på noen av 

plaggene. I likhet med Bergson ser Kjerkegaard det komiske med klossethet, men mener 

avledningsmanøveren gjør det ekstra morsomt. Latteren øker med spriket mellom forventning 

og hendelse.  

 For å utdype seksualkomikk er det nærliggende å framheve Bakhtins teorier om det 

groteske. I den folkelige latterkulturen var bevegelsene rettet nedover, og alt som stakk ut 

eller åpnet seg, fikk fokus. Også språket, som skjellsordene, var rettet mot kjønnsorganer og 

fordøyelsessystemet. Ifølge Freud gir seksualkomikk lystfølelse i sin degradering av 

personer, særlig når noen med høy status blir avslørt av kroppslige behov. Noe liknende 

finner vi hos Helland og Wærp (2008). De ser at det kroppslige og fysisk lave ofte har en 

fremtredende plass i komedier. 

 Til sist er det interessant å observere at både Bakhtin og Bergson trekker fram klærnes 

komiske betydning. Under karnevalene var det viktig å kle seg ut, og helst på en måte som 

både parodierte og latterliggjorde makthaverne. De religiøse plaggenes betydning ble 

degradert gjennom en alternativ bruk, for eksempel bak-fram eller på vrangen. Dermed gir 

klesdrakt en komisk effekt når den fungerer som utkledning, noe også Bergson poengterer. 

Begge peker dessuten på overdrivelsens funksjon. Bakhtin framhever det hyperbole i den 

groteske kroppen mens Bergson viser hvordan det karikerte gjerne bygger på forstørrelsen. 

Både Bergson og Bakhtin har teorier om marionetter. For Bergson fungerer de som den 

ytterste form for stivnethet, mens Bakhtin peker på hvordan marionettene gikk fra å være 

morsomme i renessansekunsten til å bli skremmende i den romantiske grotesken.  

 Som jeg har vist, finner vi både likheter og markante forskjeller hos teoretikerne. Min 

oppgave fremover blir å forklare komikken hos Mørk-Eidem ved hjelp av begrepene jeg har 

gjort rede for 
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3  Et overordnet perspektiv på Peer Gynt 

2014 
 

Teateroppsetningen er en verbal, visuell og auditiv tilpasning av en skreven tekst. Jeg vil 

derfor gjøre rede for oppbyggingen av forestillingen, samtidig som jeg sammenlikner noen av 

komponentene med forelegget. Som adaptasjonsanalyse utdyper jeg dermed svarene på 

Hutcheons spørsmål om hva og hvordan. En forestillingsanalyse må alltid ta utgangspunkt i 

helhetsinntrykket, og det er derfor naturlig å ta tak i det Eigtved (2007) kaller den bærende 

streng. Med det mener han noe som uttrykker en grunnleggende idé bak stykket, det være seg 

en metafor, et element eller liknende. En annen benevnelse kan være den røde tråden i 

stykket. Jeg viser hvordan TV-programmet kan ha denne funksjonen, og at Skavlan-

karakteren binder forestillingen sammen. Videre utdyper jeg grunnelementer som rom, tid, 

karakter, språk og musikk. Kapittelets helhetsperspektiv innebærer en overordnet 

redegjørelse, men jeg vil fremheve komikk og ironi, og dermed repetere noen av 

latterteoriene, særlig fra Freud og Bergson. Bakhtins groteske motiver vil jeg hovedsakelig 

benytte fra fjerde kapittel.  

 

3.1 Skavlan-programmet som den røde tråden i 

forestillingen 

Illusjonen av et TV-konsept krever et publikum i studio, og derfor er Bergsons og Freuds 

fremheving av latterens sosiale funksjon sentral. Latteren er avhengig av at vi forventer 

komikk (Freud 1994 [1927]). Kjerkegaard (2017) kommenterer at komikk er morsommere i 

en teatersal enn overført på fjernsyn, for som Bergson (1993 [1900]) skriver, trenger latteren 

et ekko. Ifølge Freud kan vitser skape lystfølelse når vi kjenner igjen personene eller 

situasjonen det siktes til, og det gjør vi med «Skavlan» og gjestene hans. Både Bergson og 

Bakhtin skildrer marionettenes betydning. Bergson ser dukkenes stivhet som et tegn på at 

balansen mellom det menneskelige og det mekaniske forrykkes. I den folkelige latterkulturen 

er marionettene vesentlige (Bakhtin 2017 [1965]). Imidlertid endrer deres betydning seg til å 

bli noe utenfor menneskelig kontroll i den romantiske grotesken. I forestillingen kan vi se at 

idrettsutøvere blir underlagt andres styring. 
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  «Talkshow»-konseptet «Skavlan» rammer inn handlingen og binder den sammen. Her 

legges grunnlaget for hovedkonflikten, motsetningen mellom individ og kollektiv. Samtidig 

representerer programmet den norske folkesjelen, noe vi kan samles om på fredagskvelden. 

Gjestene er invitert på bakgrunn av sin kjendisstatus, men representerer hver sine folkelige 

idealer. Olav Thon er kapitalisten som arbeidet seg opp fra to tomme hender. 

Langrennsløperen Therese Johaug9 står for en sunn sjel i et sunt legeme, og hva er mer norsk 

enn å gå på ski? Legen Per Fugelli fikk status som «rikssynser», men med sin understreking 

av flokkens betydning gikk han samtidig imot den individorienterte og selvsentrerte 

tidsånden.  

 «Skavlan»-studioet mener jeg er forestillingens grunnleggende ide – den røde tråden. 

Det kan diskuteres i hvilken grad tråd eller streng er en dekkende metafor for TV-konseptets 

funksjon. Den illuderer en sammenhengende linje, mens vi som publikum bringes ut og inn 

av TV-fiksjonen. Peer Gynt er både gjest i programmet og en litterær karakter, til stede og 

samtidig ikke. Programlederen selv har flere agendaer. I motsetning til det egentlige Skavlan-

programmet med stram regi, fremstår forestillingens alternativ som fragmentert og 

usammenhengende. En likhet mellom det opprinnelige programmet og parodien er at begge 

har en episodisk oppbygging. Kanskje begrepet floke kan betegne «Skavlan» mer presist enn 

tråd, altså en knute der flere tråder har festet seg inn i hverandre. Forestillingen gir dermed et 

tilsynelatende ustrukturert inntrykk, og jeg skal senere drøfte i hvilken grad vi finner en 

underliggende helhet. 

 Prologen – den tilsynelatende forberedelsen til TV-opptak– skaper forventninger hos 

publikum. Skuespillere som gestalter produsenter og kamerafolk, henvender seg til publikum.  

Etter hvert som tilskuerne finner plassene sine, instruerer «innspillingslederen» oss i hvordan 

vi skal opptre når «Skavlan» starter:    

 
 Husk å klappe og gjerne juble litt når gjesten kommer, og hold på helt til de setter seg ned i stolen. Og 

så får dere gjerne komme med reaksjoner underveis. Le høyt og klappe. Ok? Dere er så viktige for at 

det skal bli god stemning. Uten deres reaksjoner så blir programmet kjedelig, ikke sant? Dere skal få de 

der oppe til å føle seg som verdens mest interessante mennesker. Så le og klapp! Det kan aldri bli for 

mye.  

 (Manus 2014: 3)10 

 

Dermed etablerers et fellesskap som gir grunnlag for komikk. To store kameraer er rettet mot 

scenens sentrum, der TV-studioet er lokalisert, og bidrar til illusjonen om at vi virkelig er 

                                                        
9 Dette var før Johaug ble utestengt på grunn av dopinganklager. 
10 Heretter viser jeg bare til 2014 og sidetall når jeg refererer til manuset. 
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med på en innspilling. Slik settes også publikum i en munter stemning, og forventer 

trolig mer humor. Prologen er en liten forestilling før den egentlige handlingen starter, 

og kan derfor kalles et spill i spillet (Helland og Wærp 2005). Det er som aktører i et 

fiktivt TV-opptak vi inviteres til aktiv deltakelse, ikke som teaterpublikum. 

Underholdningsprogrammets konsept er å la gjestene få promotere seg selv, noe Peer 

kommenterer i den første scenen med Knappestøperen (2014: 132). Dermed framstår 

de betydningsfulle. Samtidig kan leken med det kjente fjernsynsprogrammet 

understreke sentrale spørsmål i forelegget, som hva det er å være seg selv. I vår tid kan 

vi dessuten spørre om det er mulig å være seg selv uten å bli sett av noen.  

 I hvert program i det virkelige Skavlan-konseptet, er det en gjest som framstår som 

hovedperson. Hos Mørk-Eidem tildeles Peer Gynt denne æren. Han introduseres som «[...] 

essensen av Norge» (2014: 4). Metaforen åpner dermed for spørsmålet om hva det vil si å 

være norsk og rommer en problematisering av det nasjonale. Når Peer kommer inn med 

champagnen til full applaus, beskrives en kultur vi ser rundt oss, hvor rikdom og overforbruk 

er verdier i seg selv. Går vi til forelegget, korrelerer scenen innholdsmessig med første del av 

fjerde akt, der Peer møter internasjonale kapitalister på stranden i Marokko. Dialogene 

forløper– noe forkortet– som i Ibsens verk, men konteksten åpner opp for nye 

sammenhenger. «Olav Thon» kan kalles en hjemlig imperialist som den eiendomskongen 

rollemodellen hans er. «Johaug» viser seg å være styrt av sponsorene sine, og er dermed også 

et barn av kapitalismen. Hun får nemlig bare drikke vann, ikke champagne, «[...] med 

sponsortøyet på» (2014: 5). Replikken må sies å ha god «timing» (Kjerkegaard 2017). Vi 

kjenner igjen diskusjonene om hvilke regler som skal gjelde ved finansiering innen idretten. 

Samtidig blir det demonstrert hvordan pengemakt gjør utøverne til marionetter. Når «Johaug» 

må underlegge seg andres vilje, virker avgjørelsene hennes automatiserte, noe som kan gi en 

ikke-menneskelig effekt. Nå er kontrollregimet toppidrettsutøverne utsetter seg for, 

selvfølgelig styrt av levende personer, men kapitalkreftene som ligger bak, kan nok oppleves 

som en inhuman størrelse. 

 TV-studioet er til stede mer eller mindre gjennom hele stykket, selv om kamerateamet 

forsvinner under den første scenen. Det kommer tilbake mot slutten av forestillingen. Da er 

det Peer selv som aktiviserer kamera, han vil få filmet vitnemål for å unngå støpeskjeen. Slik 

overtar han programlederrollen og forsøker tilsynelatende å styre regien på programmet eller 

forestillingen. Likevel er det «Skavlan» eller Knappestøperen som har kontrollen – lik en 

reell programleder – og vet hva som skal skje. Samtidig kontekstualiseres og utdypes 
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tematikken om å være seg selv. Peer ønsker synliggjøring av sin væren i form av en 

filmsekvens, på samme måte som statusoppdateringer på sosiale medier. Behovet for å bli 

sett er en tydelig tendens i vår tid og man kan undres over hvordan selvforståelsen påvirkes 

når livet sees gjennom linser og redigeringsprogram. Skillet mellom det sanne og ekte på den 

ene siden, og det konstruerte på den andre, blir vanskeligere å definere. 

 

3.2  Programlederen som agent 

Eigtved (2007) bruker benevnelsen agent om det gjennomgående trekket som binder en 

forestilling sammen for tilskueren. Jeg vil hevde at Skavlan-karakteren har denne funksjonen 

i Mørk-Eidems oppsetning. Humoren som følger programlederen, er ofte etterliknings- og 

gjenkjenningskomikk, vi kan identifisere både modellen bak karakteren og situasjonene som 

beskrives. Dette kan vi knytte til Freuds (1994 [1927]) forståelse av latteren som uttrykk for 

lettelse over å skjønne det vi ser. Samtidig kan nettopp det gjenkjennelige gi et mekanisk 

preg (Bergson 1993 [1900]). 

   Programlederen dukker stadig opp og intervjuer Peer, Åse, Shamso og Per Fugelli. 

Slik blir både opprinnelige og nye tekstbrokker satt inn i en annen sammenheng enn 

foreleggets. Scenen fra Aases stue i forelegget, for eksempel, der hun og husmannskonen 

rydder i det som er igjen etter at Hægstad-bonden har forsynt seg, blir framført som et 

programinnslag i «Skavlan». Åse er gjest, medbringende sine få, gjenværende eiendeler i en 

blå ikea-bag som hun viser frem: «To ullskjorter, Fredrik; – dem har de glemt». Gjennom 

bruken av fornavn blir forbindelsen til den opprinnelige Skavlan understreket. Samtidig 

intimiseres forbindelsen mellom programleder og intervjuobjekt, noe vi kan kjenne igjen 

både fra nevnte program, og denne typen underholdning generelt. Skavlan åpner på sin side 

intervjuet med: «Mor Åse, hur har livet varit i det siste?» (2014: 59) Programlederen 

karikeres altså med svensk uttale, lik sin levende modell11. Når Åse forteller om Peers 

oppvekst med den fordrukne faren, spør «Skavlan» om Åse også var tørst. I en av dialogene 

mellom mor og sønn, har regissøren lagt inn en antydning om det samme: «Lille, stygge, 

fyllemor» (2014: 22), og dermed avviker beskrivelsen av Åse fra forelegget. Her sier nemlig 

Peer: «Lille, stygge, snille Moer» (HIS 2007: 492).   

                                                        
11  Skavlans underholdningsprogram var i 2014 en samproduksjon mellom NRK og den svenske TV1, og 

Fredrik Skavlan selv måtte gjøre seg forstått hos både norske og svenske seere. Dermed ble han latterliggjort for 

å snakke «svorsk», å blande svenske ord og uttrykksmåter med sin østlandsnorske uttale.  
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 «Skavlan» leker med handlingen ved å minne om at vi er til stede ved 

dramatiseringen av et Ibsen-stykke, som for eksempel å vise til verkets resepsjon. Gjennom å 

ta del i handlingen samtidig som han kommenterer den, fungerer aktøren på flere plan. Når 

han framstår som Knappestøperen som skal avgjøre Peers skjebne, griper programlederen 

aktivt inn og tar kontroll over fortsettelsen: «Jeg er knappestøper. Du skal i min skje» 

 (2014: 132). 

Det er også Skavlan som annonserer den uventete slutten med kommentaren «[...] la 

oss ta en titt på det som hendte siden...» ( 2014: 156). Dermed får handlingen en ekstra 

omdreining. I forelegget avslutter Knappestøperen nettopp ved å tie om hva som kan skje ved 

neste korsvei: «[...] og saa faar vi se om; jeg siger ikke mer» (HIS 2008: 746). På scenen lar 

han fortsettelsen utspille seg, nemlig at Shamso slett ikke er villig til å frelse Peer. 

 Skavlan målbærer altså Trumpeterstråles, husmannkonens og Knappestøperens 

replikker, i tillegg til at han fører ordet som intervjuer i nye scener. Trumpeterstraale er 

svensk i forelegget og ble oppfattet som en parodi på utenriksministeren. Slik blir 

«svenskheten» et bindeledd mellom programlederen og foreleggets modell. Samtidig har 

regissøren et forhold til nabolandet. Han har bodd der i mange år, og sier han ser svakhetene 

ved det norske samfunnet klarere derfra. Som knappestøper har «Skavlan» en avgjørende 

rolle i forestillingen. Han har kunnskap om det Peer mangler, hva det vil si å være seg selv. 

Slik formulerer han et viktig tema og kan sies å være Mørk-Eidems stemme på scenen.  

 

3.3  Rom og tid 

Scenebildet i Mørk-Eidems stykke fungerer som en del av helheten, og bidrar dermed til 

humoren. De nasjonale elementene oppleves som parodiske både gjennom overdrivelser og at 

de settes inn i en ny sammenheng, det Bergson (1993 [1900]) kaller overføring.  

Bryllupsscenen har lavere status enn den opprinnelige. Det samme kan vi si om barscenen, 

der den eneste eksotiske rammen rundt møtet med Anitra, er at utestedet har fått navnet 

Afrika. Freud (1994 [1927]) forstår nettopp en slik degradering som årsak til 

sammenlikningskomikk.  

   To av arrangementene, Peers hytte i skogen og Dovregubbens hall, kan gi 

assosiasjoner til mer tradisjonelle oppsetninger. Den enkle stuen illustreres gjennom et stort, 

nasjonalromantisk bilde av en hytte i et typisk norsk landskap. En usynlig dør fører inn i et 

fiktivt rom. Dette minner om den første forestillingen ved Christiania Theater, der norske 

kunstmalere sto for de naturalistiske dekorasjonene (Midbøe 1978). Effekten i Mørk-Eidems 
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oppsetning blir derimot parodisk, det romantiske bryter med de gjennomgående enkle og 

tidstypiske rekvisittene. Det gir en komisk effekt at skuespillerne bokstavelig talt sprenger 

maleriets overflate, vi kan snakke om en overføring fra bildet som illustrasjon til 

tredimensjonal kulisse. Ser vi maleriet som symbol på den nasjonalromantiske arven, kan vi 

tenke oss at Mørk-Eidem aktualiserer tankegodset ved å gå inn i det, så og si. Plasserer vi 

Peer ved en stivnet, nasjonalromantisk overflate, mister stykket sin kraft.  

 Trollene hos Dovregubben sitter i en kopi av kongelosjen. Den burgunderrøde fargen 

gir assosiasjoner til norske folkeeventyr, og vi vet at Ibsen hentet inspirasjon til 

hovedkarakteren hos Asbjørnsen og Moe. Som konge over trollverdenen med eget hoff, er 

parallellen mellom Dovregubben og andre kongelige overhoder på sin plass. Samtidig 

forsterkes det parodiske inntrykket av at både Gubben selv og hoffet hans er imitasjoner av 

levende modeller som slett ikke er særlig majestetiske.  

  Handlingen i forestillingen foregår delvis foran sceneteppet. I bryllupsscenen på 

Hægstad illuderer det gullfargete forhenget en festpyntet gymsal. Inntrykket forsterkes av at 

gjestene heves opp fra orkestergraven, sammen med treningsutstyr som kasse og bøylehest. 

Peer og Ingrids møte, samt Åses dødsleie, tar et tilsvarende utgangspunkt i orkestergraven. 

Åse ligger i en sykehusseng med instrumenter som måler hjerterytme ved siden av. Senere 

forsvinner sengen bokstavelig talt ned i graven med den døde.  

 For resten av stykket har fjernsynsstudioet den dominerende plassen på scenen, med 

eller uten gjester. Ved bruk av dreiescenen veksler sittegruppen med bandets sokkel. 

Lyssettingen på bakveggen viser det virkelige Skavlan-konseptets gjenkjennelige logo. Der er 

det også tre TV-skjermer. Når programkonseptets utegående reporter, Niklas Källner, dukker 

opp med intervju av folk på gaten, er lyset slukket på scenen. Illusjonen av at vi ser på TV 

forsterkes. Bare Peer er opplyst, når han med ryggen til publikum følger innslaget.  

 Under eksplosjonen i andre akt endres rommet. «Skavlan»-studioet raseres, men ikke 

mer enn at ruinene opprettholder illusjonen av TV-konseptet. De veltede møblene utgjør det 

kaoset scenen fra dårekisten utspiller seg i. Dermed understreker kulissene den groteske 

handlingen. Samtidig vises en kopi av Vanessa Bairds veggmaleri Lyset forsvinner – bare vi 

lukker øynene på bakveggen12. Bildet utløste protester fordi ansatte i departementene fikk 

ubehagelige assosiasjoner til 22. juli. Blant annet viser ett av motivene flagrende papirer som 

                                                        
12 Verket består egentlig av tre veggmalerier som skulle plasseres i R6, fellesbygget for Helse- og 

omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. To av bildene befinner seg der, mens det tredje 

henger i Norsk kulturråds lokaler. I Aftenposten 14.06.2014 skriver Ann Christensen om bildet, men har gitt 
det tittelen To everything There Is a Season. Jeg har fått bekreftet av kunstneren at Nationaltheatrets 
program har korrekt informasjon 
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kan være et symbol på byråkratiet, men dette ble lest inn i konteksten med bombeangrepet. 

Maleriet gir inntrykk av en kaotisk verden, og regissøren sier selv at han på denne måten 

refererer indirekte til terrorhandlingene i 2011 (Ellefsen 2014). 

 Tross alvoret, beholdes det tragikomiske preget. At dramaet utspiller seg i en slags 

post-Skavlan-dystopi trekker en eventuell, underliggende sivilisasjonskritikk ned på et mer 

trivielt plan. Vi kan kalle det en overføring fra det store til det små. (Bergson 1993 [1900]). 

På samme tid endrer «Skavlan» sin rolle fra programleder til Knappestøper. Møtene mellom 

ham og Peer foregår i restene av studioet, og samtalene gjør en omdreining fra koseprat til 

eksistensielle spørsmål. Det kan virke som om rammene for programmet oppheves parallelt 

med den fysiske forandringen.  

 Det visuelle i forestillingen veksler mellom lukkede og åpne romløsninger. 

 (Arntzen 2007). Shamso synliggjør en passivitet ved at hun befinner seg på scenen som 

autentisk tilstedeværende i rommet, mens handlingen foregår i det frontale. Slik illustreres at 

Shamsos liv bokstavelig talt er satt på vent. «Skavlan»-studioet tillegges en transittfunksjon 

ved at aktørene beveger seg gjennom det på vei til noe annet. Dermed får vi en forskyvning 

mellom stillstand og dynamikk som gir en sirkulær tidsillusjon. På samme måte som i 

lesedramaet, vender Peer tilbake til utgangspunktet, men denne gangen er det «Skavlan»s 

studio og ikke hjembygden som slutter sirkelen. 

  

3.4  Hvem er Peer? 

Noreng (1979) viser som nevnt at dramaet Peer Gynt først og fremst er en karakterkomedie. 

Tross mange gode sider, svikter hovedpersonen egne idealer og sine medmennesker. Det kan 

diskuteres i hvilken grad Peer kan karakteriseres som et godt menneske. I forestillingen møter 

vi en ganske egoistisk og selvopptatt mann, og det synes vanskelig å gjenkjenne noen idealer 

utover stormannsdrømmer. Samtidig har Peer både vitalitet, fantasi og pågangsmot, og kan 

derfor sies å være en sammensatt person.  

 Derimot framstilles – som i forelegget – karakteren komisk, ofte gjennom uintendert, 

dramatisk ironi (Helland 2000). Hovedpersonen fastholder en sannhet andre vet er feil, noe 

som gir en komisk effekt (Bergson 1993 [1900]). Vi får en inkongruens mellom det Peer sier, 

og hva publikum vet. På scenen så vel som i Ibsens verk, blir Peer utsatt for den hånlige 

latteren som skyldes en aggressiv impuls og virker ekskluderende 

 (Bergson 1993 [1900]; Freud 1994[1927)]; Kjerkegaard 2017). Slike erfaringer kan bidra til 

hovedpersonens negative utvikling. 
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  Med replikken: «Ingen skal kunne si om meg: Jeg hadde champagne, men rørte den 

ei» (2014: 4), slår Peer an tonen som en lystig levemann, men også en som er glad i å sitere. 

Dermed illustreres det hvordan Peer hemningsløst bruker referanser slik det passer ham. Som 

regel vet han ikke hvor de kommer fra, og flere ganger refererer han seg selv. Mange 

gjenkjenner nok nevnte uttrykk, selv om de ikke vet det er hentet fra diktet «Republikanerne» 

av Johan Sebastian Welhaven (1832). Her angriper dikteren unge opposisjonelle som 

romantiserer revolusjon uten å vite hva de snakker om, med adresse til kretsen rundt Henrik 

Wergeland. Sitatet gir respons, enten man forbinder det med fest og moro, eller om man ser 

likheten mellom Peer og de revolusjonære pratmakerne i den lille kafeen i Paris. I forelegget, 

derimot, sier Peer: «Der staar jo skrevet: tabt er tabt, og væk er væk –.Hvad maa jeg byde?» 

(HIS 2007: 597). Selv om replikken er endret, har regissøren dermed beholdt det lette og 

overflatiske hos hovedpersonen.  

 Videre ser vi hvordan Thon og Peer finner tonen hos Skavlan. Når Peer forteller at 

han lever etter prinsippet «hver den, som ei gjør ondt, gjør godt» samtykker Thon: 

 
 Hvor det er styrkende å høre 
 et livsprinsipp i scene satt, 

 forløst fra teoriens natt, 

 urokket av det ytre røre! 
 (2014: 9) 
 

I forelegget er det von Eberkopf som begeistres over Peers omgjøring av Jesus´ ord: «Den 

som ikke er med meg, er imot meg» (Matt.12: 30). Helland (2000) påpeker hvordan Peer 

representerer det motsatte av utsagnets kompromissløshet, men at ironien først blir tydelig 

når Eberkopf framhever innholdet i sitatet som et livsprinsipp. Dermed utleverer Thon i 

oppsetningen både seg selv og Peer som holdningsløse kapitalister. Helland tolker også 

replikken som en advarsel mot å legge noe mer i Peers uttalelser enn det som faktisk står der. 

Overført til forestillingen får vi dermed tidlig en veiledning i hvordan vi skal forholde oss til 

hovedpersonen. Han formulerer seg gjennomgående lite metaforisk. I den grad han lykkes 

med en flertydig replikk, kan det diskuteres hvor dypt den lodder. Faktisk er Peer mest 

billedrik på det seksuelle området. Ellers baserer han seg ofte på allusjoner til kjente tekster.  

 Bryllupsscenen viser hvor sårbar Peer er, der alle flokker seg om ham med hånlatter. 

Han er lett å lede, tar imot drikke slik de vil, selv om han hadde bestemt seg for det motsatte. 

Den voksne mannen som møter oss hos «Skavlan», har fortrengt disse følelsene. Han skryter 

av alle pengene han har tjent, og vekker reaksjoner hos gjestene ved sin amoralske holdning. 

Som en moderne Askeladd nøyer ikke Peer seg med halve kongeriket, men vil bli keiser over 
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hele verden. Selv om scenen er en annen enn hos Ibsen, ser vi en Peer som minner om 

foreleggets hovedperson ved stranden i Marokko. I Ibsens tekst forteller Peer om 

keiserdrømmen sin: 

 
 Der er jo skrevet eller sagt 

 etsteds, jeg mindes ikke hvor, 

 at hvis du vandt den ganske Jord, 

 men selv dig tabte, var din Vinding 

 kun Krans omkring en kløvet Tinding. 

 Saa staar der, – eller noget sligt; 

 og dette Ord er intet Digt. 

 (HIS 2007: 609) 

 

«Per Fugelli» resiterer sitatet i forestillingen, og selv om heller ikke han husker den bibelske 

referansen, har han forstått intensjonen bak det:  

 
 Det er jo skrevet eller sagt 

 etsteds, jeg minnes ikke hvor, 

 at hvis du vant den ganske jord, 

 men selv deg tapte, var din vinning 

 kun krans omkring en kløvet tinning. 

Peer Gynt 

 Så står det – eller noe slikt; 

Per Fugelli 

 Og dette ord er intet dikt. 

Peer Gynt 

 Jeg er meg selv! 

 (2014: 11) 

 
Ved at «Fugelli» formulerer hvordan en selv kan gå tapt i jaget etter rikdom, forsterkes 

diskrepansen mellom uttrykkets betydning og Peers forståelse av det. Han skjønner tydeligvis 

ikke meningen, men kompenserer ved å samtykke i at han har lest noe liknende. Helland 

(2000) peker på at Ibsens tekst rommer en ironisk tvetydighet hver gang spørsmålet om å 

være seg selv kommer opp. Vi kan heller ikke underslå at Fugelli blir karikert her. Han ble jo 

kjent for sine mange visdomsord, og hadde sitatbruken til felles med Peer Gynt. Samtidig kan 

uttalelsen: «Og dette ord er intet dikt» være en kommentar til Ibsen. «Fugelli» dikter ikke, 

han uttaler seg om virkeligheten.  

I forestillingen dukker Åse opp på TV-skjermen som om hun satt i Skavlans stol. 

Først ler hun av keiserdrømmene, men Peer insisterer: «Du skal få se, mamma!» (2014: 12) 

Her antydes en morsbinding som ikke er like tydelig i forelegget. Er det henne han skal 

imponere? Tydeligvis lykkes han ikke, Åse plukker ham bokstavelig talt fra hverandre når 

hun speiler hans overflatiskhet gjennom løkmetaforen. Når Åse er den som skreller løken, får 

budskapet om manglende kjerne en klarere satirisk betydning enn den tilsvarende scenen i 

forelegget. Her speiler hun sønnens overfladiskhet med satire, altså et verbalt våpen (Hodgart 
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1969). Likevel preller det av. Peer avviser hendelsen med: «Underlig stell, det hele røre!» 

(2014: 13) Et kjennetegn ved hovedpersonen er jo nettopp at han går utenom når noe blir 

vanskelig.  

Samtidig er han impulsstyrt og bringer seg selv stadig opp i situasjoner han ikke ser 

konsekvensene av. Den grønkledte får Peer med inn i fjellet fordi han lar begjæret styre. Når 

kravene fra Dovregubben blir umulige, stikker han av. Shamso kommer til Peer i skogen, og 

han utbryter i glede: «Min kongsdatter! Nå er hun funnen og vunnen! Ja! Nå skal 

kongsgården tømres fra grunnen!» (2014: 86) Da overser han at det tvert imot er omvendt, 

Shamso har funnet ham, og hun har gitt ham sin kjærlighet uten at han overhodet har kjempet 

for den. Dermed avslører uttalelsen Peer, og blir nok et eksempel på uintendert, dramatisk 

ironi. Han kaster vrak på kongsdatteren allerede ved første prøve: Gjensynet med Den 

Grønnkledde og ungen hennes. Replikken henviser også til eventyrene om Askeladden som 

vant prinsessen og halve kongeriket. Den styrker dermed referansen til folkediktningen vi 

finner i lesedramaet, så vel som i oppsetningen, blant annet gjennom Åses bebreidelser om at 

Peer «ligger i gruen» (2014: 20). 

   På Afrika bar overtar Peer etter bandet, og finner ut at han vil bli artist. Ettersom 

ingen andre lytter til musikken, blir kontrasten mellom det slitne stedet og Peers drømmer 

komisk. Denne scenen tilsvarer ørkenscenene i forelegget, der Peer bestemmer seg for å bli 

profet, og understreker det impulsive ved karakteren. Likevel forkaster han artistdrømmen 

like lett som profet-tilværelsen forsvant med klesdrakten i Ibsens tekst. Samtidig viser han 

selverkjennelse:  

 
 Så dum man kan være. 
 Ville stoppe tiden ved å synge og danse! 

 Ville stride mot strømmen ved å svinge og svanse! 

 Spille luftgitar, kjæle og jokke, 

 og ende som en hane – med å la seg plukke. 
 (2014: 110) 

 
Vi ser altså at Peer har evnen til å innse egne feilvalg. Likevel tar han ikke konsekvensen av 

dem innover seg. Selverkjennelsen kommer nemlig etter at han har prøvd å voldta Anitra, 

men han viser ingen anger eller empati for den andre. I stedet kaster han seg ut i en ny drøm 

om forfatterkallet som sitt livs bestemmelse. Det spiller ingen rolle at han mangler erfaring, 

nettopp derfor tror han på å lykkes: 

 
  [...] men pytt; hvor utgangspunktet er galest, 
 blir titt resultatet originalest. 

 Hvor oppløftende å sette seg et mål, 

 og drive det igjennom som flint og stål!  
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 (2014: 111) 

  
Dette er nok et eksempel på uintendert ironi. Peer demonstrerer stadig en manglende 

gjennomføringsevne. Om tilskuerne oppdager ironien, gjør han dermed en latterlig figur.  

 Ved morens sykeleie viser Peer den samme skuffelsen som i forelegget over at hun er 

døende. Nilsen mener den egoistiske Peer her får sitt tydeligste uttrykk. Han påpeker hvordan 

sønnens åpningssetning inneholder pronomenet «jeg» tre ganger: «Se saa! Fra det tunge jeg 

render, jeg mente, jeg her var fri–!» (Nilsen 1967: 261) I forestillingen nøyer Peer seg med 

bare to: «Jeg trodde, jeg her var fri –!»  (2014: 124) Samtidig dementerer fortsettelsen 

selvopptattheten og åpner for det ambivalente, både i forelegget og i oppsetningen, når han 

spør om Aase er kald på hender og føtter. Dette er tegn på at en person er døende, og Peers 

spørsmål kan uttrykke angsten for at moren er alvorlig syk. Inkongruensen mellom irritasjon 

og bekymring skaper også gjenkjenningskomikk, det fremhever selvmotsigende følelser og 

menneskeliggjør dermed Peer. 

 I møtene med Knappestøperen nekter Peer å gå med på at han skal i støpeskjeen, og 

prøver desperat å finne vitner på at han har vært seg selv. De han treffer, vil han kun bruke til 

dette formålet, utover sin egen vinning har han ingen interesse av andre. Slik husker han på 

Shamso som sin siste sjanse. I og med at han får kamerateamet til å filme det hele, er det 

tvilsomt om Peer skjønner rekkevidden av hennes kjærlighet. I sluttscenen tildeles han 

Torvald Helmers replikker fra Et dukkehjem og viser like lite selvinnsikt som ham. 

 Et positivt karaktertrekk ved Mørk-Eidems Peer er at han virker fordomsfri i møte 

med andre mennesker. Han faller for den muslimske innvandrerjenten Shamso. Når «Siv 

Jensen» hos Dovregubben synger en sang med rasistiske undertoner, tolker han innholdet 

ironisk. Også i forelegget er Peer lite nasjonalistisk i den forstand at han reiser rundt i verden 

og ser på seg selv som en verdensborger.  

 

3.5  Replikkene i oppsetningen – gjengivelse og fornying 

Versifikasjonen i oppsetningen er både beholdt, fornyet og endret i forhold til Ibsens tekst. 

Noen av eksemplene gjenspeiler også komikken, og det er derfor relevant å anvende Freuds 

(1994 [1927]) teorier om vitsearbeid. Den komiske effekten vitser gir, kan skyldes ordklang 

eller økonomisering og sammenblanding av uttrykk. Ifølge Bergson (1993 [1900]) vil 

sistnevnte gi en absurd, komisk effekt. Samtidig kan uttalelser brukes som identitetsmarkører, 

og dermed skape en lattervekkende gjenkjennelse gjennom degradering (Freud 1994 [1927]).  
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  Versifikasjonen består av flere former som ofte blandes i Ibsens Peer Gynt. Asbjørn 

Aarseth (2008) påpeker at vekslingen mellom versemål skaper variasjon og bidrar til å skille 

personene fra hverandre. Dessuten passer knittelen13 og andre folkeversemål til 

lavstilskomikk, noe man tilla djevelen og de underjordiske i middelalderen. Ibsen bruker også 

balladevers, gjerne til de lyriske partiene, og kortvers, I Mørk-Eidems oppsetning er språket 

modernisert, men versifikasjonen tilsynelatende beholdt. På samme måte som Ibsen blander 

både versemål og former, er heller ikke regissøren opptatt av det regelrette. Han kan kutte 

deler av replikkene eller skrive dem om. Når Peer møter Solveig, lyder replikken i forelegget:  

 
 Hvor lys! Nej, skulde du set en slig! 

 Skotted ned paa Skoen og det hvide Sprede –! 

 Og saa holdt hun i Moderens Skjørteflig, 

 og bar en Salmebog svøbt i et Klæde –! 

 Jeg maa se paa den Jenten. 
 (HIS: 512) 
 

 I manuset kan vi lese: 

 Nei, så fin! Skulle du sett en sånn! 
 Hvordan hun holdt i morens hånd, 
 skottet ned på skoa og det nye sprede – ! 
 Hennes hår svøpt i et klede –! 
 Jeg må se mer på den jenta. 
 (2014: 29) 

 

Antall stavelser varierer, og kryssrimene er erstattet av parrim. Shamso holder i morens hånd, 

i stedet for skjørtet. Så bærer hun hijab, ikke salmebok. Ellers er teksten meget nær den 

opprinnelige. Andre steder har regissøren tatt seg større friheter. Etter prologen starter første 

scene slik:  

 
 Vi har snakket om ski, penger, gleder og sorge 

 men vår neste gjest er essensen av Norge. 

 For nordmenn er blodet aldri så tynt 

 man kjenner seg alltid i slekt med Peer Gynt! 
 (2014: 4) 
 

De første verselinjene er nyskrevne for å passe til rammen rundt handlingen. Vi ser at 

parrimet innebærer en flertallsending fra før rettskrivningsreformen i 1917. Dermed gir det 

mer autentisk preg til replikken. De to siste verselinjene viser til et av de mer berømte 

sitatene fra dramaet. Derimot er sammenhengen det oppsto i, mindre kjent: «Aa, Sludder; 

Blodet er aldrig saa tyndt, en kjender sig altid i Slægt med Peer Gynt» (HIS 2007: 698). 

                                                        
13 Knittel er rimede parvers med fri rim-og rytmeutforming. 
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Replikken er hentet fra auksjonen i femte akt, der Mads Moen og Aslak Smed definerer et 

slags slektskap både til hverandre og Peer, siden alle tre har hatt noe med Ingrid å gjøre. 

Åpningsreplikken slår samtidig fast at Peer Gynt representerer oss alle. Her ligger en dobbelt 

betydning. Tradisjonelt er Peer sett som typisk norsk gjennom Askeladd-metaforen. I Mørk-

Eidems fremheving av den egoistiske Peer, vil uttrykket «essensen av Norge» bety at 

nordmenn ikke bryr seg om andre. Dermed ironiseres det allerede i starten over hovedmotivet 

 Vi finner også helt nyskrevne tekster på versemål, som når Skavlan intervjuer «Per 

Fugelli». Dermed knyttes nye personer naturlig inn i handlingen: 

 
 Spennende saker! Hvor er Peer på vei? 

 Mens vi venter så tenkte jeg snakke med deg. 

 Vi har faktisk med oss en Per til i kveld, 

 som også har tanker om å være seg selv […] 

 (2014: 45) 

 

Bukkerittet gjenfortelles derimot uten enderim. Det virke som om Peer er bevisst den 

tvilsomme sannhetsgehalten: 

 
 […] Alt det er sant. 

 Jeg knakk ikke nakken. 

 Brøt ikke ryggen. 

 Men fikk en flenge i broken. 

 Og bare fordi det er en gammel fortelling behøver det ikke bety at det ikke hendte meg. 

 Også. 
 (2014: 18) 

 

Formen gir et inntrykk av noe innøvd, og ordet «broken» styrker oppfatningen om at 

hovedpersonen gjenforteller noe han har lest, altså Ibsens verk. Andre nye scener er også 

skrevet i vanlig prosa, som når Shamsos far tar kontakt med datteren sin: «Jeg er ikke her for 

å krangle med deg. Jeg er her for din skyld» (2014: 97). Det kan virke som regissøren 

markerer metanivåer i teksten gjennom formen, der de lyriske partiene forteller historien om 

Peer Gynt, de episke kommenterer den. Samtidig flettes de ulike nivåene ofte sammen. 

Språket brukes også til å karakterisere personene. Bunadstrollet hos Dovregubben avslører 

sitt lave ordforråd gjennom replikker som denne:  

 
Pappa, pappa, pappa… Da er det viktig å svare nøye. Ikke gjett! Det er liksom en forskjell. Tenk, 

liksom. Ikke bare si det første som liksom faller deg inn. Skjønner du? Det er skikkelig viktig, altså! 
 (2014: 69) 

 

 Regissøren lar henne bruke aldersmarkører som liksom og gjentakelser, kjennetegn på 

ungdomsspråk. Ibsens klassiske tekst blir også iblandet andre tidsriktige uttrykk, som det 

svenske låneordet fråga for spørsmål: «Ja, mine venner, ganske klar er frågan. Hva skal 
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mannen være?» (2014: 5) Det gir et muntlig, sjargongmessig preg og passer nettopp på den 

selvsikre mannen som hyggeprater i et underholdningsprogram.  

  Samtalene på bryllupsfesten har fått et moderne, men samtidig folkelig preg: «Hun sa 

vel nei da? Brura» (2014: 27), og «La oss heller drite ut alle Peers løgne!» (2014: 40) For 

ikke å snakke om Mads Moens gjentakelse av: «Det er jo helt sjukt!» (2014: 36) Språket 

plasserer handlingen både tidsmessig og sosialt. Det er morsomt fordi vi kjenner igjen 

uttrykkene, samtidig som de reduserer personene som bruker dem. Forbindelsen til forelegget 

er synlig ved at opprinnelige endelser er beholdt, som i løgne.  

  I trollscenen finner vi utstrakt bruk av det engelske låneordet «What», formet som et 

spørsmål, og frasen «In your face». Dermed styrkes den tidsmessige relevansen. Selv om 

teksten er gjenkjennelig, skaper trollenes reaksjon på Peers utsagn, komikk: 

 
 Vent! Jeg løy,      (What!) 
  jeg er hverken prins      (What!) 

 eller rik; –       (What!) 
 (2014: 79) 

 

Peer prøver å komme seg unna, og for hvert argument svarer trollene unisont med et 

overrumplet «What!». Ikke minst blir det morsomt når Peer selv bruker uttrykket: «Min Peer, 

du blir pappa før kvelden heller!» (Peer: What?) (2014: 78) Humoren ligger også i 

gjentakelsen av uttrykket, noe som gir et mekanisk preg (Bergson 1993 [1900]). Vi skal 

heller ikke se bort fra at scenen får et folkelig preg, som enten appellerer til publikum eller 

latterliggjøres av dem. 

  Når Peer må drikke urin, fungerer også gjentakelser som forsterking av humoren. 

Trollene roper: «Han spytter! Han spytter» og deretter: «Han drakk! Han drakk!» (2014: 72) 

Vi følger handlingen fra nåtid til fortid. Peer pågangsmot fungerer som en overføring fra det 

høye til det lave, som jo urin må sies å tilhøre. Samtidig gjentas en liknende formulering når 

Hussein i dårekisten skjærer over halsen. Da utbryter Begriffenfeldt: «Ikke sprut på oss! Hun 

spruter! Hun spruter!» (2014: 120) Reaksjonen vekker latter fordi den viser en inkongruens 

fra det vi forventer i slike situasjoner. Overføringen fra urin til blod utgjør en vesensforskjell 

i betydning, selv om begge tilhører det kroppslige området. Lydlikheten mellom ordene 

«spytter» og «spruter» framhever parallellen mellom handlingene og skaper dermed komikk. 
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3.6  Musikken som uttrykksform 

I motsetning til mer tradisjonelle oppsetninger, framføres musikken på scenen av et band som 

passer inn i Skavlan-konseptet. Sewali, som har Shamsos rolle, er opprinnelig musiker. Hun 

opptrer som solist i scenebandet, og annonseres som kveldens musikalske innslag i TV-

programmet. Flere av tekstene fra forelegget har blitt tonesatt. Shamso fremfører «Solveigs 

sang» med ny melodi. Hun gir også stemme til Peers samvittighet gjennom tankene, sangene 

og tårenes anklager. Går vi til forelegget, finner vi de samme strofene. Der manifesterer 

bebreidelsene seg som nøster, vind og duggdråper. Peer vil ikke høre på dem og 

kommenterer trassig: «Faafængt var dog ej jer Fødsel; –lægg jer stillt og tjen till Gjødsel» 

(HIS 2007: 707). Her bruker han bevisst ironi, ved å degradere innholdet i anklagene, slipper 

han å ta dem innover seg. Heller ikke i forestillingen lytter han, men hever stemmen og 

fortsetter sin monolog til musikken overdøver ham. De lyriske partiene vektlegges gjennom 

musikken. Samtidig løser den en scenisk utfordring. Ved urpremieren i 1876 var det aktuelt å 

sløyfe samvittighetsstemmene, men de ble beholdt til instrumentale toner. «Tilbake står det 

faktum at det kanskje ble hensynet til Griegs musikk som sikret Nøstenes anklage [...]» 

(Midbøe 1978: 37). Hos Mørk-Eidem forsterkes anklagene av at refrenget gjentas: «Vi er 

tårer, som ei ble felt. Isbrodd, som sårer, kunne vi smeltet, smeltet» (2014: 15).  

Shamso og Peer synger replikkene i duett når de gjenforenes i skogen, samtidig som 

de danser med hverandre. Dette fungerer som en kontrast til møtet med Anitra, der Peer må 

danse alene, og til lesedramaet, hvor Peer sitter stille og observerer Anitra som danser for 

ham. Dermed trekker Mørk-Eidem linjer tilbake til urpremieren med koreograferte 

danseinnslag. Scenen gir også assosiasjoner til musikalenes ofte romantiserte handling. At 

skuespillere bryter ut i sang, forsterker jo i seg selv det fiksjonelle aspektet, og blir en 

kontrast til den virkelighetsnære rammen med underholdningsprogrammet. På den andre 

siden er dette også et konstruert univers. Samtidig understrekes likheten mellom Peer og 

Shamso, som Helland påpeker: «Man må [...] ta hold både for hvor parallelle Peers og 

Solveigs holdninger til virkeligheten er, og det at de begge lever på fantasiens irreelle bilder» 

(2000: 41).  Peer selv opptrer som musiker på baren Afrika, der han blant annet synger en av 

monologene fra forelegget med fornyet tekst. 

 Shamso framfører også andre kjente tekster. Etter bruderovet synger hun Tor 

Jonssons tonesatte dikt: Når du er borte» (1951)14. Teksten kan fungere som en kommentar til 

                                                        
14 Fra Ei dagbok for mitt hjarte som ble utgitt etter dikterens død.  
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forholdet mellom Peer og Shamso, det er jo nettopp hans fravær og Åses fortellinger hun 

bygger sine følelser på. De to har knapt hatt noen timer sammen. Samtidig får sangen en 

ironisk funksjon ved at den ledsager en intim situasjon Peer har med en annen. Riktignok er 

det hans tiltrekning av Shamso som får ham til å avvise Ingrid. Etter eksplosjonen og 

dårekistescenen fremfører Shamso «Mitt lille land» av Ole Paus. Den ble faktisk foreslått 

som nasjonalsang etter 22. juli 2011. Dermed bidrar musikken til kontekstualisering i både tid 

og tema. Robert Hoftun Gjestad intervjuer i Aftenposten førsteamanuensis Arnt Maasø ved 

Universitetet i Oslo, som sammen med forsker Ragnhild Toldnes, har skrevet en artikkel om 

«Mitt lille land» i boken Musikk etter 22. juli (2014)15. Forfatterne peker på musikkens 

betydning for en kollektiv sorgprosess (Gjestad: 2014). I forestillingen kan sangen fungere 

som en påminnelse om alvoret bak komikken. Samtidig gir resepsjonshistorien andre 

innfallsvinkler. Ole Paus skrev teksten som et bestillingsverk for organisasjonen Fra Nei til 

Ja i forbindelse med debatten om norsk medlemskap i EU 1994. «Mitt lille land» kan derfor 

tolkes som en advarsel mot nasjonalisme. Slik kan framførelsen, med Shamso sittende alene i 

utkanten av den endevendte scenen, både oppfattes som en trøstesang og en ironisk 

kommentar til det proteksjonistiske Norge. I og med at stemmen er gråtkvalt, ledes tankene 

gjerne til terrorangrepet.  

 Det andre alternativet harmonerer med en sang trollene framfører hos Dovregubben: 

«Blant alle lande» eller «Normannssang» (1851) med tekst av Ole Vig. I et tidlig utkast av 

Peer Gynt hadde Ibsen lagt inn en parodi på «Norges Skaal»16 av Johan Nordahl Brun 

(Bull 1967). Dermed kan vi si at Mørk-Eidem tar opp igjen denne tråden når han lar «Siv» 

komme med en nyskrevet strofe til slutt: «Jeg elsker ei den som kommer hit som ei er norsk 

og som ei er hvit. Jeg er Siv Jensen, jeg stenger grensen med selvtillit» (2014: 74). Her ligger 

komikken både i det gjenkjennelige i Fremskrittspartiets innvandringsmotstand, men også i 

den språklige utformingen. Teksten ble skrevet som et bidrag til 1800-tallets 

nasjonsbyggingsprosjekt og har, i likhet med «Norges skaal», vært i bruk som nasjonalsang. I 

dag kan innholdet virke parodisk i sin nasjonalisme, og det blir derfor morsomt når den 

nyskrevne avslutningen faller naturlig inn. At «Siv» uttrykker: «Den kom fra hjertet», og 

dermed går god for innholdet, fremhever satiren (2014: 80). Musikken får også en parodisk 

funksjon under bryllupsfesten. Den ledsages av en elektronisk versjon av Stevie Wonders «I 

                                                        
15 Forskerne viser at nettopp denne sangen, i versjoner av både Ole Paus og Maria Meena, var den som ble 

strømmet mest. Ved ettårsmarkeringen økte strømmetallene, så den musikalske symbolverdien holdt seg. 
16 Ble skrevet rundt årsskiftet 1771-72, men tillatt på trykk først i 1814. 
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just called to say I love you» (1984). Dermed understrekes det folkelige preget, samtidig som 

teksten kontrasteres mot et brudepar som slett ikke elsker hverandre. 

 Vi ser altså at musikken inngår som en integrert del av handlingen. I 

Forestillingsanalyse (2007) skiller Eigtved mellom forskjellige grader av integrasjon, der 

musikken eller sangen forbindes tettest med det teatrale universet når det er aktørene selv 

som fremfører den. Dermed fungerer musikken noen ganger som den primære 

uttrykksformen. Det finner vi ved «Siv»s versjon av Ole Vigs nasjonalsang og når Peer og 

Shamso synger hver for seg eller sammen. Musikken formidler en underliggende kontekst 

eller fremhever karakterenes følelser (Eigtved 2007), som ved bruken av «Mitt lille land» og 

når Shamso framfører Jonssons dikt mens hun tenker på Peer.  
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4  Komikkens nedslagsfelt 
Teateroppsetningens komiske elementer tydeliggjøres gjennom nærlesning av enkeltscener, 

eller deler av dem. Jeg vil derfor analysere innslagene med utgangspunkt i manuset. Der det 

virker relevant, viser jeg også til forelegget. Samtidig kommenterer jeg hvilken 

samfunnskritisk funksjon humoren kan ha. Med Hutcheon kan vi si at kapittelet utdyper 

hvordan, hvorfor, når og hvor. Jeg vil undersøke på hvilken måte forestillingens 

transformasjonsplan omsetter tegnene fra manifestasjonsplanet til en tematisk sammenheng 

som igjen peker mot en samfunnsmessig kontekst, det Eigtved (2007) kaller generasjonsplan. 

Selv om forestillingen er i fokus, vil jeg nevne publikumsrespons, fordi latteren ifølge 

Bergson (1993 [1900]) er avhengig av et ekko. Det er også naturlig å knytte responsen 

sammen med tilskuernes forkunnskaper. 

 Jeg har valgt å strukturere komikken i noen overordnete kategorier, og starter med 

bruken av levende modeller som kan sies å være et bærende element. Deretter grupperer jeg 

handlingen i fremtredende motiver. Festen er vesentlig fordi den fungerer som en metafor på 

bygdesamfunnet. Det groteske motivet er særlig knyttet til kroppen. Dødsmotivet innebærer 

også galskap. I resepsjonen av Peer Gynt har frelse stått sentralt, så derfor er det interessant å 

studere aspektet i et humoristisk perspektiv. 

 

4.1 Komikk gjennom bruken av levende modeller 

Parodier får oss til å le av lettelse, fordi vi slipper å anstrenge oss for å forstå det vi ser 

(Freud 1994 [1927]). Karikaturen trenger ikke engang være overdrevet for å utløse latter. 

Samtidig tillegges de karikerte personene groteske aspekter ved utseende, språk eller 

væremåte (Bakhtin 2017 [1965]), gjerne på en måte som overdriver eksisterende trekk og 

dermed også kan gi et mekanisk uttrykk (Bergson 1993 [1900]). 

Gjenkjennelseskomikken før den egentlige handlingen i forestillingen starter, styrker den 

avslappede atmosfæren prologen inviterer til. Synet av den karikerte «Olav Thon» som 

foroverbøyd og litt forvirret må geleides bort til stolen, gir et komisk inntrykk. Riktignok er 

Thon fremdeles yrkesaktiv, men den høye alderen assosieres gjerne med desorientering. Også 

«Skavlan» vekker latter, fordi han er så lik den opprinnelige i både utseende, stemme og 

mimikk, at vi fylles med lystfølelse og forventning. Bare måten han sitter med fotsålene 

pekende nedover på, understreker det automatiserte i bevegelsene (Bergson 1993 [1900]). 

«Fugelli» kjenner vi på tversoversløyfen, mens «Johaug» har treningstøy med mange logoer 
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og langt, lyst hår. Dette er to år før hun ble dopingdømt, i dag ville kanskje parodien spilt på 

utestengelsen. Når Peer skal fortelle om livet sitt, trekkes det paralleller mellom ham og 

«Thon»: 

 
 Ti år tok det før jeg så meg 
 selv på Trygve Hegnars liste. 

 Har ikke fulgt med i det siste, 

 men ligger nokså nære deg. 

(Peker på Thon) 

Thon 

 Litt bak. 

      Peer Gynt 

 Nei, litt foran. Det e´kke så viktig, 

 men på TV vil man jo at informasjonen er riktig. 
 (2014: 6) 

 

Trygve Hegnar, grunnlegger av mediehuset Hegnar Media, offentliggjør hvert år en liste over 

landets rikeste personer. Både henvisningen til denne, og disputten om hvem som har den 

største formuen, utløser latter. Overføringen mellom en litterær person og en høyst materiell 

virkelighet, skaper komikk. I tillegg kan man si at «Thon», som representant for kapitalister, 

småliggjøres gjennom å bry seg om hvilken plassering han har blant de rike17. Peers replikk 

om å være etterrettelig på TV, gir også en komisk effekt. Tross en lemfeldig omgang med 

sannheten, er han opptatt av hvordan han fremstår i media. Dessuten avslører han sin 

forfengelighet når han påstår at han ikke har fulgt med på nevnte liste. Peer er tydeligvis godt 

orientert om hvor han er plassert.  

 I Dovregubbens hall møter vi «Thon» igjen, nå som Dovregubben selv. Dermed kan 

vi snakke om et spill i spillet, eller kanskje mer presist: En verden i verden. For «Thon»s 

vedkommende blir virkeligheten et tredje nivå. Trollene i hoffet hans er vanlige mennesker, 

men de viser seg å ha klare likheter med andre levende modeller. «Thon» sitter nemlig 

omringet av «Erna», «Siv», «Jan Thomas», «Petter», «Sindre», «Ari» og et bunadstroll.  

Flere av dem er lett gjenkjennelige. «Siv» har på seg en ettersittende kjole med 

leppestiftmønster, lik den Fremskrittspartiets leder brukte valgnatten 2013. «Erna» er 

omfangsrik og kledd i blått, slik Høyres statsminister ofte er avbildet. «Petter» i 

gullboblejakke og VM-lue sover og virker i dårlig form. Henvisningen til Petter Northug er 

tydelig, vinteren før ble han tatt for promillekjøring. «Ari» og «Jan Thomas» karakteriseres 

med sine velkjente moteklær og friserte hår, og gjenkjennes som henholdsvis 

prinsessegemal18 og kjendisstylist. «Sindre» er anonym, men vi forstår gjennom replikkene at 

                                                        
17 Den virkelige Thon sto på 24. plass på Hegnars liste i 2014. 
18 Ari Behn og prinsesse Märtha Louise ble skilt i 2016, to år etter oppsetningen. 
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han skal være «Erna»s ektemann. Dermed antydes det at vår statsminister også er sjefen på 

hjemmebane. Bunadstrollet er ung og blond, både utvendig og innvendig, skjønner vi av 

uttalelsene hennes. Hun er den eneste av trollene som ikke har en gjenkjennelig modell, og 

kan symbolisere de mange som blir TV-kjendiser gjennom utseendet og ikke så mye annet. 

Samtidig signaliserer klesplagget et nasjonalt ståsted som styrkes av flaggsløyfene de andre 

trollene bærer, slike vi vanligvis benytter 17. mai. Dermed forsterkes det satiriske og kritiske 

blikket på nordmenns nasjonalisme, inkludert vår grunnlovsfeiring. 

  Scenebildet skaper komikk før dialogene starter. Gjenkjennelse av aktuelle personer 

eller hendelser vekker lystfølelse (Freud 1994 [1929]), og derfor fører uttalelsene som følger, 

til mer latter, nettopp fordi de forbindes med modellene. «Ari», for eksempel, har bare fått en 

eneste replikk: «Øiner du dybden?» (2014: 70) Den må sies å passe til forfatteren Behn, kjent 

for sine patosfylte taler. Alle trollene ber ham sette seg umiddelbart, så de er tydeligvis 

skeptiske til å gi ham ordet. «Jan Thomas» vil frisere Peers hår, mens «Erna» er sulten og 

bare vil spise ham. Statsministerens kropp er grotesk fremstilt gjennom størrelsen, matlysten 

og manglende balanse. Hun har nemlig mistet ryggraden, noe som nok henspiller på 

regjeringssamarbeidet med Fremskrittspartiet. At «Erna» lar «Siv» styre det meste, kan også 

sees som en politisk kommentar. 

 De fleste av replikkene fra forelegget er beholdt, men satt inn i en ny sammenheng. 

Opprinnelig forteller Dovregubben at det er gått tilbake med trollsamfunnet: 

 
 Lad os ikke skryde. 
 Vi er gaaet tillagters i de senere Aar; 
 vi ved ikke mer om det ramler eller staar, 
 og Folkehjælp skal en ikke fra sig skyde 
 (HIS 2007: 548) 

 
Hos Dovregubben i forestillingen er det derimot motsatt: 
 
 Ikke for å skryte. 
 Det har gått bra for oss de senere år; 

 men i fremtiden vet vi ikke hvor vi står, 

 så folkehjelp skal en ikke fra seg skyte. 
 (2014: 67) 

 
Dovregubben eller «Thon» peker på det speilbildet av Norge trollverdenen fremstår som, der 

Høyre og Fremskrittspartiet styrer. Hans rollemodell har vært med å stemme frem den 

borgerlige regjeringen19. Det er gode tider for stylister og kongehuset er populært. Dessuten 

er vi best på ski, og da tilgir vi litt utagerende festing fra utøverne. Når det går tilbake med 

                                                        
19 I 2017 ble de gjenvalgt og siden utvidet med først Venstre, deretter Kristelig Folkeparti. 
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trollene i Ibsens tekst, kan vi tolke det som fremtidsoptimisme. Det nasjonale er innestengt og 

forstenet og vil dermed forvitre. Hos Mørk-Eidem derimot, har de nasjonalistiske kreftene 

fremgang. Slik fremstår scenen mer pessimistisk. I forelegget fortsetter Dovregubben: 

 
 Desuden er Gutten fast uden Lyde, 
 og stærkbygget med, saavidt jeg ser. 
 Sandt nok, han har kun et eneste Hode; 
 men Datter min har jo heller ikke fler. 
 Tre Hoders Trolde gaar rent af Mode; 
 selv Tvehoder faar en knappt Øje paa, 
 og de Hoder er endda kun saa som saa. 

 

Mørk-Eidem lar Dovregubben, «Siv» og «Jan Thomas» dele replikken, der sistnevnte får 

uttale seg om hva som er mote: 

 
 Dessuten er gutten helt uten lyte, 
 og sterkbygget med, så vidt jeg ser. 

 Sant nok, han har kun et eneste hode; 

 men datter min har jo heller ikke fler. 

     Jan Thomas 

 Tre hoders troll er helt gått av mote; 

 selv tvehoder får en knapt øye på. 

     Siv 

 Og de hoder er enda kun så som så. 

     Jan Thomas 

 Er det mitt hode du snakker om? (blir slått av Siv) Au. Jeg blør. Jeg må ha ny nese. 

 
Den virkelige Jan Thomas driver sin egen skjønnhetssalong, har arbeidet som modell og 

deltatt i reality-programmer. Dermed framstår han som svært opptatt av det ytre, både hos seg 

selv og andre. Han parodieres med overdrevne kinnbein, solariumfarge og dandert frisyre. 

Slik røper han forfengelighet, den overordnete komiske lasten (Bergson 1993 [1900]). 

Samtidig får karakteren noe mekanisk over seg, nettopp fordi utseende ikke virker ekte, og vi 

ler både av gjenkjennelsen og det automatiserte. «Jan Thomas» får også æren av å sette hale 

på Peer. «Men husk å sette den på rette plassen, kjør den så langt du kan oppi rassen» 

(2014: 73), sier Dovregubben. Det er et groteskt motiv. Fokuset på baken er dominerende i 

den folkelige middelalderkulturen, og språket er obskønt (Bakhtin 2017 [1965]). Samtidig 

fører referansen til den homofile rollemodellen med seg seksuelle hentydninger, og vi ler 

fordi personen dermed degraderes (Freud 1994 [1927]). 

 «Nordthug» fremstilles også grotesk. Det er hans urin, istedet for stutens, som blir 

tilbudt Peer: «Æ kaille de RedBull førr troill! Men egentli e de min promillekontroll»  

(2014: 71). Urin ble i den folkelige latterkulturen beskrevet i overdrevne mengder eller 

upassende situasjoner, ifølge Bakhtin. Overføringen fra medaljevinner til påvirket bilfører 
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kan sies å gå fra det høye til det lave. Gjenkjenningskomikken vekker også latter. Vi kan se 

det automatiserte i at personen framstilles som konstant bakfull. Samtidig styrker  

uttalelsen – både gjennom innholdet og dialekten – at vi har rett i vår antakelse om hvilken 

levende modell karakteren etterlikner. Slik kan vi sies å le av lettelse over å ha gjettet riktig.  

 «Siv» er Dovregubbens eldste datter og har kommandoen i flokken. Hun bruker sin 

myndige stemme til å hysje og tilrettevise de andre trollene, og passer på at faren får komme 

til orde. Som jeg har vist tidligere, synger «Siv» at hun vil stenge grensen for flyktninger. I 

motsetning til hos Ibsen, ler ikke Peer av framføringen, men av det nasjonalistiske innholdet: 

«Både sang og musikk var jo ganske harmonisk, men teksten du sang er vel ment litt 

ironisk?» (2014: 75) Det stiller «Siv» seg helt uforstående til, det virker ikke som hun 

skjønner begrepet ironi. Det kan være en antydning om at rollemodellen mangler humor, eller 

at hun rett og slett er litt dum. Som vi har sett, krever det intellekt for å forstå komikk, den 

appellerer ikke til følelsene (Bergson 1993 [1900]; Freud 1994 [1927]). Oppfatter vi «Siv» 

som representant for den virkelige Jensens parti, kan det altså være vanskelig å ta alle 

politiske utspill derfra seriøst. 

  Den kontekstuavhengige satire er den mest vellykkede, i alle fall at den gir mening 

utover øyeblikket (Berger 1997). Fire år etter premieren på Mørk-Eidems oppsetning, føles 

henvisningene til det nasjonalistiske i trollscenene like aktuelle. Derimot er det ikke sikkert 

Jensen hadde vært skyteskiven i dag. Kampen om velgerne har dreid politikken mot høyre, 

og det er blitt politisk korrekt å problematisere asylretten. Uavhengig av relevansen vil jeg 

likevel si at scenen peker utover sin tid. Nilsen (1967) fremhever at vi ler like godt av Ibsens 

tekst, selv om vi ikke gjenkjenner modellene hans. Konflikten mellom det nasjonale og det 

globale, individ og samfunn vil alltid ha en form for relevans.  

 Når Peer skjønner at trollsynet Dovregubben vil gi ham, ikke kan reverseres, har han 

fått nok. Kravet om å ekte Den grønkledte, fnyser han av. I forelegget benekter Peer at begjær 

og attrå betyr noe, mens han i forestillingen mener «et samleie intet gjelder»  

(2014: 78). Replikken viser at grensene for det aksepterte har blitt lavere, men samtidig settes 

søkelyset på etiske dilemmaer. Hva skjer med forholdet mellom mennesker dersom alt 

handler om behovstilfredstillelse? Peers forslag til hvordan graviditeten kan løses, er abort. 

«Det er ikke så lett», svarer Den grønkledte, «I Dovre har legene reservasjonsrett!» 
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(2014: 79)20 Referansen til en aktuell debatt skaper gjenkjennelse og vekker latter. 

Relevansen gjelder fremdeles, med Granavolden-erklæringens21 vedtak om fosterreduksjon, 

og reaksjonene som fulgte deretter.  

 Scenen avsluttes med at Peer jages av trollene. Først får «Siv» levere en velkjent 

avskjedsreplikk. Hun understreker at hun har gledet seg til å framføre den, og allerede da 

begynner publikum å humre, man antar hva som kommer. Stående i leppestiftkjolen lener 

«Siv» seg mot hovedpersonen og skriker: «Morna Peer!» (2014: 80) til full jubel fra salen. Vi 

trenger ikke anstrenge oss for å forstå, minnet om Fremskrittspartiets valgvake er fremdeles 

levende. Den gangen var det Jens Stoltenberg Jensen adresserte sin hilsen til. Uavhengig av 

konteksten, er situasjonen likevel morsom. Gjennom hele den elleville scenen, er vi som 

publikum innstilt på latter. Satiren rammer maktpersoner, selv om det kan diskuteres i 

hvilken grad sportsutøvere og tv-kjendiser har fortjent den i samme grad som politikere. 

 Den stygge ungen som Peer får med Den grønkledte, har også en levende modell. Når 

Peer møter ham og moren utenfor trollverdenen, roper hun sønnen til seg med ordene: «Møt 

pappa'n din, Stordalen» (2014: 88). Skuespilleren beveger seg på knærne, der det er festet et 

par sko. Slik overdrives et trekk ved den virkelige Petter Stordalen, han er lavere enn 

gjennomsnittet for voksne menn. Den stakkato gangen forsterker det mekaniske ved 

skikkelsen. Samtidig fører han en høylytt mobilsamtale med «Gunhild»22, der han fremstår 

som en egoistisk livsnyter. Stikk i strid med det imaget den virkelige Stordalen har bygget 

opp rundt sin virksomhet, bryr karikaturen seg slett ikke om miljøet: 

 
Jeg vil kjøre SUV! Ok, jeg er en liten mann og vil kjøre en stor bil! Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? 

Hvorfor ikke? Har ikke jeg bra nok miljøprofil allerede? Hæ? Hæ! Vi ber folk om å henge opp 

håndklær! Nei, kjeften Gunhild! Kjeften! Nå hører du på meg! Vi ber folk om å henge opp håndklær 

for å spare miljøet! For å spare det jævla miljøet ditt, Gunhild! Er du klar over hvor mye miljø vi sparer 

på det, eller? Nok til at jeg kan kjøre Range Rover hver dag i flere tusen år fremover! Hører du hva jeg 

sier? Stordalen skal ha stor bil! Jeg skal ha en ny stor bil, Gunhild! Fitte! 

 (2014: 89) 
 

 

Her kan vi slå fast at parodien fører til en degradering av modellen (Freud 1994 [1927]). Den 

karikerte «Stordalen» har innført tiltak på hotellene sine utelukkende for å styrke eget image. 

Det antydes at det er «Gunhild» som står bak hele miljøsatsingen. Det komiske ligger også i 

                                                        
20 Høringsforslaget om legers rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abortinngrep ved sykehus, 
var et resultat av forhandlinger mellom Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene 2013 (Gisle 2017). 
21 Regjeringsplattformen 2019 vedtok at fosterreduksjon etter uke 12 skal behandles i nemd. 
22 Gunhild Stordalen har vært gift med Petter Stordalen siden 2010. 
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at håndteringen av brukte håndklær på hotellrommene brukes som eksempel på vellykkede 

tilpasninger. Effekten kan diskuteres, dessuten innebærer det begrensninger kun for kundene, 

ikke hotelldriften. Dersom «Stordalen» kvitterer med å kjøre forurensende biler, har tiltaket 

bare symboleffekt. Parodien peker utover personen, vi kan kjenne igjen behovet for å 

rettferdiggjøre eget forbruk ved å vise til innsats på andre områder. Dermed avslører parodien 

ikke bare rollemodellen, men også alle oss andre.  

Dobbeltbetydningen av uttrykket «liten mann» gir også komikk. Digre kjøretøy blir 

ofte sagt å fungere som forsterkere av maskulinitet, gjerne som kompensasjon for lavt 

selvbilde. At «Stordalen» selv kopler det å være lav med store biler, viser at han er klar over 

denne sammenhengen. Vi skal heller ikke se bort fra at det spilles på seksualkomikk her. 

Store kjøretøy kalles også uhøytidelig for penisforlenger. Dermed latterliggjøres modellen 

ytterligere. «Stordalen» bruker skjellsord som betegner de lavere deler av kroppen.  

Oppmerksomheten på underlivet er typisk for den folkelige latterkulturen 

(Bakhtin 2017 [1965]), og bryter med våre forventninger til rollemodellens talemåter. 

Gjentakelsene i replikken styrker også komikken. Måten han repeterer «hvorfor ikke» på, 

minner om at barn som insisterer på å få viljen sin. Dermed får vi en inkongruens mellom 

innhold og form i den fiktive mobilsamtalen.  

 Samtidig kan adjektivet liten forstås metaforisk som en karakterbrist og antyde en 

selvopptatthet hos Peers avkom. Den grønkledte sier: «Greit, jeg er stygg, men han slekter på 

deg!» (2018: 91) Det tyder på at sønnen har andre egenskaper enn utseende etter sin far. Den 

karikerte Stordalen legitimerer slektskapet med Peer Gynt. I likhet med ham, bryr han seg 

kun om seg og sitt. Samtidig har Stordalen selv vist ambivalensen, det er riktig at han er glad 

i fartsfylte, forurensende biler, på samme tid som han har økt miljøprofilen på hotellene sine. 

Vi kan også se ham som et symbol på dagens nordmann. Vi engasjerer oss i miljøspørsmål, 

men vil ikke gi avkall på noe. Heller ikke som nasjon tar vi plass i førersetet.  

 Etter at «Stordalen» har diet moren sin, ringer han opp igjen, og beklager 

språkbruken. Lavt blodsukker hadde skylden for at han var hissig. Uttalelsen speiler en 

generell selvopptatthet og mangel på vilje til ansvar for egne handlinger. «Stordalen» er ikke 

alene, i medier får vi presentert diverse dietter som skal fjerne fysisk ubehag og regulere 

adferd. Det automatiserte ved «Stordalen»-karakteren gjør scenen morsom uansett hvilken 

bakgrunnskunnskap vi har. Gjenkjennelsesfaktoren tilfører den mer. Satiren peker utover 

øyeblikket, og er like aktuell i dag. Samtidig er konteksten en annen, siden ekteparet 

Stordalen har vært gjennom alvorlig sykdom sammen.  
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  Senere, når Peer leter etter et vitne for å unngå støpeskjeen, møter han også 

Dovregubben igjen. Først spør Peer publikum om vi har sett noen som kan hjelpe ham. En 

gammel mann reiser seg og beveger seg framover mot scenen. Det er Dovregubben/«Olav 

Thon» som selger bladet Troll er troll. Assosiasjonen til gatemagasinet Folk er folk som 

selges av tilreisende romfolk, vekker latter. «Thon» er blitt fattig fordi: 

 
 Jeg ble gammel og trodde jeg lå på det siste 

 jeg tviholdt i livet, ville ingenting miste. 

 Så mitt gammelmanns ego falt for en fristelse: 

 Jeg ga hele Ronden til en såkalt stiftelse,        (Peer: Hvorfor det?) 

 for å holde min arv unna slekten og staten. 

 Men da stiftelsen tok makten, havnet jeg på gaten. 

 (2014: 139) 

 

Dette refererer delvis til en virkelig hendelse23. Da Olav Thon gav bort formuen sin til en 

stiftelse, skapte det debatt. Noen mente han var idealistisk, mens andre hevdet det var en 

måte å unngå skatt og arv på. På teatret ler vi, både fordi vi kjenner igjen situasjonen det 

henvises til, men også av satiren i replikken. Ifølge Berger (2017) kan både personer og 

moralske standpunkt bli utsatt for satire. I forestillingen framgår det at «Thon», i form av 

Dovregubben, bevisst har opprettet stiftelsen for å profittere på den, bare ordet «såkalt» om 

arrangementet trekker motivene i tvil. Det kan diskuteres i hvilken grad satiren er avhengig 

av den aktuelle konteksten. Thon disponerer fremdeles kapitalen i stiftelsen, og mange har 

nok glemt utgangspunktet for debatten. Likevel mener jeg det er morsomt, fordi arvestrid og 

skatteunndragelse er gjenkjennelige elementer.  

 Peer og Dovregubben er uenige om handlingsforløpet da Peer besøkte «Ronden». 

Peer mener han sto imot fristelser, men blir møtt med: 

 
       Dovregubben 

 Du husker da vel at du trolldrikken drakk, 

 og stappet inn halen helt i bunn –? 

Peer Gynt 

 Den ble stappet så langt inn at jeg kjent'n i munn 

 (2014: 140) 

 

 

Som tidligere nevnt, er baken og munnen sentrale i det groteske motivet 

 (Bakhtin 2017 [1965]). Rimet gir derfor lattervekkende assosiasjoner. Vi har sett hvordan 

seksualkomikk inviterer til en lystfølelse. Som bevis på at Peer har levd som et bergtroll, 

trekker Dovregubben fram gamle aviser, og refererer hva Fugelli har skrevet: «(Han) viser en 

                                                        
23 Ifølge hjemmesiden til Olav Thon Gruppen (2015) ble stiftelsen opprettet 10.12 2013, og hensikten var 
å skape stabile og langsiktige eierskap. 
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sannhet fram» (2014: 142). Metakommentaren er tvetydig, for omtales den virkelige Fugelli 

eller karakteren fra stykket? Uansett gjenspeiler replikken Fugellis livsvisdom, som nettopp 

kom til uttrykk gjennom media. Dermed vekker handlingen latter. I forelegget er det også 

gjennom pressen Dovregubben finner beviser, men der er det trollene selv som står bak 

innleggene.  

 Dovregubben prøver å få Peer til å gi ham penger ved å kalle det for investering, men 

Peer svarer: «Jævla snylter! Gå på sosialen!», en replikk vi kan finne ekko av i 

kommentarfeltene på sosiale medier. Så lett er det ikke, mener Dovregubben: 

 
 Nei, vi som må vandre med tiggerstav, 

 har mistet den støtten vi før fikk fra NAV. 

 Ja, det dummeste som jeg har gjort i mitt liv, 

 var å legge min stemme i valget på Siv. 

 (2014: 142) 

 

 

Det er både gjenkjennelseskomikk og politisk satire her. Ved valget året før, promoterte Thon 

Fremskrittspartiet. Samtidig rommer replikken en kritikk av regjeringens velferdspolitikk. 

Ordbruken «investering» om en pengegave, kan vi se som absurd komikk fordi uttrykket 

anvendes feil (Bergson 1993 [1900]). På den annen side latterliggjøres kapitalisten som ser 

enhver mulighet til å skape profitt. Scenen avsluttes med at Dovregubben konstaterer de er 

«To troll på bar bakke[...]», mens Peer insisterer på at det bare er ett. Slik han tviholder på sin 

oppfatning, gir det en komisk effekt.. Vi straffer egenrådighet med latter når vi mener at 

personen tar feil (Bergson 1993 [1900]). På dette tidspunkt i forestillingen er vi nok enige 

med Dovregubben i at de to har mye til felles.  

 I bruken av levende modeller kan vi finne både gjenkjennelse- og 

etterligningskomikk. Karikaturene er komiske fordi de fremhever sider ved personene som vi 

ikke er oppmerksomme på, eller tar tak i åpenbare kjennetegn og forstørrer dem. Når Erna 

Solberg, for eksempel, har vanskelig for å bevege seg fordi hun har mistet ryggraden sin, kan 

det få oss til å tenke at hun er konfliktsky. At Petter Stordalen er liten av vekst, visste vi fra 

før. Derimot kan vi komme til å tvile på miljøengasjementet hans etter å ha sett forestillingen. 

Inntrykket vi har av personene på forhånd blir endret, og vi vil kanskje for alltid se dem i et 

komisk lys (Freud 1994 [1927]). Vi kan snakke om demaskering, at vi finner personene 

uverdige til den statusen de har ervervet seg. Kanskje er det riktig, som parodien fremhever, 

at det er Siv Jensen som egentlig er sjefen i regjeringen, eller vi begynner å tenke på Olav 

Thon som skattesnyter. Når mennesker med høy status parodieres, øker, som kjent, 

lystfølelsen (Freud 1994 [1927]). 
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4.2 Festen som karneval  

I bryllupsscenen møter vi hele bygdesamfunnet. Her presenteres hovedkonflikten, at Peer 

røver bruden og dermed setter seg selv utenfor den sosiale konteksten. Vi får også 

demonstrert marginaliseringen av Peer, han blir ikke godtatt av sambygdingene, men 

latterliggjøres for sine fantasifulle fortellinger. Blant bryllupsgjestene finner han Shamso, og 

kanskje er det nettopp det at hun er annerledes som gjør at han legger merke til henne. Vi ser 

hvordan også hun og familien møtes med forakt. I tillegg representerer Shamso en ny sjanse 

for Peer ved at hun ikke kjenner forhistorien hans. Likevel har ryktet nådd henne, og at hun 

avviser ham, kan være en utløsende årsak til bruderovet. Til slutt ankommer Åse Hægstad, 

med gåstaver istedenfor kjeppen fra forelegget, noe som i seg selv virker komisk på scenen. 

Dermed er hele det hjemlige persongalleriet samlet. Jeg vil derfor se bryllupsfesten som en 

metafor for det samfunnet Peer er en del av. 

  Likevel fokuseres det mindre på Peer enn de andre gjestene. Særlig har Mads Moen 

fått større plass og utgjør en komisk karakter. I likhet med i forelegget framstår han som en 

ubehjelpelig person, men han tillegges flere komiske trekk og dominerer scenen i større grad 

enn Ibsens tekst gir rom for. Vi ler av overdreven atferd, fordi vi tenker oss hvordan vi selv 

ville stått frem i en liknende situasjon (Freud 1994 [1927]). På samme måte ler vi når andre 

ikke har like mye kunnskap som oss selv. Vi må legge bort medfølelsen for å klare å le 

(Freud 1994[1927]; Bergson 1993[1900]). Derfor kan vi ikke syns synd på Mads. 

 Bryllupet på Hægstad foregår foran et teppe der personene beveger seg inn og ut. En 

bøylehest og en kasse markerer altså at vi befinner oss i en gymsal. Brudgommen, Mads 

Moen, henvender seg til faren og forteller at bruden har låst seg inne i jentegarderoben.  

Overføringen fra stabburet i Ibsens verk innebærer en degradering (Freud 1994 [1927]) og 

vekker latter, slik hele festen fremstår mer hverdagslig enn foreleggets arrangement på 

gården. Inkongruensen mellom Moens barnlige iver og den manglende responsen, gir også 

komikk. Innsatsen fører ikke til resultater. Mads bruker hele kroppen der han løper ut og inn 

og drar i faren: 

 
 - Vi har et kjempeproblem. Hun vil ikke, far! 
 - Vil ikke? 
 - Ingrid, hun jeg skal gifte meg med. 
 - Jeg vet hvem du skal gifte deg med. Hva vil hun ikke? 
 - Altså hun har låst seg inn i jentegarderoben. 
 - Få tak i en nøkkel da. 
 - En nøkkel! Selvfølgelig! En nøkkel! 
 (2014: 25) 
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Pågangsmotet til brudgommen gir en komisk effekt. Mads investerer mye energi i å løse 

situasjonen. Forsterkningen gjennom prefikset «kjempe» vekker også latter, da det er 

vanligere med underdrivelser i tilsvarende situasjoner, som: «Vi har et lite problem». 

Gjentakelsene forsterker det automatiserte (Bakhtin 2017 [1965]) ved strevet hans: 

 
 - Far, hun vil ikke-! 
 - Vil ikke, hva? 
 - Vil ikke, far! 
             - Hva? 
             - Ingrid, hun jeg skal gifte meg med. Altså jeg fikk tak i en nøkkel. Og så låste jeg opp. 

  Og så sa hun: Å nei, er det deg! Og da sa jeg ja. Og så spurte hun om jeg kunne gi henne 

  nøkkelen.            
               Og så låste hun igjen.  
   (2014: 31-32) 
 

 

Det ubehjelpelige språket samsvarer med en klosset kropp, Mads prøver å hoppe over 

bukken, men lander midt oppå den, og gjør dermed en komisk figur. Ikke minst vekkes 

humoren av at han etterlikner Aslak smed, som demonstrerer sine fysiske ferdigheter. Vi kan 

si det mangler litt bevegelighet hos Mads, både intellektuelt og fysisk, mens pågangsmotet, 

derimot, er upåklagelig. Det oppstår et misforhold mellom ønske og virkelighet. I tillegg 

understrekes det lattervekkende ved at Mads leter etter faren som har gjemt seg halvveis bak 

teppet. Dette kan minne om barnet som tror det er usynlig når det har lukket øynene. Vi blir 

hensatt til barndommen. Latter kan vekke det infantile i oss. (Freud 1994 [1927]). Samtidig 

oppfyller Moen narrens rolle i scenen. Han er den latterlige, men leder likevel Peer til bruden. 

I dialogen mellom dem brukes forvekslingskomikk gjennom lydlikhet, der usynlighetskappe 

blir til usynlighetskaps. Mads viser sin naivitet ved å godta alt Peer sier.  

 
 Kan du ri gjennom lufta! Det er jo helt sjukt! 

 Så har du vel også usynlighets-kappen? 

Peer Gynt 

 Kapsen, mener du? Ja, den har jeg. 

     Brudgommen 

 Er det en kaps? Det er sinnsykt, Peer! 
 (2014: 36) 

 
 Om vi identifiserer oss med brudgommen, skyldes latteren lettelse over at vi selv ville 

håndtert situasjonen bedre. Først og fremst hadde vi nok ikke bedt Peer om hjelp. 

  Som i forelegget, er bryllupsscenen den som tydeligst viser Peers utenforskap. Aslak 

smed, antagonisten, leder an, og får med seg jentene på at ingen skal danse med Peer. Aslak 

er framstilt som en karikert kroppsbygger, han viser bokstavelig talt fram de 

overdimensjonerte armene sine. De hyperbole musklene gir en grotesk effekt som vekker 
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latter, både forstørrelsen i seg selv, men også det gjenkjennelige synet, noe en tur på et 

tilfeldig treningssenter kan bekrefte. Imidlertid er kroppsfokuset individualisert i vår tid, ikke 

kollektivt slik Bakhtin (2017 [1965]) beskriver middelalderkulturen. Aslak er selvopptatt og 

viser dermed den mest komiske lasten, forfengelighet (Bergson 1993 [1900]). 

 Shamso og foreldrene hennes er mer marginaliserte i oppsetningen enn i forelegget. 

De møtes ikke bare med blikk, men også rasistiske kommentarer. Når replikkene framstår 

komiske, kan det skyldes at de likner dem vi finner i uformelle debattarenaer. Uttalelser som 

«kommer til bygda, får gratis bolig og lever på trygda!» ledsages av «Faen ta svartinger» 

(2014: 29). Aslak Smed kaller til og med Shamsos far for «sotrør» (2014: 40). Den åpenlyse 

rasismen er så grov at den virker overdreven og dermed komisk. Samtidig blir det såkalte 

politisk korrekte latterliggjort gjennom replikken: «Man få´kke si neger», hvorpå alle 

erstatter ordet med «svartinger» (2014: 28). Latteren vekkes nok også av dumskapen som blir 

avslørt. Når en av jentene sier at innvandrerne «vasker aldri balla», dras komikken mot 

kjønnet, slik understrekes det folkelige, groteske elementet (Bakhtin 2017 [1965]). 

 Avslutningsvis kommer Mads Moen og forteller hva som skjedde da Peer skulle 

hjelpe ham inn til bruden:  

 
 Nei, han skulle hjelpe meg – det er en lang historie!  

(og en lang historie begynner) 

Faderen 

 Kom til saken! 

Brudgommen 

 Han har røvet bruden! 

Mengden 

 Har han røvet bruden? 

 

De tilbakevendende henvendelsene til faren er lattervekkende i seg selv. Når Mads begynner 

på den omstendelige forklaringen på hva som har skjedd, blir bedt om å komme til saken og 

faktisk gjør det, skaper det enda mer komikk. Vi syns vi kjenner hans måte å uttrykke seg på, 

og dermed blir vi overrasket over den presise formuleringen. Vi forventet noe annet og 

inkongruensen gjør at vi ler. Samtidig er reaksjonen til bryllupsgjestene også morsom. Den 

unisone gjentakelsen av replikken gir et automatisert preg, og vekker dermed latter (Bergson 

1993 [1900]).  

  Gjennom beskrivelsene av Mads Moens klossethet, Aslaks selvopptatthet og de 

folkelige jentene unngår vi å bli for følelsesmessig engasjert i den utestengingen Peer 

opplever. Hele bryllupsfesten skildres som et karneval, der komikken dominerer. Bakhtin 

(2017 [1965]) viser hvordan den folkelige latteren i middelalderen forbindes med det lave, 

materielt og åndelig. Det dominerer en form for degradering gjennom humoren rundt 
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bryllupet på Hægstad. Festen foregår i enklere lokaler enn hos Ibsen, og bygdefolket skildres 

både vulgære og rasistiske. Bare innflytterne, Shamso og foreldrene, fremstår med seriøsitet. 

Dermed kan vi som publikum distansere oss fra innholdet – at migranter utnytter 

velferdsordningene – som jo må sies å ligge som et premiss i dagens innvandringsdebatt. 

Denne åpenlyse rasismen knytter vi til andre, ikke oss selv. Om man ikke føler seg personlig 

truffet, er det vanskeligere å gjenkjenne den underliggende, strukturelle rasismen. Slik kan 

humoren framstå som ufarlig, og dermed ikke være et effektivt våpen for likeverd.  

  

4.3  Den groteske kroppen 

Hos Bakhtin (2017 [1965]) er det groteske motivet ofte knyttet til kropp. Både smeden, 

skijentene, Den grønkledte, Den stygge ungen og Anitra fremstilles med hyperbole former, 

kroppslig originalitet eller seksualisert atferd. Ingrid møter vi kun som et kjønnsobjekt og vi 

så hvordan den selvopptatte Aslak «flashet» musklene sine. 

 Etter bruderovet kommer Peer og Ingrid opp fra orkestergraven, sistnevnte i fullt 

brudeutstyr. Hun klamrer seg til Peer, klatrer på ham og prøver å kle av ham, men får ingen 

respons og ender med å slå løs på ham i stedet. Situasjonen gir en tragikomisk effekt, for her 

framstår brudekjolen – symbolet på kjærlighet – i andre omstendigheter enn forventet. 

Dialogene følger stort sett foreleggets. Et unntak får vi når Ingrid vil ansvarliggjøre Peer ved 

å peke på at de var sammen om handlingen. «Og hva skulle jeg tjene på det?», svarer Peer 

(2014: 49). Dermed understreker han sine egoistiske motiver. Samtidig gjenspeiles tidsånden, 

så utsagnet er lattervekkende. I vårt individualistiske samfunn, er fellesskapsfølelsen 

nedtonet, og man ønsker å få noe igjen for både tid og innsats som investeres. Imidlertid tar 

Ingrid igjen ved å skrike, rive i stykker klærne sine og på denne måten gi inntrykk av et 

overgrep. Slik hevner hun seg med voldtektsanklager. Selv om vi helst tillegger kvinnen 

offerrollen ved tilsvarende situasjoner, er det ingen tvil om at noen også leverer falske 

anmeldelser. Dermed får relasjonen mellom Ingrid og Peer ny aktualitet.  

 Møtet med Bøygen skjer via TV-skjermen. De ultranære bildene zoomer til slutt inn 

på Peer, helt inn til det hvite av øyet. Ut av det kommer tre aktører til syne, med hodelykter, 

skilandslagets drakter og seterjentenes replikker. At den lattervekkende scenen starter 

gjennom Peers blikk, understreker det fantasifulle ved sekvensen. Jentene som dukker opp og 

forsvinner igjen, har noe lett og flyktig over seg, og møtet virker like uforpliktende som 

nattlige drømmesekvenser. Både Bergson (1993 [1900]) og Freud (1994 [1927]) ser 

slektskapet mellom humorens og drømmenes univers. 
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Sammenlikningen mellom skijentene på scenen og bildet vi har av toppidrettsutøvere 

gir umiddelbar komikk. Særlig den ene av skuespillerne avviker kroppslig noe fra 

rollemodellene. Dermed bæres plaggene på en måte som latterliggjør det opprinnelige. Det 

nasjonalistiske ved draktene i flaggets farger blir tydeliggjort. Vi får også en overføring der 

noen med status som gode forbilder blir forvandlet til ville og sexfikserte party-damer. 

Inkongruensen vekker latter. Alle tre har blitt bedratt, og nå skal de ha revansj. Dialogene er 

seksualiserte og spiller på begreper fra skisporten. Fristil, klassisk og stafett settes inn i nye 

sammenhenger, som: «Pinnen er stiv! Nå blir det stafett!» (2014: 58) Uttalelsene blir dermed 

tvetydige og leker med språket, noe som skaper en lystfølelse i seg selv, men også fordi 

replikkene knyttes til gjenkjennelige personer (Freud 1994 [1927]). Mange har et forhold til 

langrennutøverne. Samtidig gir seksualkomikk lystfølelse fordi den degraderer mennesket, 

her river den medaljevinnere så å si ned fra seierspallen. Skijentene blir groteske i 

orienteringen mot det kroppslig lave (Bakhtin 2017 [1965]). De roper på troll, og Peer 

stepper inn: «Jeg er tre hoders troll, og tre jenters gutt!» (2014: 57) Sviket jentene har 

opplevd, kan parallellføres med Peers nylige avvisning av Ingrid. Ved at han så og si 

vikarierer for troll, umenneskeliggjør han seg også fysisk. 

 Gjennom humoren og det groteske beskriver scenen også dårlig behandling av 

kvinner, på samme måte som i Ibsens drama. Det er en slags flukt fra realitetene vi ser. 

Jentene har opplevd utroskap og blitt lurt. Det er ikke uvanlig i dagens samfunn der 

realisering av egne behov sees som en viktig verdi. Vi kan oppfatte handlingene deres som 

både livsbejaende og destruktive. Det er noe grenseløst over det kroppslige fokuset:  

 
 Har vi sprit? Vi har sprit! 
 Skal den flomme? La den flomme! 
 Denne lørdagsnatta skal ingen køyer stå tomme! 
  (2014: 57) 

 

 Mat og drikke er viktige ingredienser i den karnevaleske kulturen. Overfloden er en del av 

festen og understreker fellesskapet. Kroppene åpner seg mot verden og hverandre 

 (Bakhtin 2017 [1965]). 

 Når Peer senere møter Den grønkledte, er han et steg videre mot trollverdenen. 

Scenen starter, som i forelegget, med trollkvinnens replikk: «Er det sant?» (2014: 63) Slik 

understrekes det drømmeaktige, spørsmålet skaper usikkerhet om det vi ser finner sted eller 

ikke. Møtet mellom Peer og Den grønkledte er erotisk ladet, og flørten er kort før Peer 

kommer til saken. Dikotomien myk – hardt, eller kanskje kjærlig – brutal, er en del av 

forhandlingene: 



 60 

 
 Jeg kan kysse deg ømt – 

 

Den grønnkledte 

 Eller hardt om det trengs. 

Peer 

 Jeg er med på alt. 

 Så lenge vi ender opp til sengs. 
 (2014: 64) 

 

Videre mer enn antydes det om seksuelle preferanser når Den grønkledte spør: 

 
 Vil du dra meg i håret? 

Peer 

 Om du liker det strikt. 

Den grønnkledte 

 Gi meg en smekk? Et lite dask? 

Peer 

 Kanskje et klask. 

 Vi kongssønner slår ikke kvinnfolk og slikt. 
 (2014: 63) 
 

 

I forelegget er ikke Den grønkledte like tydelig på hva hun ønsker. Spørsmålet: «Ikke slaa 

mig heller?» (HIS 2007: 544) kan enten være et uttrykk for at hun ønsker en snill mann eller 

ha en erotisk undertone. De masochistiske tilbøyelighetene på scenen skaper dermed komikk.  

 Både Den grønkledte og Peer skryter av sine kongelige opphav, og når vi kjenner til 

Åses forfalne gård, vekker overdrivelsene latter. Også ordvalget spiller på humor. Den 

grønkledte forteller at fjellene skjelver når Dovregubben blir sint, men Peer repliserer: «De 

twerker, bare mamma begynner å skjelle» (2014: 65). Verbet kommer fra engelsk «twerk» og 

betyr å danse på en seksuelt provoserende måte24. Vi kan si at Den grønkledte «twerker» 

gjennom sine kroppsbevegelser. Dermed settes møtet inn i en aktuell kontekst. Både Peer og 

Den grønkledte framstiller sine oppskrytte rikdommer gjennom binære motsetningspar: 

«Svart tykkes hvitt, og stygt tykkes pent» (2014: 65). Ellers er samtalen fylt av vulgære 

sammenlikninger. Det åndelige og ideelle flyttes nedover: 

 
      Peer Gynt 
 Ja, snill som et lam, kåt som en tyr. 

Den grønnkledte 

 Jeg trodde at bukken var den som er kåt. 

Peer Gynt 

 Hvem bryr seg om geita, så lenge kua blir våt. 

                                                        
24 Morgenbladet skriver at ordet ble «tvangsinnført i vårt standardvokabular» etter en opptreden av den 
amerikanske artisten Miley Cyrus i 2013. I Dagens Næringsliv blir twerking sammenliknet med den nye 
fugledansen (Lauritzen 2013).  Her kan bemerkes at ordet vekket indignasjon da fotballspilleren Ada 
Hegerberg fikk Gullballen høsten 2018, og ved utdelingen ble spurt om hun kunne twerke. Begrepet er 
dermed fremdeles provokativt dersom menn tar det i bruk. 



 61 

 (2014: 63) 
 
 

Metaforene understreker at relasjonen mellom de to dreier seg om «dyrisk» begjær. Samtidig 

bekrefter henvisningen til dyreriket at Peer er på vei mot en annen virkelighet. Typisk nok 

tilbyr han først Den grønkledte å bli hans kone, før han raskt korrigerer seg selv: «Eller min 

elskerinne (2014: 63). Han kan jo ikke gi fra seg en retrettmulighet. Trollkvinnen er grotesk i 

sin sensualitet, med hyperbole former, til og med en penis. Det tvekjønnete forsterker det 

groteske. Bakhtin (2017 [1965]) hevder at veksten i alle retninger vitner om fruktbarhet, og 

det viser seg jo at Den grønkledte blir svanger. Oppmerksomheten er rettet mot det lave. Peer 

begjærer Den grønkledte. Han twerker med henne, og de ligger sammen i diverse stillinger. I 

forelegget rir Peer og Den grønkledte på en gris. Ridemotivet er beholdt i forestillingen, men 

nå kun i seksuell betydning: «Heisan! Jeg skal trenge gjennom Rondeporten inn! Rapp deg, 

rapp deg, min vakre hoppe!» (2014: 66) På denne måten beveger de seg inn i fjellet, til 

applaus og latter fra Dovregubben og de andre trollene. Synet minner om middelalderens 

folkefester, slik de er beskrevet hos Bakhtin, der latterkulturen er vevet sammen med det 

seksuelle. Han viser også til hvordan åpninger i naturen – her fjellet – i folketroen kunne føre 

til alternative verdener. Bevegelsene nedover knyttes til frykten for underverdenen. Slik kan 

vi se Peers orientering mot det kjønnslige som et forsøk på å overvinne angsten gjennom 

latter.    

 Kontekstualiseringen av Den grønkledtes sluttreplikk er også morsom. Hos Ibsen sier 

hun: «Ak, nylig gik jeg saa stur og mod –Nej, en ved aldrig hvad der kan hændes! 

(HIS 2007: 547) I 2014, derimot, har trollkvinnen andre planer: «Og jeg som bare skulle til 

byen for å shoppe – [...]» (2014: 66). Dermed representerer til og med Dovregubbens datter 

en materialistisk livsstil.  

 Senere i stykket får Peer som kjent et gjensyn med Den grønkledte utenfor hytten han 

bygger i skogen. Shamso har kommet til ham og venter inne, da han blir innhentet av 

trollkvinnen med sønnen, altså «Petter Stordalen». Begge framstår groteske ved «Stordalen»s  

feildimensjonerte kropp og morens fysiske forandring. Den grønkledtes sensuelle attributter 

har blitt forstørret, slik at det erotiske er borte. Endring er vanlig for det groteske motivet, 

likeså den gapende munnen (Bakhtin 2017 [1965]). Her er den omkranset av enorme lepper. 

Den hyperbole kroppen gjør kjolen minimal. Den grønkledte åpner samtalen med hilsenen: 

«God kveld, drittsekk» (2014: 87), og bruker dermed skjellsord knyttet til fordøyelsen. Når 

«Stordalen» sier han er sulten, spruter trollkvinnen ut melk av sterkt forstørrete bryster. Det 

blir et vrengebilde av det romantiske «mor og barn»-tablået. «Stordalen»- karakteren er jo en 



 62 

voksen mann, og overføringen fra en situasjon vi forbinder med babyer, vekker latter. 

Samtidig peker Bakhtin på at ammemotivet er en overlevering fra renessanselitteraturens 

grotesk, der alt som stikker ut fra kroppen framheves.  

 Den grønkledte kan også fremstå som en karikatur av tidens skjønnhetsidealer. De 

groteske leppene og brystene ser ut som de har vært utsatt for et uheldig, kosmetisk inngrep. 

Overdrivelsen forrykker det Bergson (2017 [1965]) kaller balansen mellom stivhet og 

smidighet, og gir dermed komikk. Samtidig ser vi parallellen til vår overdrevne kroppskultur. 

Særlig unge jenter utsettes for markedsføring av kirurgiske tjenester gjennom såkalte 

«influensere» eller påvirkere, bloggere som får betalt for å anbefale produktene. Ifølge Nilsen 

(1967) er Den grønkledtes metamorfose et symbol på synden som vokser i tankene til Peer. I 

både forelegget og oppsetningen gir han uttrykk for at minnene kan komme til å hjemsøke 

ham: 

 
 Men det var jo en løgn med det heksetryne! 
 Nå er all den jævelskap ute av syne. – 

 Ja; ute av syne, men ikke av sinn. 

 Smygende tanker vil følge meg inn. 
 (2014: 92) 

 

Samtidig gir Den grønkledte uttrykk for at det er Shamsos uskyld som gjør trollkvinnen 

stygg: «Men dersom du vil se meg så vén, som før, skal du bare vise jenta der inne på dør 

[…]» (2014: 89). Den groteske kroppen fremstilles ofte i fasene nær livets slutt eller 

begynnelse. Døden forbindes med ny fødsel (Bakhtin 2017 [1965]). Shamso og trollkvinnen 

kan sies å representere hver sin del av den groteske kroppen, der den enes «død» føder den 

andre.  

  Anitra møter vi som servitør i baren Afrika. Hun fremstår både lite imøtekommende 

og med et grovt ytre. Anitra ser ut som en mann i kvinneklær, blant annet er hun utstyrt med 

en bart. Derimot er klærne feminine, særlig det korte, trange skjørtet. Det tvekjønnete har hun 

tilsynelatende felles med Den grønkledte. Likevel vil Peer ha henne: 

 
 Dine føtter – de er ikke veldig rene; 
 ikke fingrene heller; især den ene. 

 Men det at du er så skitten og vulgær 

 er selve grunnen til at jeg er her. 
 (2014: 104) 

 

I forelegget kan vi anta at beduinkvinnen er skitten på den ene hånden fordi hun bruker den 

til å tørke seg bak. Servitøren Anitra blander sin egen urin inn i vinen hun serverer Peer, og er 

ikke nøye med hygienen. I det groteske motivet er kroppsvæsker sentrale, og vi så at Peer 
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fikk samme servering hos trollene. Nilsen (1967) mente samme skuespiller skulle gestalte 

både Den grønkledte og Anitra, fordi de er to varianter av den ene kvinnen. Begge appellerer 

til det rå begjæret hos Peer, mens Solveig-skikkelsen, som en motvekt, representerer det 

vakre og rene. Dette understrekes også i Ibsens tekst, der Anitra beskrives som skitten og 

med «ekstravagante former» (HIS 2007: 631). I forestillingen sier Peer: 

 
 Nei, det som er annerledes behager, 
 når man til bunns det normale har nytt. 

 I det ordinære blir man for rusen snytt. 

 Enten ytterst fyldig, eller ytterst mager, 

 enten engstende ung, eller skremmende gammel; – 

 det middels gjør vammel. –  
 

Peer foretrekker ytterpunktene. Vi kan si han går langt i å dyrke det ekstraordinære. Ikke 

desto mindre treffer han en nerve i samtiden med å forakte det middelmådige. Samtidig er det 

ironisk at Peer selv slett ikke er spesiell, noe Knappestøperen gjør ham oppmerksom på 

senere.  

 Anitra i forestillingen er like smart som i forelegget. Mens Peer prater, klarer hun å 

lokke ham til å gi fra seg klokken, ringen og kortene. Kjærligheten blir en vare, noe han kan 

bytte til seg med smykker eller penger. Anitra vil ikke ha Peer, verken fysisk eller åndelig. 

Kanskje skyldes det at han har blitt eldre og dermed ikke er så attraktiv lenger, eller at hun 

har andre preferanser. Peer selv danser rundt på scenen og skryter av at han er ung. I Ibsens 

drama får Anitra Peer til å gi henne alle klærne sine, her kler han av seg frivillig for å vise 

frem kroppen sin: «Se på meg nå!  Gjett hvor mye jeg veier?» (2014: 108) Hans 

ekshibisjonisme gir gjenkjenningskomikk. Ønsket om å fremstå ung og slank, finner 

gjenklang i dagens skjønnhetsidealer. I tillegg leker han med kjønnsuttrykket: «Jo. Se på meg 

nå! Jeg er en transe!», noe den maskuline Anitra svarer med: «Gi faen i det da!» (2014: 108) 

Sannsynligvis er det nettopp transperson hun selv er, og typisk for Peer tar han lett på andres 

følelser. Samtidig viser han aksept ved å tiltrekkes av henne.  

   Antydningene om transvertisme viser hvordan rommet for ulike kjønnsidentiteter har 

blitt større. Kan vi likevel kalle motivet grotesk? Bakhtin (2017 [1965]) peker på at en 

kroppslig forståelse av en mulig, annen verden er vesentlig. Den realistiske grotesken i 

middelalderen var et middel for å løsrive seg fra autoritetene. Gjennom frihet til selv å velge 

et kroppslig uttrykk, har LHBT - bevegelsen åpnet opp for andre definisjoner av mennesket 

enn dikotomien mann-kvinne. Gruppeperspektivet ved utvidelsen av kjønnsregisteret, kan 

samsvare med Bakhtins fremheving av den kollektive kroppen. Samtidig normaliseres det 

som før ble ansett som outrert, og dermed endrer også begrepet grotesk betydning. Likevel er 
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det nok våre kjønnsforventninger som blir utfordret i møtet med Anitra, og vi kan dermed si 

at regissøren spiller på våre fordommer. I et heteronormativt paradigme vil andre variasjoner 

kunne fremstå groteske.   

 Peer prøver å få servitøren med seg hjem. Når Anitra i forelegget spør om grunnen til 

at Peer rir vekk med henne, svarer han: «Lege Due og Falk! Føre dig bort! Gjøre gale 

Streger!» (HIS 2007: 641) Dette er i forestillingen blitt til: «Leke doktor med deg! Eller 

vampyr! Gjøre gale streker!» (2014: 106) Kontekstualiseringen gjør replikken morsommere 

for oss i dag. Due og falk har vi ikke lenger noe forhold til. Vampyrer derimot opptrer ofte i 

populærkulturen – gjerne erotiske– og er en arv fra den romantiske grotesken. Samtidig 

samsvarer henvisningen til noe utenomjordisk med villskapen i Peer. Vi ser den når han 

skremmer Shamso med at han er varulv om natten. Doktorleken assosieres med barns 

utforskning av kroppen, og dermed infantiliserer Peer kjønnsakten, noe som skaper komikk. 

Den kurtiserende mannen viser en mørkere side enn i forelegget når han, som tidligere nevnt, 

er nær ved å voldta Anitra. Imidlertid er hun som en moderne kvinne utstyrt med 

pepperspray, og får nøytralisert Peer med å ramme først øynene, deretter hodet med 

håndvesken.   

 Det kroppslige motivet kommer til uttrykk gjennom overskridende handlinger, 

seksualisert språk, hyperbole former og kjønnsvariasjoner. Samtidig problematiseres 

dikotomier som vakker – stygg og mann – kvinne. Selv om oppsetningen åpner for andre 

innfallsvinkler enn i forelegget, er den groteske kroppen også sterkt representert i Ibsens 

tekst, blant annet gjennom seterjentene og trollene. Både der og hos Mørk-Eidem vekker 

innslagene latter gjennom sprelskhet og overdådige skildringer. 

  

4.4 Dødsmotivet 

De groteske innslagene finner vi også rundt dødsmotivet. Utåndingen, eller dødsøyeblikket, 

sees som en viktig akt. «Det groteske motiv karakteriseres ved at det fremstår som et 

fenomen i forandring, i ufullført metamorfose [...]» (Bakhtin 2017 [1965]: 37). I 

middelalderens kollektive tankegang er døden en forutsetning for nytt liv. Verden dør og 

fødes på nytt. Bakhtin karakteriserer overgangene mellom liv og død som en frastøtende 

estetikk.  

  Når Peer kommer til hektene etter forsvarsaksjonen fra Anitra, utbryter han: «Jeg 

kunne ha dødd! Var på hengende hår!» (2014: 110) Replikken kan sees som et varsel om det 
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som skal komme. Gjennom en lang monolog, avbrutt av henvendelser til publikum, finner 

Peer ut at han vil bli forfatter, og avslutter med følgende: 

 
 Bryte, på alle kanter og ender, 
 de bånd, som binder til hjemstavn og venner, – 

 sprenge i luften sin rikdoms skatt, – 

 si sin kjærlighets lykke god natt, – 

 alt for å finne det sannes mysterium, – 

 det er den ekte forfatters kriterium! – 

 Jeg føler meg lykkelig over all måte. 

 For nå har jeg løst min bestemmelses gåte. 
 (2014: 111) 
 

Ordene «sprenge i luften» viser seg å få bokstavelige følger. Når Peer tror han har funnet 

meningen med livet, kommer eksplosjonen overraskende og raserer som kjent «Skavlan»-

studioet. Kan replikken også sees som en metakommentar til Mørk-Eidem selv? Han bruker 

jo sitt kriterium som regissør til å bryte med resepsjonshistorien, for å få frem det han mener 

er sannheten i Ibsens tekst.   

 Etter eksplosjonen dukker Begriffenfeldt opp og hilser Peer entusiastisk med 

ordene: «Hvilket hell! Et levende menneske etter denne smell! (2014: 112) På gulvet 

ligger Huhu, tydeligvis et offer for eksplosjonen. Hun – for her er det en kvinne– skriker 

«Hu-hu-hu» i dødsangst.  Mens Peer roper på lege, er Begriffenfeldt besatt av å vise at 

den skadde er seg selv inn i døden. Kontrasten mellom Peers angst og Begriffenfeldts 

lystighet viser den ambivalensen som knyttes til det groteske dødsmotivet  

(Bakhtin 2017 [1965]). 

 Kong Apis, som i forelegget bærer rundt på en balsamert farao, sleper her på et 

livløst offer for eksplosjonen. Hun – altså Apis – virker i sjokktilstand og gjør viljeløst 

det Peer foreslår som spøk: Henger seg. Også Hussein som en regelstyrt byråkrat, 

skjærer over halsen med en kniv. Begge ser det å ta livet av seg som en naturlig 

handling. Den bokstavelige tolkningen av alt som blir sagt, skaper komikk, i tillegg 

virker personenes monomane atferd mekanisk og repeterende. De gir derfor inntrykk 

av noe automatisk eller ikke-menneskelig (Bergson 1993 [1900]). Samtidig 

kontrasterer de absurde handlingene det komiske i situasjonen. Når Begriffenfeldt sier 

om døden: «En overgangstilstand; den varer kun kort» (2014: 117), kan det være 

uttrykk for det ambivalente i dødsmotivet. En overgang for hvem, den enkelte eller 

samfunnet?  

  Vi kan se Kong Apis og Hussein som marionetter med automatiserte bevegelser. Det 

stivnede vekker som kjent latter (Bergson 1993 [1900]). De skaper en illusjon av å være 
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utenfor menneskelig kontroll. Samtidig blir galskap framstilt som noe innelukket i seg selv. 

Det å bry seg kun om seg og sitt, blir i sin ytterste konsekvens umenneskelig, og gir 

assosiasjoner til trollverdenen. I motsetningen til i den karnevaleske kulturen vi finner hos 

Dovregubben, skildres her en individuell og innelukket galskap, slik Bakhtin beskriver den 

romantiske grotesken (2017 [1965]). Hos Ibsen, så vel som i oppsetningen, blir konsekvensen 

sammenbrudd og død.  

 Kan også Begriffenfeldt fremstå som en narr? Gjennom å speilvende virkeligheten får 

han poengtert det absurde i den. Bakhtin kaller, som nevnt, nettopp narren for «kongen i 

bakvendtland» (2017 [1965]: 438). Hos Ibsen kan vi lese: 

 
 De Personligheder, som før kaldtes gale, 

 blev nemlig iaftes Kl. 11 normale, 
 konforme med Fornuften i dens nye Fase. 
 Og ser man endvidre paa Sagen rett, 
 er det klart at fra nyssnævnte Klokkeslett 
 begyndte de saakaldt kloge at rase. 
 (HIS 2008: 658) 
 

I adaptasjonen har tidspunktet blitt endret, og utsagnet fungerer dermed som en kommentar 

til terroren i 2011: 

 
 Beklager å gjøre deg ubekvem. 
 Men den absolutte fornuft 

 avgikk ved døden klokken 15.25. 

 De personligheter, som før kaltes gale, 

 ble nemlig klokken 15.25 normale, 

 konforme med fornuften i dens nye fase. 

 Og ser man enn videre på saken rett, 

 er det klart, at fra nyss nevnte klokkeslett 

 begynte de såkalte kloke å rase. 

 (2014: 114) 

 

Klokkeslettet i sitatet over, er sammenfallende med tidspunktet for bombeangrepet i 

regjeringskvartalet 22. juli. Det kan virke som om handlingen bidro til å normalisere 

holdninger som før ble stemplet som uakseptable. I ettertid ser vi at debattklimaet har blitt 

hardere og mer polarisert, selv om det etter terrorangrepet ble appellert til verdier som 

åpenhet og demokrati. Slik kan vi sette utsagnet «de kloke raser» inn i en ny sammenheng i 

forhold til forelegget. Likedan kan de som før uttrykte seg i lukkede fora, nå stå fram i 

offentligheten med for eksempel rasistiske uttalelser. De må jo derfor sies å være «konforme 

med fornuften i dens nye fase». Samtidig er dette en utvikling som også skjer i resten av 

Europa og ikke minst i USA. Dermed peker scenen utover norske forhold, i likhet med fjerde 

akt i Ibsens verk. Den har blitt tolket allegorisk i lys av kapitalisme, nasjonalisme, sjåvinisme 
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og orientalisme. At verdensordenen avgår ved døden i oppsetningen, peker mot en krise 

utenfor dramaet. 

 Scenen ender med at Peer utropes til selvets keiser, mens en svart hjelm blir trykket 

nedover hodet hans. I forelegget blir han kronet med en stråkrans. Hjelm som del av en 

uniform, gir assosiasjoner til fascistiske bevegelser. Begriffenfeldt har mangelen på empati 

felles med ekstremister: «Ingen har gråt for de andres veer; ingen har sans for de andres 

ideer» (2014: 115). I forelegget låser han inn de ansatte og har tydeligvis selv blitt gal. Det 

blir antydet noe om en kjedelig sak. I forestillingen kan det virke som om Begriffenfeldt selv 

er ansvarlig for eksplosjonen. I middelalderens latterkultur var utkledningens funksjon å 

gjøre narr av makthaverne (Bakhtin 2017 [1965]). Ved å bære klærne på en annen måte enn 

vanlig, ble den symbolske funksjonen latterliggjort. Hjelm anvendt som krone, i en seremoni 

bestående av gale og døde, gir en komisk effekt. Samtidig overskygges humoren av at Peer 

skriker i redsel: «Jeg er alt, hva du vil, – menneske, synder, – et bergtroll –; men hjelp; – det 

var noe som brast –!» (2014: 121). Utkledningen i kroningsscenen virker dermed både 

skremmende og latterlig. Sekvensen avsluttes med at lyset rettes mot Peer sittende urørlig 

med hjelmen på hodet og den døde, blodige byråkraten i armene sine. Dette er forestillingens 

mest alvorlige tablå. Det visuelle inntrykket gir assosiasjoner til en slagmark. Det er også 

mulig å tolke scenen som at Peer selv dør, eller befinner seg i en overgangsfase – et limbo. 

Uansett fortsetter handlingen, uavhengig av hvilken fiktiv verden som legges til grunn. 

Øyeblikket av innsikt i hva rendyrket egoisme og storhetstanker kan føre med seg, er kanskje 

det sanneste i Peers liv. Dessverre varer det ikke, verken her eller i forelegget.  

 I likhet med i lesestykket rømmer Peer til sin døende mor når han får det vanskelig, 

selv om scenen finner sted senere i handlingen. Sykehusillusjonen gjør morens død mer 

aktuell, men etterlater samtidig et inntrykk av en ensom og institusjonalisert avslutning på 

livet. Det styrkes av at Peer i sin fabulering glemmer moren når han leder henne ut på sin 

siste reise. Til tross for at Peer unngår alvorlige tema, er stemningen likevel følelsesladet, slik 

den ofte fremstår fremstår i oppsetninger. Dermed fungerer scenen som en kontrast til de 

absurde dødsøyeblikkene vi nettopp har vært vitner til. Alvoret brytes blant annet når Åse 

ikke nøyer seg med bare vin fra St. Peter: «Vin! Og konjakk til kaffen?» (2014: 129) Dermed 

forsterkes mistanken fra tidligere i forestillingen, om at Åse drikker. I forelegget lyder 

replikken: «Har han ogsaa Kager?» (HIS 2007: 592) Til og med nær døden lar hun seg avlede 

av fysiske behov. Avhengighet av alkohol virker ekstra degraderende og dermed komisk 

(Freud 1994 [1927]). 
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 Åse forlater livet på det vi kaller naturlig vis, tross institusjonaliseringen. De fleste 

ønsker å dø hjemme hvis det er mulig. Eksplosjonen forårsaker derimot brå og uventete 

dødsfall, mens Huhu og Kong Apis tar livet av seg. Terror tar liv, selv om vi hittil kun har 

dette ene, nasjonale traumet. Selvmordsstatistikken viser at det er flere som dør for egen hånd 

enn i trafikken (Limkjær 2014)25 Dermed gjenspeiler dødsmotivet samfunnet utenfor teateret. 

Dårehusscenen settes inn i en ny og aktuell sammenheng. Sekvenser som med sine mange 

henvisninger til virkelige personer leses satirisk, adapteres til et større alvor. Vi kan undre oss 

over hvorfor regissøren velger å ikke bruke levende modeller her. I resten av stykket er jo det 

et gjennomgående trekk. Jeg tror svaret kan være den korte tidsavstanden til vårt nasjonale 

traume. Det ville nok både i 2014 og nå, oppleves for nært om gjenkjennelige personer ble 

parodiert. I stedet anvendes Vanessa Bairds bilde som terrorens referanse. Selv om maleriet 

ble laget før 22. juli, vekket det som nevnt ubehag etter hendelsen. Samtidig har vi sett 

hvordan døden skildres med en dobbelthet der humoren og alvoret veksler. 

  

4.5  Frelsemotivet 

Om Peer reddes av Solveig i sluttscenen er mye diskutert i Ibsen-resepsjonen. Dikteren selv 

lar Knappestøperen få siste ord i forelegget. Oppsetninger vektlegger som kjent 

frelsesmotivet ulikt, alt etter om man legger en politisk- satirisk eller en eksistensiell lesemåte 

til grunn. Vi har sett at Nilsen startet tradisjonen med å fremheve Ibsens satire, men også her 

forble spørsmålet om Peers frelse åpent. Wilson ironiserte over Solveig-karakteren, mens 

Ulfsrud utelot henne i sluttscenen.   

 Forestillingens «point of no return» innledes gjennom «Skavlans» tilsynekomst ved 

Åses dødsleie. Han ber om et intervju med Peer, og de to tar plass i det som er igjen av 

studioet. Skavlan åpner med spørsmålet om Peer har endret seg siden han var gutt. Dermed 

blir det en naturlig overgang fra forrige scene, der Peer unngår det alvorlige og flykter 

gjennom leken. Vi har sett at han repeterer de samme handlingsmønstre, og det er derfor han 

må i støpeskjeen. Slik blir underholdningsprogrammet en allegori på livet og «Skavlan»s 

funksjon å la deltakerne fremstå som hele mennesker, i motsetning til glansbildene det 

opprinnelige konseptet presenterer. Peer skjønner først ikke alvoret: «Jeg trodde programmet 

for lengst var slutt», men «Skavlan» svarer: «Jo, enden er nær. Men sånn helt på tampen –» 

                                                        
25 En artikkel i Nettavisen (2014) viser hvordan tallene for henholdsvis dødsulykker i trafikken og 
selvmord har utviklet seg fra å være jevne i 1970 til å utvikle seg i hver sin retning. Trafikkulykkene går 
ned, mens selvmordstallene øker. 
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(2014: 132). Utsagnet kan sees som at forestillingen snart er over, eller tolkes som et varsel 

om at Peers liv går mot slutten. I bibelsk betydning er endetiden slutten for menneskeheten, 

og dermed aktualiseres tematikken til frelse for oss alle. Uttrykket brukes i dag gjerne om 

fremtidspessimisme, uten illusjoner om en bedre verden. Samtidig gir sammenlikningen 

mellom underholdningsprogrammet og de globale perspektivene en komisk effekt gjennom 

forskjellen i status (Freud 1994 [1927]). 

 Peer nekter først å tro på Knappestøperen: «Kall det, hva du vil, – skje eller pøl; Jeg 

gidder ikke mer, jeg tar meg en øl» (2014: 134). Så blir han usikker og spør om det ikke er 

Rasmus eller Jon programlederen skal hente, altså Peers far og bestefar. «Skavlan» svarer: 

«Dem har jeg smeltet for lenge siden. Kom så, skjerp deg, og spill ikke tiden!» (2014: 137) 

Når Peer skjønner alvoret og ber om en frist, svarer «Skavlan»: 

 
 Greit. Ikke tigg. 

 Du får fem minutter mens jeg tar meg en sigg. 

 Men husk, ved neste korsvei vi møtes. 

 (2014: 137) 

 

Det siste rimet spiller på økonomisering av språket. Sigg er en uhøytidelig forkortelse av 

ordet sigarett. I flere av talemåtene får vi også en overføring fra det høye til det lave. Her 

diskuterer de Peers eksistensielle betingelser, og så skal det avgjøres med en øl eller i en 

røykepause! Uttalelsen «skjerp deg» er et muntlig slang-uttrykk, dermed kontekstualiseres 

også samtalen til vår tid. Freud viser språklig komikk i vitsearbeid, som økonomisering, 

samspill mellom ordlyder og vidd (1994 [1927]). 

 Som vi har sett, møter Peer Dovregubben – eller «Olav Thon» – og ber ham sverge på 

at Peer har vært seg selv: 

 
 Jeg er havnet i en litt besværlig posisjon, 

 og ønsker et vitnesbyrd eller attest; – 

 av deg, som representant for troll flest. 

 En hundrelapp kan vel duge som motivasjon? 

 (2014: 139) 

 

Han er altså ikke villig til å betale noe særlig for sin frelse, men Dovregubben slår til likevel. 

Hans rollemodell er kjent for å være ytterst sparsom, tross stor formue. Nå er det slik at 

Dovregubben har blitt fattig, så replikken viser også hvordan Peer utnytter andres nød. 

Hovedpersonen har overtatt scenen i «Skavlans» røykepause, og drar frem kameraet fra 

utkanten. Som dokumentasjon for Knappestøperen, vil han filme vitnemålet: 

 
 [...] jeg ga avkall på elskov og makt og ære, 

 alt sammen bare for meg selv å være. 
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 Denne kjensgjerning, ser du, skal du sverge på – 

 Og værsågod! 

 (2014: 140) 

 

Avslutningen virker komisk, fordi den ikke passer inn i en dialog mellom to personer. Peer 

poserer, han opptrer for et publikum, og er dermed tilbake i programkonseptet, men nå som 

intervjuer. Når Dovregubben ikke går med på premissene, prøver Peer seg på nytt: «Det er 

det siste refrenget alt kommer an på» (2014: 140). Peers filosofi synes å være at man kan 

tillate seg det meste, bare man oppveier med en moralsk handling til slutt.  

 Til Dovregubbens anklage om at Peer har tatt med seg ordet «nok» fra trollverdenen, 

svarer Peer: «Nok er nok! Jeg har ikke bruk for deg lenger!» (2014: 142) Trollene ropte «Nok 

er nok» hos Dovregubben da de prøvde å lære Peer hva begrepet betyr (2014: 70). Her 

avslører Peer sin manglende forståelse og demonstrerer at han fremdeles lever som et troll og 

er seg selv nok. Dessuten skaper dobbeltbetydningen av replikken komikk. Vi gjenkjenner 

uttrykket som en form for grensesetting, men det er vel strengt tatt Dovregubben som i så fall 

burde brukt det.  

 Tilbake hos Skavlan forhandler Peer om en ny utsettelse. Får han tak i en prest, vil 

han skrifte foran skjermen. Nå øker tempoet. Peer overtar programlederjobben og får alle 

kamerafolkene til å komme inn og rigge til utstyret. Han tar altså ledelsen i sin egen 

frelsesprosess. Peer vil ikke bli sminket: «Nei, drit i sminken. Naturlig er best. En usminket 

synder som folk er flest» (2014: 147). Er dette uttrykk for selvinnsikt, eller kynisk beregning 

av egen troverdighet? I uttalelsen kan det også ligge en kritikk av TV-mediet, hvor gjestene 

framstår som retusjerte bilder av seg selv.  

 Innspillingslederen ber om applaus, slik aktiveres på nytt illusjonen av oss som 

fjernsynspublikum. Den magre kommer inn når Peer annonserer ham: «Da sender vi inn vår 

siste gjest, jeg håper, for Guds skyld, det er en prest!» (2014: 148) Det viser seg å være en 

kjortelkledd imam, noe som igjen høster latter, for drakten har preg av utkledning 

 (Bakhtin 2017 [1965]; Bergson 1993 [1900]). Vi kan snakke om inkongruens mellom ønske 

og virkelighet, men Peer sier: «Jaja. Allah og Gud er jo av samme ulla. Jeg ba om en prest, 

men fikk meg en mulla» (2014: 147). Rimet er humoristisk, det spiller på både ordlyd og 

konnotasjoner (Freud 1994 [1927]). Dessuten har replikken god «timing» (Kjerkegaard 

2017). Tilsvarende lek med ordene får vi når Peer finner ut at gjesten har hestehov:  

 
 Jeg trodde du sa du var mulla; 

 og så har jeg den ære – 

Den magre 

 Jeg bare tulla. 
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 (2014: 147) 

 

Språklig humor serveres også når Den magre på Pers: «Velkommen, Satan», svarer: «Takk, 

for faen» (2014: 149). Han er jo fanden, og replikken får derfor dobbel betydning. 

Funksjonen til djevelen var å målbære uoffisielle synspunkt. (Bakhtin 2017 [1965]). Det kan 

man si Den magre gjør når han klager over mangel på skikkelige syndere. I forelegget viser 

Peer til at han har vært slavehandler, og får til svar: «Der er dem, som drev Handel med 

Viljer og Sind, men gjorde det vaaset, og slap altsaa ikke ind» (HIS 2007: 736). 

Forestillingens Peer har også drevet menneskehandel, til det kommenterer Den magre: «Det 

skjer hele tiden; da blir det normalt» (2014: 152). Dette kan kalles svart humor fordi 

menneskelige lidelse bagatelliseres (Kjerkegaard 2017). Replikken peker utover situasjonen. 

Vi har til en viss grad blitt immune mot andres smerte tross – eller på grunn av – mye 

eksponering gjennom mediene.  

 I Ibsens tekst ber Peer Gynt om et tilholdssted. Dette har i forestillingen blitt adaptert 

til oppholdstillatelse, og Den magre fortsetter: 

 
 Det er ikke min mening å være besværlig, 

 når du ber om asyl, og for å være helt ærlig 

 er du langt fra den første som kommer til meg, 

 men du får samme svar alle andre fikk: Nei. 

 (2014: 150) 

 

Vi kan se parallellen, både til «Siv» i Dovregubbens hall som vil stenge grensen, og til den 

pågående flyktningdebatten. Oppholdstillatelse og asyl er gjenkjennelige begreper. Ordet 

«nei» uttales med en j-lyd, et trøndersk dialekttrekk. Det er nærliggende å tenke på Per 

Sandberg som modell, fordi han tidligere frontet Fremskrittspartiets innvandringspolitikk. 

Den mer profilerte Sylvi Listhaug ble minister for feltet først i 2015. Uttalelsen vekker latter 

fordi sammenlikningen degraderer politikere og særlig regjeringen når den sidestilles med 

vokteren av Helvetes porter. Gjennom kontekstualisering framheves dermed 

samfunnskritikken.  

 Når Peer tror han er fortapt, hører han Shamso synge, og finner fram til henne. Hun 

tar imot ham på samme måte som Solveig i forelegget. Derimot annonserer «Skavlan» at vi 

skal få se hva som skjer etter den velkjente sluttscenen. Shamso tar som kjent et oppgjør med 

Peer gjennom allusjonen til Et dukkehjem (1879). Noras og Torvalds replikker fungerer like 

godt her, men de er gjort noe om for å passe inn i sammenhengen. Flere av utsagnene blir 

metakommentarer, som når Shamso sier: «Nettopp, du har aldri forstått meg. – Det er gjort 

mye urett imot meg. Først av Ibsen og siden av deg» (2014: 157). I Noras opprinnelige 
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replikk er det faren som har handlet galt mot henne, fordi han fortalte Nora hva hun skulle 

tenke og føle. Ibsen gjør det samme, han bruker Solveig som Peers mulige frelse, ellers har 

han ingen interesse av henne. Dermed viser han et slektskap med sin hovedperson. 

 Vi vet hva Torvald mente var Noras hellige plikter, troskapen til mann og barn. Peer, 

derimot, framhever lojalitet mot dikteren: 

 
         Solveig 

 Hva regner du for mine helligste plikter? 

Peer Gynt 

 Behøver jeg si det! Er det ikke pliktene imot forfatteren? Stykket er ferdig. Peer kommer hjem til 

Solveig/Shamso og blir reddet av hennes kjærlighet. 

 (2014: 159) 

 

At Peer og Shamso diskuterer forfatterens rolle skaper komikk. Metadramatikken inviterer 

samtidig publikum til å reflektere over Solveig-karakterens funksjon, og i hvilken grad det er 

akseptabelt å gjøre en kvinne så endimensjonal. Den romantiske ironien er tydelig i Shamsos 

begrunnelse for hvorfor hun ikke elsker Peer lenger. På spørsmål fra Peer om når hun kom til 

den erkjennelsen, svarer hun: 

 
 Nå nettopp. Jeg har ventet så tålmodig i mange år; for jeg innså jo at det vidunderlige ikke kommer 

sånn til hverdags. Så kom du tilbake; og da var jeg så usvikelig sikker på: nå kommer det vidunderlige. 

Men nei, nok en gang handlet alt om deg. Om dine synder, om din frelse. Om deg, deg, deg! Gjennom 

hele mitt liv hadde jeg ventet på deg, at du skulle komme for min skyld.  

(2014: 160) 

 

I forelegget uttales aldri frelsesmotivet eksplisitt, så Shamsos resonnement viser påvirkning 

av en lang resepsjonstradisjon. Dermed vet hun mer enn manuset gir henne grunnlag for, slik 

at det må være regissørens stemme som kommer til uttrykk. Endelig får Solveig gjennom 

Shamso formulert hvordan Peer i sin egoisme har sviktet henne. Gjenkjennelsen av Nora og 

«det vidunderligste» skaper komikk, men får oss samtidig til å reflektere over likheten 

mellom Ibsens kvinner. 

  Hos Ibsen finner vi også humor gjennom femte akt, men i teateroppsetningene blir 

gjerne det eksistensielle motivet vektlagt. Dermed er det lettere å akseptere frelsesaspektet i 

sluttscenene. Mørk-Eidem adapterer Ibsens humor og gjør den tydeligere ved bruk av 

overdrivelser, ordspill, parodier og sammenlikningskomikk. Særlig Den magre gjør hele 

forhandlingen med djevelen til et humoristisk høydepunkt i forestillingen. I motsetning til 

den mørkere humoren i det som tilsvarer Afrika-scenene, er jakten på frelse ledsaget av 

ellevill komikk. Den åpner veien for stykkets alternative slutt, der et nytt metanivå skaper 

humor gjennom gjenkjennelse og inkongruens.  
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5 Illusjonsbrudd som dramaturgi 
Oppsetningen preges av en lekenhet som ikke alltid lar seg kartlegge. Hittil har jeg presentert 

forestillingen hovedsakelig som en adaptasjon av handling. Derimot så vi hvordan blant annet 

sluttscenen introduserte et spill i spillet. Noe av det som skaper komikk, er tilsynelatende 

brudd med fiksjonen slik vi kjenner den fra Ibsens verk og tidligere oppsetninger. Arntzen 

(2007) beskriver det postmoderne teaters lek med illusjon, og peker på hvordan det 

bruddorienterte og improvisasjonsaktige nettopp blir til i skjæringspunktet mellom illusjon og 

autentisitet. «Showkarakteren og underholdningsaspektet er blitt dramaturgisk bærende 

gjennom sammenfallet mellom det ambiente, popkulturelle og bruken av klassisk materiale 

[...] (Arntzen 2007: 173). Uttrykket ambiente perspektiv kjennetegner relasjonen mellom 

aktører og tilskuere. Publikum trekkes inn i illusjonen av en TV-innspilling. Videre skal jeg 

vise hvordan skuespillerne også tar kontakt med salen, og at popkulturelle henvisninger 

brukes side om side med allusjoner til andre av Ibsens verk. Samtidig er det autentiske 

aspektet til stede gjennom virkelighetsreferanser som terrorangrepet 22. juli.  

  Det er interessant å merke seg at bruddteknikkene avdekker nye metanivåer, vi 

forlater ikke det teatrale. I dette kapitlet vil jeg derfor ta for meg hvilke komiske effekter 

avvik fra den klassiske fortellingen skaper. Her er det naturlig å bruke elementer fra Eigtveds 

(2007) opplevelsesmodell ved å se relasjonen mellom de ulike uttrykkene, publikums 

opplevelse og forkunnskaper. Hutcheon (2013) omtaler også publikumsrespons og hvordan 

bruken av intertekstualitet må gi mening. 

 

5.1  Humor gjennom intertekstuelle referanser 

I Mørk-Eidems forestilling kan det være vanskelig å skille ut intertekstualitet i en vid 

definisjon av ordet. Regner vi samtlige referanser som intertekstuelle, er nesten alt 

intertekstualitet i oppsetningen. Legger vi Genettes (1997) begrep til grunn, kan referansene 

avgrenses til de som gjenspeiler andre litterære tekster. Fordi vi finner en påfallende bruk av 

litterære referanser, særlig i scenene på baren Afrika, ser jeg det hensiktsmessig å analysere 

den tekstlige korrelasjonen. Begrepsbruken kan diskuteres, for vi finner mange allusjoner til 

Ibsens verker. Når det henvises til forbindelser innen samme forfatterskap, er betegnelsen 

intratekstualitet mest presis. Samtidig er det jo ikke Ibsen, men regissøren, som står bak 

manuset. I det følgende velger jeg derfor å benevne disse referansene som intertekstuelle. 
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I teaterstykkets andre akt, befinner vi oss først på baren Afrika. Manuset beskriver 

den som en loslitt klubb nær stengetid. Gjestene er «Per Fugelli», «Skavlan», Mads Moen, 

Ingrid, Den grønkledte, «Erna Solberg», Dovregubben, Shamsos far og Peer Gynt. Samtalene 

består utelukkende av Ibsen-sitater fra En folkefiende (1882), Brand (1866), Digte (1871), 

Kongs-Emnerne (1864), John Gabriel Borkman (1896), Et dukkehjem (1879), Gengangere 

(1881), De unges Forbund (1869), Vildanden (1884), Catilina (1850), Terje Vigen (1861) og 

et dikt til Georg Brandes fra 1875. Gjenkjennelsen vekker latter, men sitatene blir mer 

komiske når de faktisk passer inn i den nye konteksten. Mads Moen sier: «Jeg har tenkt og 

jeg har grublet meget i disse siste dage, - grublet så mangfoldig, så det til slutt begynte å løpe 

surr i mitt hode –» (2014: 100). Replikken fra doktor Stockmann i En folkefiende (1882) gir 

mening, for Mads har jo vist seg å være ganske enfoldig. Erna bestiller mer drikke ved å 

utbryte: «Ikke øl i en sådan stund. Gi meg Løiten!» (2014: 102) Her kan vi snakke om både 

vidd, lek med lydlikhet og degradering (Freud 1994 [1927]). Ved å bytte ut ordet «fløyten» i 

sitatet fra Vildanden (1884) med et kjent akevittmerke, får uttrykket ny, og vi må kunne si 

lavere, betydning. Når den etter hvert ganske berusede Mats Moen ber om solen, refererer 

replikken til sluttscenen i Gengangere (1881) og den døende Osvalds siste ord. Dermed 

degraderes en alvorlig og følelsesladet handling til rent fyllerør. Freud peker som kjent på at 

ulik status skaper denne typen komikk. «Skavlan»s replikk passer også godt for 

programlederen: «Krev ikke, venn, at jeg skal gåten klare. Jeg spør helst, mitt kald er ej at 

svare» (2014: 99). Det er vel nettopp evnen til å stille spørsmål som er hans viktigste 

ferdighet. Det kan virke absurd å sammenlikne ham med litteraturforskeren og kritikeren 

Georg Brandes, som Ibsens dikt er skrevet til. «Skavlan» er jo tilsynelatende bare leder av et 

lettbent underholdningsprogram. Samtidig representerer «Skavlan»-karakteren både en 

kritisk stemme i stykket, iscenesetter og Knappestøperen, og målbærer kanskje både Ibsens 

og regissørens stemme.  

  Lånene fra Ibsens andre verker tas ut av sin sammenheng og tømmes dermed for sitt 

opprinnelige innhold. Dette gir en komisk effekt om man kjenner de opprinnelige sitatene.  

Replikkene virker absurde, og mangelen på dialog mellom gjestene forsterker det mekaniske 

preget (Bergson 1993 [1900]). Er dette en kommentar til Ibsen eller til resepsjonen av 

stykkene hans? Hvis vi oppfatter dem som stivnet og utdaterte, preget av det vi kan kalle 

«klassikerkulde», mister verkene evnen til å bevege oss. Dersom temaene tekstene tar opp, 

ikke angår oss lenger, er det vanskelig å skape engasjement for eldre verk. Regissøren er 

kjent for å fornye klassiske tekster, så scenen kan være hans metakommentar om hvor viktig 

slike grep er. På den annen side kan vi ikke se bort fra at Mørk-Eidems lek med allusjoner 
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også er rettet mot den nedvurderingen av klassisk litteratur vi finner i samfunnet i dag. I 

skolen ser vi for eksempel at fagfornyelsen nedprioriterer norskfagets dannelsesoppdrag.  

 Kjenner man ikke Ibsens tekster fra før, vil barscenen fungere på et annet plan. Vi kan 

tolke sitatbruken som en samfunnskommentar. At ingen egentlig kommuniserer med 

hverandre, gjør sitatene lett til klisjeer uansett innholdet i dem. Det kan si noe om relasjoner i 

vår tid, eller at vi shopper livsfilosofi som så mye annet. Alle i baren er opptatt av seg selv og 

isolert i sin egen tilværelse. Opplevelsen av en meningsløs verden er et epokalt trekk ved 

postmodernismen. Komikken blir derfor ofte tragikomisk, eller det Stefan Kjerkegaard 

(2017) kaller svart humor. Den avspeiler det lattervekkende i menneskets tilstedeværelse, og 

kan minne om den romantiske grotesken. Nettopp det kollektive aspektet er vesentlig i den 

folkelige latterkulturen (Bakhtin 2017 [1965]. I en individualistisk kultur som vår, kan 

humoren være en måte å akseptere tomheten på. Vi ser altså at de litterære referansene kan 

appellere til et kunnskapsrikt publikum, samtidig som de peker utover 

gjenkjennelseskomikken. Opplevelsen har flere nivåer, slik en vellykket adaptasjon må ta 

høyde for (Hutcheon 2013).    

 Den grønkledte refererer en kommentar Peer Gynt selv sier i forelegget: «Jo, tænke 

det; ønske det; ville det med, - men gøre det! Nej; det skønner jeg ikke!» (2014: 101) Hos 

Ibsen er Peers uttalelse en reaksjon på gutten som kapper av seg fingeren for å unnslippe å bli 

soldat. Sitatet beskriver hvordan Peer, i motsetning til Nifingerbonden, vegrer seg for 

endelige beslutninger, og kan sees som en nøkkelreplikk i lesedramaet. Det gir derfor mening 

at den også kommer til uttrykk i forestillingen. Samtidig skapes en komisk effekt når sitatet 

er et svar til det Peer synger: 

 
 […] Man er, hva man er, foruten snakk; 

 man skylder ei slump eller tilfelle takk, 

 og støtter seg aldri til kurser og markedsstilling. – 

 Artist, ja det er noe for meg! 
 (2014: 101) 

 

Dette er jo nettopp et av Peers mange prosjekter som han forkaster før han har gjort noen 

innsats for dem. Han forplikter seg ikke til handling i det hele tatt, så det blir stor avstand i 

overføringen fra den dramatiske situasjonen med Nifingerbonden. I forelegget er det profet 

Peer satser på å bli, mens Peer, anno 2014, vil opptre, ikke ulikt alle dem som drømmer om 

en tilværelse blant stjernene. I dag er artister – eller kjendiser generelt – forbilder også uten at 

de har så mye kunnskap eller evner å by på. De blir profilert i medier og får uttale seg om det 

meste, så kanskje de fungerer som vår tids profeter. 
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Når gjestene har gått, innleder Peer kurtisen av servitøren med å synge:  

 
Anitra, min dejlige sommerfugl, 

             dig vil jeg lekende fange!         

             Jeg fletter et garn med masker små, 

             og maskerne er mine sange! 
             (2014: 73) 

 

Teksten er hentet fra Brand (1866) og er en kjærlighetssang mellom Agnes og Einar. Den 

lette tonen dem imellom avløses av alvor, når Agnes gifter seg med presten Brand. 

Situasjonen i baren etter stengetid samsvarer dårlig med det unge paret ute i naturen, og 

metaforen «sommerfugl» passer heller ikke på den røslige Anitra, om vi tolker den 

bokstavelig. Videre følger dialogen fra Ibsens drama i ørkenen. En forskjell er at Peer faktisk 

navngir den han siterer, Johan Wolfgang von Goethe, selv om referansen er feil gjengitt, her 

som i forelegget. Det gir en komisk effekt, for det er ikke slik vi kjenner Peer. Tvert imot er 

han god til å slenge rundt seg med sitater han ikke kjenner opphavet til.  

 
 Anitra! Evas naturlige datter! 
 Magnetisk jeg drages; for jeg er mann, 

 og som det står hos en aktet forfatter: 

 «das ewig weibliche zieht uns an!»26 
 (2014: 105) 
 

 Anitra er her framstilt lite kvinnelig, så inkongruensen mellom sitatet og objektet det retter 

seg mot, skaper komikk. Samtidig viser Bergson (1993[1900]) at feilsiteringer i seg selv kan 

skape komikk. Nå tror jeg ikke mange i salen har så god kjennskap til Goethe at de tar 

poenget, som kanskje heller ikke er tilsiktet. 

 Anitra prøver å gå, men Peer stanser henne med strofelinjen «Stop! In the name of 

love». Henvisningen til The Supremes kjente låt vekker latter, fordi den kommer 

overraskende. I forelegget roper Peer «Stopp» når oasens menn vil hilse på profeten. Ironisk 

snakker Peer om kjærlighet, men ønsker kun å forføre Anitra. Han fortsetter med: «Jeg er din 

keiser! Nei se, hvor den lille lerkefugl kneiser!» (2014: 107) Er Peers keiserdrømmer redusert 

til å herske over en kvinne? Lik Thorvald Helmer i Et dukkehjem (1879) infantiliserer han 

den andre ved å redusere henne til et viljeløst fjærkre. Gjenkjennelsen vekker latter, Peer 

leker med Anitra slik Thorvald fornøyer seg med Nora. Utsagnet fungerer også som et 

frempek om sluttscenen, der Shamso nettopp tar Noras rolle. Replikken kontekstualiseres 

dermed gjennom referansen, for i forelegget sier Peer: «Nej se, hvor den lille Hakkespætt 

                                                        
26 I Faust heter det «das ewig weibliche zieht uns hinan!» (HIS 2007: 633/Forklaringer) Dermed blir 

betydningen «Det evig kvinnelige tiltrekker oss» istedet for «alt evig-kvinnelig løfter oss hjem" som i André 

Bjerkes oversettelse fra 1963 
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knejser!» (HIS 2007: 642) Samtidig er likheten med Thorvald også til stede i forelegget. 

Ibsen lar Peer si til Anitra: «[...] jeg skal nok tage mig af din Oppdragelse» (HIS 2007: 632). 

Selv mot slutten av Et dukkehjem, etter at Nora har konfrontert ham, mener Thorvald han er 

ansvarlig for å oppdra Nora.  

 Anitra velger bort Peer når hun har fått det hun vil ha. Samtidig gir han henne ikke 

noe valg, for å unngå å bli voldtatt, må hun angripe Peer når han ber om en sorg. I monologen 

som følger, tar Peer et oppgjør med de tidligere drømmene, og finner ut at det er forfatter han 

vil bli: 

 
 Om jeg skrev om mitt liv uten fordølgelse, – 
 en bok til veiledning og etterfølgelse? – 

 En veldig lang selvbiografisk roman 

 hvor jeg kjemper med livet: ”Peer Gynts kamp”, for fan! 

 (2014: 110) 

 

Allerede etter ordene «veldig lang selvbiografisk roman» begynner tilskuerne å le, nå 

skjønner mange hva som følger. Referansen til Karl Ove Knausgårds verk Min kamp 

(2009-11) passer overraskende godt inn i monologen, vi kan snakke om god «timing» 

(Kjerkegaard 2017).  I forelegget snakker også Peer om å skrive sitt liv: «Om jeg skrev mit 

Levnet uden Fordølgelse, en Bog till Vejledning og Efterfølgelse?» (HIS 2008: 647) Her 

forkaster han imidlertid ideen og bestemmer seg for å bli historiker. Den moderne Peer vil 

skrive selvbiografisk, som mange av samtidens forfattere, og gjenspeiler dermed debatten om 

virkelighetslitteratur. Det virker logisk at den selvopptatte Peer vil publisere livshistorien sin. 

Vi får en adaptasjon fra humoren om den overflatiske historikeren Peer – han som vil 

«[...]skumme Historiens Fløde» (HIS 2007: 647) – til den navlebeskuende skribenten. 

  De intertekstuelle referansene skaper komikk på flere nivåer. Freud (1994 [1927]) 

mener gleden ved gjenkjennelse gir en lystfølelse som framkaller latter. Vi ler av lettelse over 

å skjønne det vi blir presentert. Slik kan alle sitatene fra Ibsens verker nettopp appellere til 

fryden over å oppfatte henvisningene. Det samme gjelder andre referanser og 

metakommentaren til Et dukkehjem (1879). Samtalene i baren framstår mekaniske fordi de 

har form av fraser uten innhold. Når sitatene derimot passer i den nye sammenhengen, virker 

de komiske fordi det blir inkongruens mellom forskjellige områder. Statusforskjellen i 

overføringene vekker latter. Løiten gir unektelig andre assosiasjoner enn fløyten i sitatet fra 

Vildanden (1884). Metaforer som oppfattes bokstavelig, gir komikk (Bergson 1993 [1900]). 

Det samme kan vel sies om de virker malplasserte, som rose og sommerfugl om den heller 

groteske Anitra. 
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5.2 Spill i spillet  

Forestillingens avslutning er eksempel på hvordan bruddteknikkene i stykket hovedsakelig 

bidrar til å avdekke nye metanivåer. Vi finner flere scener med samme funksjon. Komikken 

ligger ofte i overraskelsen, det blir en inkongruens mellom hva vi forventer som 

teaterpublikum og det som faktisk skjer. Ifølge Bergson (1993[1900]) kan absurditet virke 

komisk. Arntzen (2007) påpeker at marginalt teater etter hvert oppleves mainstream fordi vi 

blir vant til innfallsvinklene. Et moderne teaterpublikum vet at adaptasjoner innebærer 

fornying av forelegg, og henvendelser til publikum er ikke uvanlig. Likevel gir vekslingen 

mellom den tekstnære fremførelsen og avvikene fra fiksjonsuniverset uventede opplevelser. 

«[...]den kunstneriske utfoldelsen (vil) bryte med en verkautonom praksis som betinger et 

skille mellom kunstuttrykket i seg selv og den som iakttar det (Arntzen 2007: 173). Dermed 

inviteres vi inn i stykket, både kontekstuelt og til en viss grad interaktivt.  

  Etter gjesteopptredenen med Skavlan i starten av forestillingen, følger monologen 

ved auksjonen i foreleggets femte akt. Der forteller Peer om fanden som skulle opptre med å 

etterlikne griselyder. Han jukset, og hadde et levende svin gjemt under frakken, men juryen 

mente likevel hylene var overdrevne. Istedenfor bygdens folk er det tilskuerne Peer 

henvender seg til. Dermed ligger det en dobbelthet i avslutningen: «Se, det fikk fanden, fordi 

han var dum og ikke beregnet sitt publikum» (2014: 15). Dette kan virke som en kommentar 

til dikteren. Selv om Ibsen ville refse nordmennene, ble verket tradisjonelt oppfattet som en 

hyllest til det nasjonale. Ikke minst bidro teateroppsetningene til dette inntrykket. Peer ble 

helt i stedet for unnasluntrer. Slik kan vi oppfatte monologen om fanden og grisen som en 

metakommentar fra regissøren, en oppfordring om å se bort fra den nasjonalromantiske 

resepsjonshistorien. Samtidig er fortellingen om fandens juks morsom. Fremstillingen av den 

slu og lystige djevelen tilsvarer middelalderens groteske figur (Bakhtin 2017 [1965]). Her 

bidrar han kanskje til en annen måte å lese Peer Gynt på.  

 Når Peer gjenforteller møtet med bukken, mangler engasjementet hans. Det blir noe 

mekanisk over presentasjonen, som om det er en kamp å komme gjennom den: 

 
 Jeg ålte meg frem. På magen. Mot vinden. Til dyret. 
 For å kaste meg over det. 

 Med en kniv i hånden. 

 Fordi jeg ikke hadde noe gevær. 

 Fordi jeg var fattig. 

 Fordi far min drakk bort gården. 

 Det er nok viktig. Rent psykologisk. 
 (2014: 17) 
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Ibsens versifikasjon er forlatt, i stedet brukes andre virkemidler som anaforen «fordi». Den 

fungerer som en oppramsing av årsaksfaktorer. Replikken ser ut til å reflektere dramaets 

resepsjon. Peer er påvirket av den når han formidler handlingen, og trekker inn psykologiske 

forklaringsmodeller for egen atferd. Det er morsomt, fordi regissøren lar Peer ubevisst 

latterliggjøre psykoanalytisk tolkningstradisjon. Han skylder altså på oppveksten sin, men 

bruker argumenter som om det er noe han har lest. En av Peers egenskaper er nettopp evnen 

til å plukke løsrevne sitater. Hos «Skavlan» gjentar han flere ganger: «Man skal ei lese for å 

sluke, men for å se, hva man kan bruke» (2014: 6). Samtidig underminerer avstanden Peer 

har til sin egen historie, illusjonen, og forsterker inntrykket av at alt er et spill. Vi oppfatter en 

spenning mellom aktøren og karakteren. Hvem av dem er det som snakker? 

 Peer henvender seg også direkte til publikum når han sier: «Har dere sett den 

Gjendin-eggen noen gang? Er det kanskje noen som har vært der?» (2014: 17) Her forventer 

han svar, og gir seg ikke før enkelte rekker opp hånden. Eigtved (2007) viser at skuespilleren 

i politisk teater ofte har en materialistisk-realistisk spillestil, man skal på samme tid framstille 

en figur og ha distanse til den. Personenes bevissthet om at de spiller i et teaterstykke bryter 

illusjonen om fiksjon (Helland og Wærp 2008). Skuespilleren og rollen blandes sammen, 

men det spørs om det ikke er mer Eidsvold enn Gynt i scenen. Samtidig medfører den nye 

illusjonen inkongruens mellom publikums forkunnskaper – de fleste kjenner nok 

åpningsscenen – og framføringen.  

 Metanivåene er særlig framtredende i «Skavlan»-scenene. I intervju med «Per 

Fugelli» aktiveres på nytt en rolleforskyvning. Gjesten forteller nemlig at han skal lese en 

kronikk som han første gang fremførte i programmet Trygdekontoret på NRK. Dette gjorde 

den virkelige Fugelli, så det er vanskelig å skille skuespilleren fra rollemodellen. 

Metakommentaren skaper distanse til dramaet. Vi kan lese eksemplet som romantisk ironi, 

noe Ibsen, som tidligere nevnt, selv benytter seg av, blant annet gjennom Den Fremmede 

Passager i 5. akt: «For den Sags Skyld vær uforsagt; –man dør ej midt i femte Akt» 

 (HIS 2007: 691). «Passageren ytrer noe som bare én person kan si, nemlig forfatteren» 

(Helland 2000: 26). I vårt eksempel lar regissøren «Skavlan» være den kommenterende: 

 
 Kanskje dere undrer. Hvorfor han? Hva er vitsen? 

 Vel, litt senere spiller han bestyrer for de gale, 

 og for de av dere som kjenner deres Ibsen 

 så erstatter denne teksten prestens tale. 

 (2014:45) 
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Ved prestens tale i forelegget blir Nifingerbonden holdt opp mot Peer Gynt som den 

egentlige helten. Det er derfor mulig å se den egentlige Fugelli som protagonisten og dermed 

parallell med regissørens diskurs. Samtidig slippes også andre stemmer til gjennom 

forestillingen, i og med at relasjonen mellom aktør og karakter, virkelige og fiktive personer, 

varierer. Bakhtin (2003) beskriver hvordan romanpersonene i den russiske forfatteren 

Dostojevskijs verker er likestilt med forfatteren og fungerer som subjekter i sin egen diskurs. 

Vi får flere polyfone røster. La oss se på Fugellis budskap:  

 
Vi lengter etter oss selv som en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og 

overmennesker. Albert Camus, hedning og menneskeelsker, skriver: 

 Mennesket går utfor stupet, det er fødselen, vi faller, det er livet, mot avgrunnen, det er døden - vi har 

bare ett å gjøre: 

 Rekke hverandre hendene og bry oss om hverandre underveis. 

 (2014: 46) 

 

Referansen til Camus skaper et nytt metanivå. Dermed trekkes det autentiske utdraget inn 

stemmer utenfor verket, noe Bakhtin ikke tar høyde for i sitt polyfonibegrep. Camus' ord om 

å holde sammen står i et dikotomisk forhold til Peers egoisme, og til den 

samfunnsutviklingen vi kan gå ut fra at regissøren advarer mot. Samtidig kan vi som nevnt 

ikke være sikre på «Fugelli»s  funksjon i oppsetningen. Rollemodellen ble kritisert for å 

forenkle komplekse problemstillinger, og han tok samtidig stor plass i mediebildet. Dermed 

kan vi også se ham som en komisk, forfengelig figur (Bergson 1993 [1900]). 

 Gjennom intervjuet med «Fugelli», løper Peer forbi «Skavlans» studio etter at han har 

forlatt Ingrid. Han blir bedt om å sette seg, men svarer at han ikke har tid. «Skavlan» 

samtykker, med lensmannens replikk fra forelegget: «Ja, du holder på sånn at jeg nesten tror 

du havner beint i arresten» (2014: 51). Parrimet vekker latter med sitt vidd, det er jo en 

passende bemerkning etter bruderovet. Samtidig oppdager vi et nytt nivå. «Skavlan» er 

fortsatt programleder, men kommenterer samtidig handlingen i Ibsens drama. Peer er ikke 

lenger gjest, det går fram av den videre dialogen mellom «Skavlan» og «Fugelli». Nå omtales 

nemlig Peer i fortid: 

 
  Så si oss, Per Fugelli, hvem var denne mannen? Hvem var Peer Gynt? 

Peer Gynt 

 Var? Er det slutt? 

Trumpeterstråle 

 Nei, så vidt begynt!  
 (2014: 51) 

 

Replikkvekslingen gir en humoristisk effekt gjennom dobbeltkommunikasjonen. Snakker 

Peer og «Skavlan» om livet, teaterstykket eller underholdningsprogrammet? Dialogene kan vi 
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kjenne igjen som samtalen Peer har med deltakerne ved auksjonen i foreleggets femte akt. 

Der opplever han også å bli omtalt som tredjeperson fordi de andre ikke kjenner ham igjen. 

Nå er Peer derimot stengt ute fra diskusjonen om seg selv, for i den videre samtalen blir han 

ikke hørt. Derimot sier «Fugelli»: «Han er for lenge siden hengt» (2014: 52). 

Tidsforskyvningen skaper en illusjon om Peer som en litterær karakter. Hittil har han vært 

fysisk tilstedeværende for både oss og «Skavlan». Man kan si at Peer med bruderovet gjør sin 

første grenseoverskridende handling, og i forelegget fjerner det ham fra det samfunnet han 

har vært en del av. Kanskje markerer tidsskiftet i forestillingen en liknende avstand, at Peer 

med sitt lovbrudd forvandles til en mytisk karakter. En annen måte å lese scenen på, er at 

Peer er på vei over til en immateriell tilværelse. Fra en realistisk forankret handling beveger 

han seg mot trollverdenen. 

 I den opprinnelige scenen har hovedpersonen vært så lenge borte at historien om ham 

lever sitt eget liv. På scenen kan det flyktige ved ham gi samme effekt, vi får ikke tak i hvem 

han er. Helland understreker hvordan det svevende ved Peers forhold til virkeligheten 

dominerer i teksten, han er «[...] svevende i forhold til det konkret nærværende» (2000: 11). 

Samtidig ser vi den marginaliserte mannen, han står utenfor alle fellesskap, nå også 

«Skavlan»- programmet. Det blir noe mekanisk over forsøkene på å bli hørt, som å banke på 

en usynlig vegg. Den manglende responsen tydeliggjør at hovedpersonen ikke passer inn. Til 

og med etter neste scene prøver han seg: «La oss gå litt tilbake! Hva menes med hengt?» 

(2014: 53) Replikken virker komisk, for skuespillet fortsetter jo. Det absurde i å ville spole 

teaterstykket – eller livet – slik man gjør med et TV-program, vekker latter. 

  Spillet understreker at Peer er en oppdiktet figur, og innslaget med den virkelige 

Niklas som følger på TV-skjermen, minner oss om at Peer er hovedpersonen i Ibsens 

skuespill. Her spør intervjueren folk på gaten hva de vet om Peer Gynt. Leken med 

programkonseptet vekker latter, og vi ser tydelig hvordan illusjon og autentisitet møtes. Alle 

som har sett et Skavlan-program, kjenner igjen den utegående reporteren. Samtidig gir 

svarene på spørsmålet han stiller, grunn til uro for både hovedpersonen, dikteren og 

regissøren. Få kan gjøre rede for hvem Peer er – eller var.  

 Et annet bruddelement fungerer som en metakommentar til forfatteren selv. I en 

samtale «Skavlan» har med Shamso, kaller han henne en karakter, og han vil ha klarhet i 

beveggrunnene for valgene hennes: 

 
    Trumpeterstråle 
 Men du må vel ha gjort deg noen tanker der du sitter og venter. 

Solveig 
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 Kan du forklare hvorfor du elsker din kone? 

Trumpeterstråle 

 Nå er det jo ikke meg dette stykket handler om. 

Solveig 

 Ikke meg heller.  
 (2014: 95) 
 

«Det er nesten som om du ikke er et menneske. Du blir mer et symbol», sier Skavlan, men 

Shamso svarer at det er Ibsens skyld. Samtidig stiller hun seg kritisk til resepsjonshistorien: 

«Du tar det altså for gitt at min lykke var avhengig av hans tilstedeværelse?» (2014: 95) 

Skavlan vil ha en dialog med henne om rollens troverdighet, og peker på at mange har 

kritisert Solveig-skikkelsen. Han siterer Camilla Collett: 

 
Vi vender oss uvillig bort fra denne rynkede, forgremmede trofasthet, der har sittet med hendene i kors, 

stirrende på en plett, og ventet på – Peer Gynt, den gamle Peer Gynt – egoismen i sin avfeldighet, når 

den, gått trett i sin umettelighet, endelig raver hjemover (2014: 96). 

 

I likhet med «Fugelli» som gjengav Camus, får vi også her flere metanivåer. Vi godtar at 

karakteren Shamso, i teateroppsetningen av Peer Gynt, intervjues i TV-programmet 

«Skavlan» om resepsjonen av det stykket hun er en del av, og avkreves begrunnelse for et 

handlingsrom dikteren har gitt henne. Her er det lag på lag, og nettopp det absurde preget 

skaper komikk (Bergson 1993 [1900]).  

 I dialogen med Anitra viser Peer at han er opptatt av å få bekrefte sin attraktivitet hos 

en yngre kvinne. Anitra kaller ham nemlig for en gamling, og han skal bevise hvor ung han 

er: 

  
 Se så, min rose, min deilige blomst; 

 her vil jeg ligge på scenen og kave 
 til jeg rammes av infarkt og får min bekomst. 
 Neida! Jeg er ung, Anitra; ha det for øye! 
 (2014: 107) 

 

I forelegget bryter ikke dikteren med fiksjonen: «[...]her vil jeg gaa i Sandet og kave till jeg 

rammes af et Solstikk og faar min Bekomst» (HIS: 642). Ordet scene poengterer at alt bare er 

spill, og dementerer dermed en underliggende helhet. Slik blir hele oppsetningen en lek med 

et klassisk stykke. Hjerteinfarkt passer inn i en moderne kontekst, det er en av våre 

livsstilssykdommer. Denne scenen preges også av at skuespilleren går delvis ut av rollen og 

henvender seg til publikum. Ifølge Eigtved (2007) kan skuespilleren opptrer på flere nivåer, 

både som aktør, scenefigur og karakter eller rolle. Relasjonen mellom nivåene vil variere. På 

Nationaltheatret spøker Eidsvoll med sin egen opptreden. Replikken «Det går veldig fort, for 

en halvgammel gris å bli latterliggjort» (2014: 110), gjentar han to ganger fordi han, som han 
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sier, ønsker mer respons. En situasjon som burde føre til affekt, skaper lystfølelse gjennom 

den uventede kommentaren (Freud 1994 [1927]). Samtidig trenger uttalelsen et ekko for å 

skape komikk (Bergson 1993 [1900]), og medfører latter og applaus. Dermed er vi fullstendig 

uforberedt når eksplosjonen kommer og raserer scenen. Regissøren lykkes  i å skape en 

sjokkeffekt, som om det skulle være en virkelig hendelse.  

 Vi blir også trukket inn i handlingen ved Åses dødsleie på sykehuset. Peer setter seg 

sammen med moren i sengen og får henne med på å synge folkevisen «Eg rodde meg ut på 

seie-grunnen […]» (1998)27, nok en intertekstuell referanse. Da kommer en sykepleier og ber 

dem være stille fordi folk i salen vil sove. Det uventete ved replikken vekker latter i en ellers 

følelsesmessig scene. Tilskuerne får rollen som pasienter. Eller er det som publikum vi vil 

sove, fordi handlingen ikke vedkommer oss? Slik kan vi tolke bemerkningen som en 

metakommentar fra regissøren. Har Ibsens stykke fremdeles aktualitet, eller er vi like 

uinteresserte som Niklas' intervjuobjekter? Therese Bjørneboe (2014) skriver i sin anmeldelse 

av forestillingen at hun får assosiasjoner til Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove» (1938). 

Det handler som kjent om faren ved å lukke øynene for en udemokratisk utvikling. 

Høyredreiningen i Europa og økt polarisering kan minne om tiden før utbruddet av andre 

verdenskrig. 

 Vi må tilbake til avslutningsscenen. Når Peer ikke får attest fra Dovregubben, ber han 

om en ny frist. Det er det ikke tid til, mener programverten/Knappestøperen, fordi folk vil 

hjem. Han peker mot publikum, og igjen blir illusjonen brutt. Peer går også ut av fiksjonen 

når han svarer: 

 
 Det dreier seg bare om en liten scene! 

 Sett deg der nede hos dem og jeg lover, 

 et par, tre minutter og det hele er over! 

 Jeg vet, lange forestillinger er en uskikk, 

 men slapp av! Alle rekker siste trikk! 

 (2014: 146) 

 

Her ser vi tydelig at den fjerde veggen er borte. Nå gjøres publikum medansvarlige for Peers 

eventuelle fortapelse. Noen blir kanskje avslørt i å planlegge hjemturen. Latteren føles 

dermed befriende, for det er en lang forestilling, og siste del er mer preget av alvor enn det vi 

opplevde i første akt. Inkongruensen mellom replikkens budskap og det vi forventer, skaper 

komikk. På samme måte kan vi se Knappestøperens siste replikk: 

 
 Vi treffes på siste korsveien, Peer; 

 og så får vi se, om –; jeg sier ikke mer. 

                                                        
27 Fra Norsk sangbok (1998) 
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 Og til alle i salen og dere der hjemme 

 så beklager jeg at vi går over tiden. 

 Selv om stykket er slutt, og Peer er fremme 

 la oss ta en titt på hva som hendte siden… 

 (2014: 156) 

 

«Skavlan» åpner for en ny metaillusjon. Det er som fjernsynspublikum han snakker til oss i 

salen, i og med at han henvender seg til fiktive TV-seere samtidig. Dermed inviteres vi til et 

nivå Peer er uvitende om. Han forsetter jo å snakke om troskapen til stykket og forfatteren. 

Vi kan også se sluttscenen som eksempel på dramatisk ironi, der hovedpersonen er alene om 

å fastholde en virkelighet vi andre skjønner er feil.  

  Humoren i illusjonsbruddene kan forklares ut fra Bergsons (1993[1900]) teorier om 

det automatiserte. Peer blir en figur som ikke passer inn i omgivelsene, og det absurde preget 

samtalene får når man snakker forbi hverandre, virker lattervekkende. Imidlertid vil jeg 

fremheve det lekne over sjongleringen med illusjonene. Når Shamso må forsvare hvordan 

tidligere skuespillere har framstilt Solveig, for eksempel, skaper selve spillet en lystfølelse 

som resulterer i latter.  
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6  Peer Gynt 2014: Komikk og kontekst  
Mørk-Eidems regi bærer preg av å redefinere aktuelle hendelser. Gjennom en satirisk 

innfallsvinkel får vi presentert andre sider ved gjenkjennelige modeller og situasjoner. 

Dermed fungerer forestillingen også som en kommentar til samfunnsutviklingen, både 

politisk og sosialt. Politikerne vi møter, representerer samarbeidsregjeringen mellom Høyre 

og Fremskrittspartiet. Det er særlig innvandring- og flyktningpolitikken deres som trekkes 

frem i forestillingen, men samfunnet generelt kritiseres for nasjonalisme. Den 

individualistiske tidsånden preger samfunnet og kan føre til marginalisering av utsatte 

grupper. I foregående kapitler har jeg analysert komikken og kontekstualisert den. Nedenfor 

vil jeg utdype de forholdene som aktualiseres gjennom bruken av humor, eller forestillingens 

generasjonsplan (Eigtved 2007). Først vil jeg imidlertid drøfte hvilken spillestil og 

teatertradisjon oppsetningen kan plasseres i, og se hvordan den skiller seg fra andre 

oppsetninger av Peer Gynt.  

 

6.1 Peer Gynt som postmoderne teater? 

Moderne regikunst og bevisstheten om den samfunnsmessige konteksten er to bærebjelker i 

teateret, ifølge Arntzen (2013). Han viser til Bertolt Brecht som mente politisk og sosialt 

engasjement var grunnleggende for regi-arbeidet. Brechts episke teaterform var fortellende 

og ville avdekke samfunnsforhold for å skape en bedre fremtid. Verfremdungs-begrepet 

kjennetegner en distanseringsteknikk Brecht (1966) lot seg inspirere av og videreutviklet. Det 

oversettes vanligvis med fremmed- eller underliggjøring. Tilskuerne skulle minnes om at de 

var på teater og dermed avbryte en eventuell følelsesmessig involvering. Brecht tar dermed 

avstand fra forestillingen om en fjerde vegg, da en forutsetning for Verfremdungs-effekten er 

at skuespilleren kan henvende seg til tilskuerne. Gran (2000) påpeker at elementer fra Brechts 

episke teater resirkuleres i vår tid. Hun presenterer noe hun kaller metapresentasjonell 

postmodernisme. Den kjennetegnes av brudd med illusjonen som Brecht benyttet seg av, ikke 

ved å vise til virkeligheten, men til nye illusjoner. Slik understrekes at hele teatret er et spill, 

og oppsetningene preges av lekenhet. Flere metanivåer gir et spill i spillet, og Helland og 

Wærp (2008) omtaler dette som en dobbelthet i den dramatiske kommunikasjonen. 

  En forutsetning for postmodernistisk teater er at regien er likestilt med teksten, og 

dermed kan man arbeide friere med klassiske dramaer (Arntzen 2013). Heller enn estetisk 

perfeksjon er det overskridelsen som kjennetegner målet, og konteksten er viktig. Man 
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undersøker virkeligheten på en ny måte. Samtidig trekkes tilskuerne inn ved at de også må 

forholde seg til konteksten. Teaterkunsten påvirkes stadig mer av omgivelsene: «Det blir et 

virkelighetsteater som gjennom lek, det teatrale og ironien setter problemer under debatt på 

en performativ måte» (Arntzen 2013). Man har gått fra modernismens verkorientering til å 

innlemme konteksten i kunstutrykket, der det aktuelle og situasjonsbetingete er sentralt 

(Arntzen 2007). Eigtved (2007) ser postmodernistisk teater som konsekvent stilblanding fra 

mange sjangre og kultursfærer. Som eksempel viser han til at klassiske dramaer kan brytes 

opp av popkulturelle uttrykk som sang, eller bruke elementer fra film og revy. Arntzen (2007) 

peker på hvordan postmodernistiske stykker lar skuespillerne fritt gå inn og ut av rollene sine. 

Han stiller også spørsmål ved om det finnes en underliggende helhet i postmoderne teater: «I 

den grad det skapes en illusjon, er det som en lek med dramatisk handling eller fortelling» 

(Arntzen 2013). 

  I oppsetningen på Nationaltheatret er teksten vesentlig, selv om den eksperimenteres 

med, og sceniske virkemidler som musikk og bruk av andre medier har en viktig funksjon. 

Ved å plassere Peer hos «Skavlan», og la levende modeller utgjøre en stor del av 

persongalleriet, har regissøren fått arbeide relativt fritt med det klassiske verket. 

Framstillingen er episodisk framfor kronologisk, hver scene utgjør en helhet og bindes 

sammen av sang, film, TV-innslag og direkte henvendelse til publikum. Her ser jeg likheter 

med Brechts teorier om det episke teater. Spenningen er dermed ikke nødvendigvis knyttet til 

slutten, siden scenene til en viss grad står for seg selv. Grunnfortellingen er Ibsens drama, 

men forestillingen preges av hvilken sammenheng den inngår i på scenen. Vi kan derfor 

diskutere i hvilken grad vi har en underliggende helhet, og om den brytes når for eksempel 

skuespillerne henvender seg til publikum. Som tilskuere er vi familiære med denne type 

innslag, og lar oss ikke nødvendigvis bringe ut av illusjonen. Derimot kan vi si at 

bruddteknikkene fører oss til nye metanivåer, slik vi ser når Peer og Shamso fremfører 

dialogen fra Et dukkehjem (1879). Skavlan-innslagene er også eksempler på fenomenet. 

 Et annet postmodernistiske trekk hos Mørk-Eidem er oppløsning av det klassiske 

dramaets titteskapsteknikk. Hovedscenen på Nationaltheatret er utformet slik at tilskuerne 

sitter i salen med blikket i front mot scenen. Slik utgjør vi den fjerde veggen, men denne 

illusjonen utfordres stadig. Ved at aktørene er på plass før stykket begynner, etableres kontakt 

mellom sal og scene. Derimot er dette et spill i spillet, i og med at vi inviteres inn i illusjonen 

av å være tilskuere til en TV-innspilling. Vi får direkte henvendelser til oss også som 

teaterpublikum, blant annet når Peer bryter framføringen av bukkerittet ved å spørre om vi 

har vært ved Gjendin-eggen.  
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 Det epokalt postmoderne kjennetegnes av innslag fra ulike tekstområder (Gran 2000). 

Hos Mørk-Eidem finner vi referanser til andre av Ibsens verk, samt eldre og nålevende 

forfattere. Dessuten gjengis sitater og uttrykk fra både litteraturen, billedkunst, 

populærkulturen og den offentlige samtalen. Ibsen-sitatene rundt baren Afrika, for eksempel, 

tømmes for opprinnelig innhold.  

 Kan vi så kalle 2014-oppsetningen for et postmoderne stykke? Det er lekent, gjør bruk 

av bruddteknikker og spill i spillet, har intertekstuelle referanser, og er samfunnskritisk. 

Handlingen kontekstualiseres, men Ibsens tekst har samtidig en sentral plass. Vi ser hvordan 

handlingen brytes opp av mer populærkulturelle uttrykk. For eksempel har TV-mediet en 

viktig plass i forestillingen, og Shamsos sanger er sentrale. Hun og Peer synger replikkene 

sine i scenen der hun oppsøker ham i skogen. Flere kritikere peker på det revyaktige ved de 

lattervekkende scenene, og som nevnt tidligere kan vi også se dem som karnevalisering av 

Ibsens verk.  

 Innimellom spillet bryter virkeligheten inn på scenen. Bruken av levende 

modeller viser til en reell verden. Eksplosjonen bringer tilskuernes tanker til 

terrorhandlingene 22. juli 2011, og Bairds maleri på bakveggen bekrefter denne 

sammenhengen. Den nasjonale satiren gjenspeiler andre gjenkjennelige situasjoner. 

Dermed kan vi lese et tydelig budskap inn i verket. Ved å trekke tilskuerne inn i en 

aktuell kontekst, som han så ironiserer over, setter Mørk-Eidem – i likhet med Ibsen– 

problemer under debatt. Slik kan vi se et slektskap med det episke teater. Kanskje 

bruddteknikkene dermed får samme distanseringsfunksjon som Brecht gjorde bruk av, 

for å fremme et politisk engasjement. Latteren appellerer som kjent til intellektet, og 

hindrer en følelsesmessig involvering (Bergson 1993 [1900]; Freud 1994 [1927]).  

Forestillingen lar seg ikke enkelt kategorisere, men henter elementer fra forskjellige 

tradisjoner, sjangrer og medier, like mye som den både referer til andre tegn og til 

faktisk virkelighet. 

 

6.2 Hvordan skiller 2014-forestillingen seg fra andre 

oppsetninger av Peer Gynt? 

De oppsetningene jeg gjorde rede for innledningsvis, har noen likhetstrekk med Mørk-

Eidems forestilling, og ikke minst med hverandre. I hvilken grad vektlegger de forskjellige 

regissørene humor i sine stykker? Fjernest fra vårt teaterstykke i så måte, er naturlig nok 
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Josephson (1876) og Baardson (2006). Med nedstrippet tekst og Edvard Griegs musikk blir 

de satiriske elementene underkommunisert. Den nasjonalromantiske innfallsvinkelen 

vektlegger andre elementer. Derimot kan vi se at Baardson og Mørk-Eidem har det 

interkulturelle aspektet felles.  

 I fremstillingen av hovedpersonen har Nilsen (1948) og Ulfsrud (2018) likheter med 

Mørk-Eidem. Peer Gynt beskrives som hensynsløs og selvopptatt. Nilsen ble til og med 

kritisert for å ha gjort ham for kald i scenen med morens død. Hos Ulfsrud, derimot, bidrar 

elementene fra Griegs musikk til å mildne selvopptattheten til Peer ved morens dødsleie. I vår 

forestilling er denne scenen også mindre entydig, men det egoistiske kommer til uttrykk ved 

en rekke anledninger. I og med at det er den kyniske forretningsmannen vi blir presentert for 

først, trer Peer frem som uberørt av andre menneskers lidelse. Nettopp selvopptattheten gir 

grunnlag for komikk (Bergson 1993 [1900]). 

 Nilsen ønsket å framheve Ibsens angrep på det nasjonale gjennom satiren, og valgte 

derfor bort Griegs musikk. Med Harald Sæverud som komponist skulle det folkelige aspektet 

i stykket fremheves. Også hos Mørk-Eidem kan vi si at musikken har en bred appell gjennom 

innslag av bandmusikk og viser. Ulfsrud har beholdt noe av den opprinnelige musikken, 

samtidig som lydbildet er moderne og integrert i handlingen. I tillegg anvender han 

projisering, noe Nilsen var den første til å ta i bruk. Samtidig er alle tre regissørene opptatt av 

at teksten må komme fram. Gjennom den synliggjøres også det politisk-satiriske innholdet. 

Frelsesaspektet i sluttscenen hos Nilsen kan skygge for det antiromantiske budskapet. 

Ulfsrud, derimot, har utelatt Solveig og dermed nedtonet spørsmålet om frelse. Wilson 

trivialiserer Solveig-karakteren. Hos Mørk-Eidem tas det også et oppgjør med den 

eksistensielle lesemåten ved at Shamso nekter å være Peers redningskvinne. 

 Hos både Ulfsrud og Mørk-Eidem setter løkscenen handlingen i gang. Den eldre Peer 

på Det Norske Teatret skreller av lagene vi senere ser utspille seg på scenen. Hos Mørk-

Eidem demonstrerer Åse hvordan Peer ikke har noen kjerne, bare «en ustyrtelig mengde 

lag!» (2014: 12) Handlingen videre består i å avdekke de forskjellige delene. Knappestøperen 

er tildelt en utvidet rolle i begge oppsetningene. 

  Wilson (2005) og Thalheimer (2018) er tekstnære selv om det visuelle er 

fremtredende. På samme måte gir Ulfsruds forestilling visuelle, estetiske inntrykk. Imidlertid 

er rommet annerledes. Hos Wilson gir det et utstrakt og åpent landskap. Thalheimer 

innskrenker det fysiske handlingsrommet så vi blir tvunget til å følge Peers minste bevegelse.  

Komikken i disse oppsetningene synliggjøres derfor hovedsakelig gjennom gester og 

bevegelser. Hos Mørk-Eidem er personene og parodiene det fremtredende, og teksten dermed 
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viktigere enn det visuelle. Scenerommet åpner dessuten for satire gjennom de parodiske, 

nasjonalistiske kulissene, «Skavlan»-studioet og festlokalene. 

 Thalheimers bruk av det groteske lattermotivet i trollscenene har likheter med Mørk-

Eidems groteske innslag. I tillegg gir de blodige klærne en grotesk effekt, noe vi også kan se i 

vår forestilling, der Peers skjorte flekkes til av de gales blod. Wilsons karakterer fremstår 

som groteske ved maskeliknende sminke og stiliserte bevegelser. Gjennom lysprojisering blir 

trollene hos Ulfsrud uformelige gråsteinskikkelser, og Den grønkledte endrer utseende flere 

ganger. Den groteske kroppen kjennetegnes nettopp av forandring (Bakhtin 2017 [1965]). 

Derimot har Nilsens troll som parodierte bønder mer til felles med Mørk-Eidems 

samfunnsaktører. Menneskeliggjøringen av bergtrollene understreker samtidskritikken.  

 Vi ser altså at komikken er til stede i større eller mindre grad i flere av nevnte 

oppsetninger. Den kommer tydeligst til uttrykk i trollscenene, men er lite pregnant rundt for 

eksempel Åses død og sluttscenen. Mørk-Eidems oppsetning skiller seg fra de andre ved at 

humoren er det dominerende, dramaturgiske grepet, og nærværende ved samtlige scener. Det 

er også den eneste forestillingen med nyskrevne tekstinnslag som styrker komikken gjennom 

allusjoner og samtidsreferanser. Jeg vil hevde at forestillingen på Nationaltheatret 2014 

tydeligst realiserer det satiriske og humoristiske potensiale i Henrik Ibsens verk. 

 

6.3  Kjente samfunnsaktører i 2014-oppsetningen 

Jeg har vist hvordan særlig etterlikningskomikken i de enkelte scenene appellerer til 

publikum. Her er kontekstualiseringen viktig. Det relateres til aktuelle hendelser og personer 

i 2014. Vi kan se modellene som representanter for hver sine deler av offentligheten. Tar vi 

en tilfeldig Skavlan-episode, eller et hvilket som helst annet talkshow, ville alle de karikerte 

personene vært naturlige gjester. Det de har felles, er makt. På hver sine felt representerer de 

henholdsvis den politiske, økonomiske og kulturelle eliten. Kanskje kan vi også føye til en 

fjerde elite, de som har påvirkningskraft gjennom promotering av skjønnhet og mote, 

herunder påvirkere.   

 Det siste året har debatten om elitebegrepet dominert norske medier. Det brukes om 

en minoritet i samfunnet som på ett eller flere områder opptrer som en autoritet. En 

nærliggende assosiasjon er Pierre Bourdieus teorier om sosiale strukturer og maktforhold som 

han gjør rede for i verket Distinksjonen (1979). Bourdieu deler samfunnet inn i to hierarkiske 

strukturer som gir henholdsvis økonomisk og kulturell kapital. I en kronikk i Aftenposten 

viser Marte Mengset (2019), postdoktor ved Oslo Met, at de norske elitene ikke er seg sin 
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posisjon bevisst. Hun avdekker gjennom et forskningsprosjekt om norske, franske og britiske 

privilegerte grupper, hvordan franskmennene og britene i større grad enn nordmennene 

erkjenner at de har makt. Fordi vi betrakter det norske samfunnet som egalitært, er det 

vanskeligere å se seg selv som en del av eliten. Mengset understreker at vi har flere 

elitegrupper med makt innenfor ulike deler av samfunnet. Samfunnsgeograf Anja Sletteland 

(2019) skriver i Morgenbladet at kjennskap til maktstrukturene er nødvendig for å arbeide for 

et mer rettferdig samfunn. Hun påpeker de ulike elitenes ansvar for egen maktposisjon.  

 Ingen av karakterene i forestillingen kan sies å forvalte sin innflytelse godt. «Thon» 

og «Stordalen» er både dobbeltmoralske og opptatt av egne behov. Politikerne avslører 

kunnskapsløshet, grådighet og manglende empati. Idrettsfolket er slett ikke de forbildene vi 

ønsker de skal være, de er styrt av både sponsorer og egne drifter. Forfatteren «Ari» bruker 

store ord, men har tydeligvis ikke så mye annet å komme med. Trendsetteren er forfengelig, 

og det har vi skjønt er en dårlig egenskap (Bergson 1993 [1900]). Dermed løfter 

gjenkjenningsaspektet komikken til å favne innflytelsesrike grupper i samfunnet. Vi kan se 

politikerparodiene som en kritikk mot dagens regjering. Fremstillingen av de kapitalsterke 

investorene setter søkelys på forbruk og fordelingspolitikk. Våren 2019 streiket skoleelever 

over hele landet for å demonstrere mot den voksne generasjonens lave innsats for miljøet. 

Den karikerte Stordalens ignoranse overfor klimautfordringene gjenspeiler en generell 

mangel på innsikt om konsekvenser av manglende tiltak. I stedet dyrker vi sportslige 

prestasjoner, selv om idrettsheltene våre tydeligvis ikke er bedre mennesker enn andre. 

Dessuten er de underlagt kapitalkrefter, de også. Samtidig sier det noe om hvilke verdier vi 

står for som nasjon, når det er vinteridretten som samler folket og ikke for eksempel kunst og 

andre kulturelle uttrykk. Vi kunne også brukt engasjementet til å arbeide for et mer 

inkluderende samfunn.  

 Her fungerer «Peer Fugelli» som en motvekt. «Ikke vær et ett-tall på jorden», leser 

karakteren fra den virkelige Fugellis kronikk. Som korrektiv til Peer, viser denne Per det 

motsatte av å være seg selv nok. Slik problematiseres nettopp hva det vil si å være seg selv. 

En kan undre seg over den brede appellen Per Fugelli hadde. Utover forholdsvis enkelt 

tilgjengelig livsvisdom, viser han ikke til hvordan endring kan skje i praksis. Samtidig gir 

heller ikke teateroppsetningen noen oppskrift i å forandre verden. Arntzen (2007) påpeker 

hvordan det postmoderne teatret formidler opplevelse i form av leken overskridelse, men ikke 

en oppfordring til politisk handling. Derimot er det personlige utbyttet av kunsterfaringen 

viktig: «I det postmoderne beveger teatret og regikunsten seg imellom kunst og opplevelse» 

(2007: 177). Vi kan altså fryde oss over hvordan Siv Jensen og Erna Solberg blir karikerte 
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uten å forplikte oss til for eksempel å arbeide for å få en ny regjering. Det er mulig å se 

parodiene som ren underholdning. Likevel tror jeg de enten provoserer eller åpner for 

erkjennelse. Freud (1994 [1927]) påpeker nettopp at inntrykket av de karikerte kan bli endret 

for alltid.  

 Etterlikningskomikken knyttet til samfunnsaktører er gjerne kontekstavhengig, ikke 

alt hadde vekket like mye latter i dag. Nettopp fordi det harseleres med det samtidige, 

fungerer de humoristiske innslagene som en kommentar i samfunnsdebatten. Samtidig 

representerer modellene strømninger og holdninger i tiden som peker utover det umiddelbare. 

Bakhtin (2003) mener lattermotivet holder seg selv om henvisninger til hendelser og personer 

mister innhold eller byttes ut.  På samme måte som Ibsens tekst engasjerer, uavhengig av om 

vi gjenkjenner rollemodellene hans, griper Mørk-Eidem tak i sentrale problemstillinger. Det 

gjelder ikke minst nasjonalistiske holdninger. 

 

6.4  Kritikk av det nasjonale 

Innledningsvis siterte jeg regissørens uttalelse om hvordan Norge som nasjon har blitt stadig 

mer lik Peer. Mørk-Eidem mener vi er opptatt av å være oss selv nok. Slik tar han tak i 

gjennomgangstemaet i Ibsens drama og setter det inn i en dagsaktuell sammenheng. I den 

grad han bruker nasjonale symboler, er de som vist utelukkende ment parodiske. Skijentene 

kledd i flaggets farger fremstår som grenseoverskridende på en helt annen måte enn det vi 

forbinder med for eksempel en Marit Bjørgen. Samtidig fungerer de som påminnelser om 

nordmenns patriotisme. Dyrkingen av sportsikonene kan forveksles med sjåvinisme, at 

fryden over å vinne er viktigere enn gleden over prestasjonene. Gjenkjenningskomikken 

degraderer heltene og dermed Norge som skinasjon.  

  I likhet med trollene i forelegget er forestillingens politikere opptatt av det nasjonale 

på en slik måte at man stenger for ytre impulser. Bergtrollene fremstår som karikerte 

partiledere og medieyndlinger. Unntaket er bunadstrollet som bare er opptatt av å ta seg ut, 

hun røper et tomt indre bak det typisk norske utseende. Dermed kan hun representere oss alle.  

Bull skriver at «[...] scenen hos trollfolket har sin spesielle adresse til den norske 

nasjonalisme og dens forskjellige utslag i politikk[...]» (1967: 21). Det samme kan vi si om 

oppsetningen i 2014. Regissøren løfter nasjonalistiske holdninger opp til både forbilder og 

regjeringsplan. Samtidig inneholder den mer av den revyliknende satiren Ibsen utelot i den 

endelige utformingen av stykket. Den kommer til uttrykk som karikaturer av kjente personer, 

aktuelle hendelser og en tidligere nasjonalsang. Den karikerte Siv Jensens versjon av 
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«Nordmannssang» gir uttrykk for en meget restriktiv asyl- og flyktningpolitikk. Denne 

appellerer til mange velgere. Norges støtte til FNs migrantavtale høsten 2018 vekket sinne og 

hatmeldinger mot statsministeren. Bak ønsket om å holde andre folkegrupper ute, ligger både 

motvilje mot fremmede kulturer og frykt for rasering av velferdsstaten. Anti-globalisering 

preger ytterpartier i hele Europa. Storbritannia vil ut av EU og i USA var valgspråket 

«Amerika first». Satiren er derfor minst like aktuell i dag.  

 Det interkulturelle innslaget med en muslimsk Solveig fungerer som en motvekt mot 

fremmedfrykten. Det kulturelle mangfoldet gjenspeiles vanligvis ikke på teatrene, der 

skuespillere med minoritetsbakgrunn har et snevrere rollerepertoar. Oftest er det nettopp 

innvandrerkarakterer de blir tildelt. Solveig-skikkelsen fremstår tradisjonelt som typisk norsk, 

slik som i Giza-forestillingen til Bentein Baardson. Mørk-Eidem bryter dermed med våre 

forventninger og synliggjør strukturell diskriminering. I tillegg skildres Shamso som en 

karakter med integritet. For henne gir det å elske noen livet mening. Først når målet for 

hennes oppofrende kjærlighet ikke viser seg den verdig, prioriterer hun seg selv. Hun blir en 

motvekt til Peer Gynt som ikke evner forandre seg, noe sluttscenen viser.  

 22. juli blir den resonansbunnen alt det revyaktige og løsslupne i stykket måles mot. 

Gjerningsmannen bak terroren oppgav hatet mot multikulturalismen som motiv. I dag ser vi 

at samfunnsdebatten fremstår mer polarisert enn i 2011, til tross for at daværende 

statsminister Jens Stoltenberg snakket om en åpnere og mer inkluderende nasjon. 

Terrorhandlingen bandt nordmenn sammen og vi fikk oppmerksomhet på grunn av 

rosetogene og kjærlighetsbudskapet. Det ble aldri tatt et ordentlig oppgjør med de 

underliggende holdningene bak massedrapet. De har blitt mer akseptert og særlig uttalt i 

høyreorienterte medier. 15.03.2019 opplevde New Zealand en tilsvarende massakre, der 

gjerningsmannen sier han ble inspirert av Behring Breivik. I kjølvannet av tragedien fyltes 

kommentarfeltene til såkalte alternative nettsteder av hyllester til udåden Jeg vil derfor si at 

forestillingens fremstilling av nordmenn er mer relevant nå enn i 2014. De nasjonalistiske 

strømningene øker. Det er nærliggende å tolke henvisningen til terroren i 2011 som at vi, i 

likhet med Peer, ikke har lært av erfaringene den gav oss. 

 Jeg har tidligere nevnt assosiasjonene til Øverlands dikt «Du må ikke sove» (1938). 

Tittelen på Bairds verk, Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene, rommer også en 

oppfordring om å være våkne. Slik kan forestillingen fungere som en påminnelse om at vi må 

være aktive samfunnsaktører i en urolig tid. Peer tror at det å være seg selv innebærer å sette 

seg selv først i alle situasjoner. Spørsmålet er om vi – slik regissøren hevder – mer eller 

mindre bevisst følger de samme levereglene. Vi er lite villige til å dele vår velferd med andre. 
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«Jensen»s sang om å stenge grensen kan aktualisere den pågående flyktningkrisen, selv om vi 

har skjøvet ansvaret over på greske myndigheter. 

 Komikken bidrar til å åpne for disse perspektivene. Samtidig kan det diskuteres i 

hvilken grad den får oss til å reflektere over egne holdninger. Når vi som publikum ler av 

bygdefolkets åpenlyse rasisme, flytter vi oppmerksomheten vekk fra oss selv. Det kan hindre 

oss i å se diskriminering som en strukturell utfordring. Ifølge Bergson [1993[1900] kan alt 

virke komisk om man ser det hele utenfra og slipper å engasjere seg.  

 

6.5  Det groteske som samfunnskommentar 

Med sin borgerlige flertallsregjering blir Solberg beskyldt for å svikte egen politikk i kampen 

om makten. Samtidig sier regissøren til Dagbladet at fremstillingen av de to politikerne er så 

grov at den mister injurierende kraft (Rognmo 2014). Dermed bidrar de groteske karikaturene 

til å neddempe – og kanskje ufarliggjøre – den skarpe kritikken.  Overdrivelsene i seg selv 

bidrar til både munter stemning og ettertanke. Den grønkledte, for eksempel, viser en 

sårbarhet bak de hyperbole kroppsdelene. Hun er blitt sveket, fordi hun ikke er pen nok. 

Følger vi Bakhtins (2017[1965]) teorier om at latteren aldri er ond, men uttrykk for følelser, 

ler vi kanskje av problemene med å oppfylle rådende skjønnhetsidealer. Fokuseringen på det 

ytre er som kjent økende. For at vi skal le av det uskjønne, må det overdrives 

(Bergson 1993 [1900]). Dermed kan komikken stå i veien for budskapet.  

  Gjennom et uklart skille mellom personlige historier og annonser, har påvirkerne stor 

innflytelse. Hanne Sigbjørnsen, kjent som Tegnehanne i Aftenposten, beskriver bloggerne 

som vandrende reklameplakater i seriestripen 17.03: «Det de egentlig selger, er selvfølgelig 

dårlig selvtillit» (Sigbjørnsen 2019). Når kroppen fremstilles som et evig forbedringsprosjekt, 

er det vanskelig å akseptere seg selv som man er. Den grønkledtes forandring kan sees som et 

mislykket forsøk på å oppnå drømmefiguren. Endring er en viktig faktor i det groteske 

motivet (Bakhtin 2017 [1965]). Der overdrives naturlige aldringsprosesser og kan sees som 

en måte å forholde seg til liv og død på. Gjennom kirurgiske inngrep kan vi selv ta kontrollen 

over fasaden. Dermed fjerner vi oss fra den kollektive betydningen kroppen hadde i den 

folkelige latterkulturen.  

 I vår individualiserte kultur dyrker vi det unike og frykter middelmådigheten. Det 

gjelder på alle plan, både utseendemessig, i karriere og privatliv. Vektleggingen av kropp og 

utseende som kommer til uttrykk gjennom blant annet «Jan Thomas», bekrefter også den 

overfladiskheten slike verdier representerer. Aslak Smed framstår som en typisk 
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kroppsbygger, og Peer selv er opptatt av vekten sin og å holde seg attraktiv. Unge mennesker 

får høre at de kan bli hva de vil, bare de jobber hardt nok. Med andre ord er det deres egen 

feil om de ikke lykkes. Slik kan Per Fugellis oppfordring, som blir gjengitt i forestillingen, 

fungere som et kollektivt svar på utviklingen: «Hører dere: Vi lengter etter oss selv som en 

flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker» (2014: 46).   

 Jeg har vist hvordan seksualkomikken ofte knyttes til det groteske motivet. Samtidig 

stilles det spørsmål ved seksualmoralen. Peer ønsker å erobre, men ikke ta ansvar. Han 

forlater Ingrid når han har fått det han vil ha. Han ler av Dovregubben som mener et samleie 

forplikter. En graviditet kan ordnes gjennom abort. Dessuten går han ikke av veien for å 

bruke vold for å oppnå tilfredsstillelse. Det er interessant å merke seg at Peers holdninger fra 

forelegget fremdeles er aktuelle. Blant ungdom kan gutter skryte av erobringer, mens jenter 

må passe på at de ikke får et dårlig rykte. Åse gir i samtale med «Skavlan» Ingrid skylden for 

bruderovet, hun fristet Peer. «Metoo»-kampanjen fra 2017 aktualiserte problematikken rundt 

uønsket, seksuell oppmerksomhet og overgrep. Paradoksalt nok virker det lettere å finne 

seksualpartner enn varig forhold. Det kan diskuteres om for eksempel «sjekke-apper» gjør 

ønsket om kjæreste til et marked der utseende tillegges for mye vekt. Dessuten er det enklere 

å kutte nettkontakter uten nærmere forklaring. Peer gjør for så vidt det samme når han 

forlater Ingrid og Shamso.  

 Eksplosjonen og scenen som følger, preges av det vi kan kalle svart humor 

(Kjerkegaard 2017).  Som vist tidligere, er den beslektet med Bakhtins (2017 [1965]) begrep 

romantisk grotesk. Han fremhever hvordan det groteske preges av den subjektive og 

individualistiske tidsånden under romantikken. Dermed blir verden fremmed og meningsløs, 

og latteren sarkastisk i stedet for frigjørende. Personene Peer møter, er opptatt av seg selv på 

en måte som nærmer seg galskap. De er ikke i stand til å sette seg inn i hvordan andre 

mennesker har det. Terrorhandlinger avhenger av en slik mangel på empati. Det fordrer at 

man står utenfor det fellesskapet som angripes. Nettopp marginalisering øker sjansen for 

rekruttering til ekstreme miljøer. I sin siste bok, Identitet (2019), knytter den amerikanske 

statsviteren Francis Fukuyama behovet for anerkjennelse til vår tids identitetssøken, og 

mener oppslutningen om nasjonalistiske bevegelser kan skyldes et ønske om tilknytning. 

Begriffenfeldt og de gale viser utenforskap i sin ytterste konsekvens. Mørk-Eidem mener 

terroristen fra 22. juli fremstår som et skrekkeksempel på å være seg selv nok (Ellefsen 

2014).  

  I forestillingen ser vi hvordan bygdefolkene ekskluderer dem som er annerledes, først 

og fremst innvandrerne. I boken Selvmordet (1897) beskriver den franske sosiologen Émile 
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Durkheim hvordan manglende integrasjon i samfunnet kan føre til selvmord. Med begrepet 

anomi viser han til den fremmedfølelsen individet opplever når sosiale normer ikke er sterke 

nok til å innlemme det i fellesskapet. Et søk på internett viser at utenforskap er en aktuell 

problemstilling i media. Søkelyset settes blant annet på frafall fra skole, et mer krevende 

arbeidsliv, et smalere normalitetsbegrep og diskriminering. Radikalisering kan være én 

konsekvens. En annen er økningen i psykiske problemer fordi man ikke klarer å leve opp til 

mer eller mindre uttalte forventninger. I kronikken «Det nye utenforskapet» i Morgenbladet 

beskriver Hans-Erik Næss (2016) hvordan ungdom blir ofre for en forbedringsindustri som 

igjen kan føre til manglende livsmestring. Dette kan være en av årsakene til at det i 2016 var 

hundre flere selvmordstilfeller enn i 1980, ifølge en artikkel av Wenche Fuglehaug i 

Aftenposten (2018). Samtidig viser Durkheim at problemstillingen ikke er ny. I forestillingen 

hører vi som nevnt Shamso synge «Når du er borte» av Tor Jonsson (1951). Diktet er med i 

en samling utgitt posthumt etter at dikteren hadde tatt sitt eget liv. Jeg skal ikke spekulere på 

årsakene til selvmordet, som blant andre Ingar Sletten Kolloen behandler i sin biografi om 

Jonsson (2003), heller ikke overdrive den symbolske betydningen bak regissørens låtvalg. 

  Bergson (1993 [1900]) fremhever hvordan en komisk karakter mangler sosial 

tilpasning. I oppsetningen kan vi se at både Mads Moen og Peer selv har vanskeligheter med 

å bli godtatt av fellesskapet. Det kan forklare hvorfor Peer utvikler seg til å bli egoistisk og 

hensynsløs. På bryllupsfesten manipulerer de andre ham til å drikke og fortelle historier, for 

deretter å håne ham. Dessuten foregår det en rivalisering mellom Peer og antagonisten Aslak, 

der begge henger ut den andre for å fremheve seg selv. Hos Ibsen kan smeden symbolisere 

motstanden Peer møter gjennom dramaet. Ifølge Bull (1967) har han fått navn etter den onde 

Aslak i Synnøve Solbakken (1857) av Bjørnstjerne Bjørnson. I forestillingen møter vi Aslak 

kun på festen der han gjør seg til for jentene og får dem med på å overse Peer. Den 

forfengelige smeden utgjør derfor også en latterlig figur (Bergson 1993[1900]).  

6.6  Latteren – frigjørende og bekreftende 

Bakhtin (2017 [1965]) ser latteren i middelalderkulturen som frigjørende, fordi den bidro til å 

utholde undertrykkelse. Festene der det var lov å gjøre narr av makthaverne, fungerte som en 

ventil i et strengt hierarkisk samfunn. I Mørk-Eidems oppsetning ler vi også av mennesker 

med en form for kapital. Selv om vi har flere arenaer der det er anledning til å uttrykke sin 

mening, er det en del som kjenner en frustrasjon i forhold til de utfordringene samfunnet står 

overfor, både lokalt og globalt. Sletteland (2019) framhever pressen som en del av 

kultureliten, men samtidig med elementer av de andre elitene. Dermed flyttes gjerne debatter 



 96 

til ulike fora på nettet, ofte såkalte ekkokamre. Her unngår mange å delta, fordi de frykter 

personangrep og trusler. Samtidig beskyldes politikere for å tilsløre budskapene gjennom 

retoriske manøvrer, der det fremstår som viktigere å snakke ned motstanderne enn å være 

ærlige om egen agenda. Slik øker avstanden mellom den lovgivende og utøvende makten, og 

dem de er satt til å tjene. Mistillit til styrende organer kan føre til apati og likegyldighet. Det 

er et paradoks at vi kan snakke om et demokratisk underskudd, samtidig som terskelen for å 

ytre seg kanskje aldri har vært så lav som nå.  

 I en slik kontekst kan parodier på maktmennesker føles befriende. Bakhtin 

(2017 [1965]) mener den folkelige latteren representerer en annen og kanskje bedre måte å 

betrakte verden på. For middelaldermennesket var den et middel for å overvinne frykt. Det er 

en følelse vi kjenner i dag også, utviklingen de siste årene medfører en usikkerhet for 

fremtiden. Det gjelder ikke bare miljøutfordringene, men at verden preges av ustabile 

maktkonstellasjoner som øker faren for atomkrig. Dermed får latteren en forløsende funksjon. 

Vi ler av demaskeringen Mørk-Eidem utsetter politikerne og andre samfunnsaktører for. 

Gjennom overdrivelse av særpreg hos modellene, eller til og med helt vanlige trekk, fremstår 

de som komiske personer. Freud (1994 [1927]) viser til at en parodi dermed kan være en 

forfalskning, og at det å bli imitert i seg selv vekker latter. At «Solberg» bare er opptatt av 

mat, samsvarer ikke med den virkelige modellen, men er en konstruksjon basert på 

kroppsfasongen hennes, altså det vi kaller lytehumor. Når latteren likevel føles befriende, kan 

det skyldes at en slik grådighet kan overføres til andre områder, som for eksempel makt. 

Solberg blir beskyldt for å være prinsippløs fordi regjeringsposisjonen synes viktigere enn 

politikken. Likedan skaper «Stordalen» komikk gjennom sin dobbeltmoral. Inkongruensen 

mellom den virkelige hotellkongens miljøengasjement og private forbruk forstørres, og 

latteren kan fungere som ventil for angsten knyttet til global oppvarming. «Stordalen» 

representerer oss alle i den forstand at vår livsførsel ofte er uforenelig med miljøhensyn.  

 Freud (1994 [1927]) trekker frem lystfølelsen parodier kan gi. Den er gjerne knyttet 

sammen med gjenkjennelse, og gjelder særlig henvisninger til aktuelle situasjoner og 

personer. Følelser som aggresjon eller frustrasjon får utløp nettopp gjennom lystfølelsen. 

Dermed kan vi se karikaturene av maktpersoner som et middel til å utløse og omgjøre sinne 

eller avmakt til latter. Samtidig skyldes lystfølelsen også at vi får bekreftet en allerede 

eksisterende oppfatning av modeller og samfunnsforhold. Vi ler av «Thon»s forsøk på unngå 

skatt og arveavgift, fordi det styrker en iboende skepsis til rike mennesker. For mange er 

søkelyset på idrettsstjerner og deres prestasjoner for dominerende i media, og Mørk-Eidems 

fremstilling av dem som ufullkomne mennesker samsvarer bedre med virkeligheten. Derimot 
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kan man undres på om den bekreftende latteren medfører passivitet. Dersom gjenkjennelsen 

sementerer vår oppfatning av verden, bidrar den ikke til forandring. Jeg har omtalt faren for 

at bygdefolkets rasisme ikke gir selvinnsikt hos teaterpublikummet. Samtidig oppfatter jeg at 

regissøren rammer oss gjennom å latterliggjøre det tilsynelatende politisk korrekte. Et 

interessant spørsmål kan være hvilken funksjon komikken i teaterstykket har utover sin 

frigjørende og bekreftende kraft. Litteraturviter Jan Inge Sørbø (2003) skriver i sin 

anmeldelse av Bakhtins Latter og dialog (2003) at latterkulturen ikke hadde som hensikt å ta 

over makten. Derimot bidro vekslingen mellom komikk og alvor til å opprettholde hierarkiet. 

De herskende klasser så seg tjent med at misnøyen fikk utløp i form av latter. Betrakter vi 

Mørk-Eidems forestilling som et karneval, kan man diskutere om det har samme funksjon, 

eller også kan være et incitament for samfunnsdeltakelse.  

 

6.7  Komikk og kontekst. Avsluttende betraktninger 

Utgangspunktet for denne oppgaven var å analysere komikken i Peer Gynt på 

Nationaltheatret 2014, og vurdere hvordan den fungerer som en samfunnskommentar. 

Gjennomgangen av andre oppsetninger viser at Alexander Mørk-Eidems regi skiller seg ut 

ved å bruke humor som en viktig dramaturgisk strategi. Samtidig viderefører forestillingen 

det satirisk-politiske hovedsporet der komedien åpner for en kritisk tolkning av 

hovedpersonen og hans samtid. En viktig grunn til at Peer Gynt (1867) føles stadig aktuelt, 

kan være hvor lett stykket lar seg plassere i en moderne kontekst. Hovedpersonen er seg selv 

nok, og speiler dagens samfunn slik han også gjorde i 1867. Henrik Ibsen ville kritisere 

nordmennene for deres nasjonalistiske holdninger. Mørk-Eidem gjør det samme, både på 

individnivå, der bygdesamfunnet og bunadstrollet representerer folket, og på systemnivå, 

med Dovregubben og resten av hoffet hans som premissleverandører tillagt mer eller mindre 

strukturell makt. Trollverdenen tydeliggjøres som en allegori på det norske samfunnet ved at 

flere eliter er plassert der, inkludert regjeringsledelsen. I likhet med Ibsen setter regissøren 

søkelys på kjente samfunnsaktører. 

 «Skavlan»-studioet fungerer som en samlende faktor i stykket. Vi kan si programmet 

understreker det typisk nasjonale. Hittil har det vært ett av flere program som forener folket 

rundt TV-skjermen i helgene. Peer Gynt blir en naturlig gjest i et konsept som inviterer kjente 

mennesker til å snakke om seg selv. «Talkshowet» passer inn i den individualistiske 

tidsånden, der man dyrker enere. Naturlig nok er gjestene i forestillingen, så vel som i det 

egentlige programmet, kjente personer fra norsk offentlighet. De representerer økonomiske 
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og kulturelle eliter. Dermed fremstår de som forbilder for mennesker med mindre kapital, og 

bidrar til presset om å være unik. Slik skapes en forventning om å lykkes på alle områder i 

livet. Den kan føre til marginalisering av dem som ikke lever opp til idealene, og en 

selvopptatthet som gjør oss ufølsomme for andres lidelse. Referansen til terrorangrepet i 2011 

viser hva ekstrem egoisme kan forårsake. Utenforskap kan gjøre det lettere å slutte seg til 

voldelige miljøer. 

 Skavlan-karakteren tillegges flere funksjoner. Programlederen har regien på det som 

skal skje, i og utenfor studioet. Dessuten stiller han mer eller mindre påtrengende spørsmål. 

Skavlan introduserer også «Per Fugelli», som kan sies å være en motstemme til både Peer og 

samfunnsånden. Mot slutten av forestillingen griper «Skavlan» direkte inn i hovedpersonens 

liv når han opptrer som knappestøper. Selv om Peer prøver å manipulere sin egen frelse, 

iscenesetter «Skavlan» eller Knappestøperen en alternativ slutt. Dermed er det Shamso, og 

ikke Peer, som reddes fra å gå under. Hun blir et menneske som kan styre sitt eget liv.  

 Ibsens idèdrama kjennetegnes av en lekenhet og et overskudd som dementerer 

dikterens ord om at de satiriske partiene sto isolerte. Den samme sprelskheten preger Mørk-

Eidems forestilling. Noen av scenene er lattervekkende og revypregete gjennom bruken av 

levende modeller, der etterlikningskomikken er dominerende. Andre steder skapes komikken 

ved de mange referansene til tekster og situasjoner. Dessuten presenteres vi stadig for nye 

metanivåer i handlingen gjennom publikumsinvitasjoner eller andre bruddelementer.  

 Som i forelegget, finner vi mange groteske innslag. Her kan nevnes trollscenene, 

skijentene og møtet med Anitra. Hyperbole former, skjellsord, seksuell utagering og kropp i 

endring kan knyttes til det groteske motivet. Det har derfor vært fruktbart å anvende Bakhtins 

(2017 [1965] latterteorier. På samme måte som man i den karnevaleske latterkulturen gjorde 

narr av makthaverne, ser vi at komikken i forestillingen rettes mot mektige personer. Freud 

(1994 [1927]) viser også hvordan mennesker med status degraderes når de avslører fysiske 

behov. Der han fremhever forstørrelsen som årsak til etterlikningskomikk, er Bergsons (1993 

[1900]) budskap at det mekaniske preget en etterlikning får, vekker latter. Både Bergson og 

Freud er opptatt av språklig humor, og vi finner mye ordspill og vidd i stykket. Fordi 

forestillingen, så vel som Ibsens tekst, er så rik og sammensatt, har det vært nyttig å lene seg 

på flere filosofer for å undersøke det komiske. 

 Bakhtin (2003) hevder at lattermotivene er uavhengige av om vi gjenkjenner 

personene eller situasjonene det henvises til, og jeg har vist at adaptasjonen kan fungere på 

flere plan, slik Hutcheon (2013) understreker. Det er interessant å spekulere på hvordan 

Mørk-Eidem ville kontekstualisert stykket i dag. På genereringsplanet er samfunnsforholdene 
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de samme. Nasjonalistiske holdninger, utenforskap, miljøvern, maktrelasjoner og 

forventningspress er ikke mindre aktuelle nå, selv om noen av situasjonene og aktørene 

kanskje ville blitt erstattet av andre. Jeg tror forestillingen kunne reaktualiseres igjen og igjen.  

 Ved å gå fra det generelle inntrykket av forestillingen til å nærlese enkeltscener, har 

jeg gjort rede for den sentrale humorbruken. Jeg har også fått fremhevet noen av de satiriske 

og ironiske partiene i forelegget gjennom komparativ analyse. Likevel vil jeg understreke at 

all komikken på ingen måte er kartlagt. Jeg har måttet foreta et utvalg, og derfor er for 

eksempel Åses funksjon som en komisk figur redusert. En annen innfallsvinkel kunne være å 

avgrense humoranalysen til færre elementer, og dermed få anledning til å undersøke mer av 

komikken i Ibsens tekst. En generell adaptasjonsanalyse ville belyst andre sider ved 

forestillingen. Arbeidet med Mørk-Eidems oppsetning har synliggjort alternative 

problemstillinger. I likhet med Henrik Ibsens Peer Gynt, åpner forestillingen på 

Nationaltheatret 2014 for flere lesemåter som det nå får være opp til andre å undersøke.  
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