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Sammendrag 
 
Denne oppgaven er todelt. I den første delen har jeg foretatt en kvalitativ analyse av Vigdis 

Hjorths roman Arv og miljø (2016) og motromanen Fri vilje (2017) som hennes søster Helga 

Hjorth skrev. Begge romanene ligger tett opp til virkeligheten, og Fri vilje er et svar på Arv 

og miljø, hvor Helga Hjorth presenterer en alternativ versjon av hendelser som formidles i 

søsterens bok. På den måten blir to sider av en sak belyst, og det er opp til leserne å dømme.  

Med utgangspunkt i Wayne C. Booths tese i The Rhetoric of Fiction (1961) om at 

skjønnlitterære forfattere benytter seg av retoriske virkemidler for å overbevise leserne om 

troverdigheten i det romanuniverset de presenterer, har jeg undersøkt hvilke litterære 

strategier som er blitt brukt i Arv og miljø og Fri vilje for å styrke protagonistenes 

troverdighet og overbevisningskraft. Siden begge bøkene etter min mening har visse 

fellestrekk med en rettstale i oppbygning og innhold, har jeg også forsøkt å påvise at slike 

strukturer er virksomme i både Arv og miljø og Fri vilje. Til dette formålet har vesentlig 

Aristoteles’ Retorikk blitt lagt til grunn.  

I den andre delen av oppgaven har jeg foretatt en omfattende kvantitativ undersøkelse 

av kritikken romanene fikk. Jeg har totalt undersøkt 25 anmeldelser. Litteraturkritiker Ingunn 

Øklands anmeldelse av Arv og miljø i Aftenposten utløste en stor debatt om virkelighets-

litteratur høsten 2016, og Helga Hjorths utgivelse av Fri vilje året etter førte til at debatten 

blusset opp igjen. Det var flere kritikere som hevdet at de etiske innvendingene Økland 

målbar, var irrelevante for en roman. Med dette som bakteppe har jeg foretatt en kvantitativ 

undersøkelse av hvordan litteraturkritikerne i regionale og riksdekkende medier har vurdert 

Arv og miljø og Fri vilje. Jeg har også kartlagt hvordan anmelderne posisjonerte seg, og om 

det synes å være noen sammenheng mellom vurderingen av romanene og holdningen til 

etikk–estetikk-problematikken. Hensikten med dette var å identifisere hva slags normer som 

syntes å ligge til grunn for kritikernes vurderinger av romanene, og her hadde jeg særlig nytte 

av Pierre Bourdieus betraktninger av maktstrukturer på det kulturelle feltet. 

Analysen av Arv og miljø og Fri vilje viser at begge forfatterne i stor utstrekning har 

anvendt strategier som har til hensikt å overbevise leserne om riktigheten av den virkeligheten 

som fremstilles i romanene, og at begge bøkene har trekk til felles med en rettsprosedyre. 

Undersøkelsen av mottakelsen viser at de fleste anmelderne ser ut til å forfekte et autonomi-

estetisk kunstsyn, og at få av dem lot seg overbevise av Helga Hjorths roman.    
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Introduksjon  
 

I september 2016 utkom Vigdis Hjorths roman Arv og miljø. I denne romanen retter 

hovedpersonen Bergljot incestanklager mot sin nylig avdøde far, og i tillegg skildres en 

arvestrid mellom fire søsken ganske inngående. På tittelbladet er Arv og miljø rubrisert som 

roman, men det ble i løpet av kort tid klart at forfatteren i denne boken refererer til personer 

som lever, og at hun også viser til personer og hendelser som hun har omtalt tidligere. De som 

kjente til Vigdis Hjorths forfatterskap, fanget raskt opp disse referansene til det virkelige liv. 

Det viste seg også senere at familien til Vigdis Hjorth reagerte sterkt på hvordan de ble 

fremstilt i Arv og miljø.  

Arv og miljø fikk en svært positiv mottakelse av anmelderne. Litteraturkritikeren 

Ingunn Økland i Aftenposten var blant dem som roste boken, men hun ga samtidig uttrykk for 

at sammenblandingen av fiksjon og virkelighet var problematisk rent etisk sett, fordi man lett 

kan få tanker om at forfatteren med denne romanen retter en indirekte anklage om seksuelle 

overgrep mot sin egen far (Økland 2016). Øklands syn gikk ikke upåaktet hen, og 

anmeldelsen hennes startet en offentlig debatt om bruk av levende modeller. Familien til 

Vigdis Hjorth forholdt seg tause under denne debatten, men i det stille skrev Helga Hjorth, en 

av forfatterens yngre søstre, sin versjon om hvordan hun opplevde anklagene mot den avdøde 

faren, og hvordan det føltes å bli utlevert i søsterens roman.  

Helga Hjorths Fri vilje ble utgitt høsten 2017, og hun fulgte opp søsterens eksempel 

med å angi roman som sjangerbetegnelse på tittelbladet, til tross for at Fri vilje er en 

kommentar til Arv og miljø, og således også refererer til levende personer og hendelser. Fri 

vilje representerer noe så sjeldent i norsk litteraturhistorie som en motroman. Det Norske 

Akademis ordbok definerer begrepet som «motbok i form av en roman» («motroman»). En 

motbok blir på sin side referert til som en «bok som korrigerer fremstillingen av eller gir et 

alternativt syn på historiske hendelser» («motbok»). På den måten blir en annen versjon av 

hendelsene fremlagt, og det er opp til leserne å dømme.  

Debatten om etikk–estetikk-problematikken i den såkalte virkelighetslitteraturen 

blusset opp igjen da Fri vilje utkom. Etikk kan defineres som «lære(n) om de moralske 

normer for de menneskelige handlinger og vurderingen av dem; morallære; moralfilosofi» 

(Det Norske Akademis ordbok, «etikk»). I dagligtalen brukes ofte etikk og moral om 
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hverandre. Det dreier seg kort sagt om verdier og holdninger – om hvordan vi bør oppføre oss 

og rent faktisk handler. I oppgaven vil jeg legge denne forståelsen til grunn, og jeg bruker 

etikk og moral som tilnærmet synonyme begreper.   

Estetikk kan på sin side forstås som «vitenskapen om det skjønne og sansbare i 

kunsten; vurderingsnormer som gjelder kunst; kunstteori; kunstfilosofi» (Det Norske 

Akademis ordbok, «estetikk»). Ifølge samme oppslagsverk defineres autonomiestetikk som en 

«estetisk vurdering som legger vekt på et kunstverks (bl.a. et litterært verks) eksistens 

uavhengig av dets tilblivelsesforutsetninger». Autonomiestetikken er med andre ord en idé 

om at kunsten er fri, og forestillingen innebærer at et kunstverk ikke skal vurderes på 

bakgrunn av noe annet enn rent estetiske premisser. 

Ut fra disse definisjonene ligger det en iboende kime til konflikt mellom synet på 

kunstens frie stilling og hvordan vi bør oppføre oss overfor hverandre. En slik konflikt kan 

dreie seg om hvorvidt en forfatter har rett til å bruke andres liv fritt i kunstens tjeneste, eller 

om det bør tas etiske hensyn. Nettopp denne type problemstilling var en viktig årsak til at 

søstrene Hjorths respektive prosjekter ble gjenstand for omfattende debatt i media.   
 

Bakgrunnen for prosjektet 
En annen årsak til at det ble så stor diskusjon blant publikum om romanene, kan ligge i 

forklaringen kulturredaktør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende gir: «Oppgjøret mellom 

søstrene Hjorth blir […] tolket som en konkurranse i sannhetsbeskrivelse, og har nærmest 

tvunget nasjonen til å velge side. Holder du med Vigdis? Eller med Helga?» (Bjerkestrand 

2017).  

I forbindelse med lanseringen av Fri vilje ble Helga Hjorth intervjuet av Aftenposten. 

Hun fremholdt at bak de fiktive karakterene i Arv og miljø eksisterer det virkelige mennesker, 

for – som hun sa – da hun leste Arv og miljø, kjente hun igjen hele sin familiehistorie: 

«Konfliktene rundt fordelingen av hyttene, innholdet i e-poster, brev, replikker fra telefon-

samtaler, dikt og taler fra begravelsen, selve dødsfallet, hva moren hadde på seg» (Aldridge 

2017). Utsagn og kommentarer som dette kan ha bidratt til at lesere har foretatt koblinger fra 

romanenes univers til virkeligheten, og til at de tok stilling for en av søstrene.  

Personlig erfarte jeg hvor insisterende fortellerstemmene i begge bøkene var da jeg 

leste dem. Jeg registrerte dessuten at enkelte medstudenter og forelesere på Blindern avviste 

etiske problemstillinger knyttet til bruk av levende modeller i romaner. Anmeldere flagget de 

samme holdningene, og det var særlig mottakelsen av Fri vilje som gjorde meg interessert i å 

utforske hva dette skyldtes. Flere kritikere mente at Helga Hjorths bok måtte forstås som et 
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forsvarsskrift. Det fikk meg til å undres på om det bare var den ene av søstrene som drev med 

retorikk og overbevisningsstrategier. Jeg stusset også over karakteristikker som «hevnroman» 

og «hevntokt» og lurte på om det kunne ha noe å gjøre med at anmelderne har investert i et 

litteratursyn der estetikken trumfer etikken. Denne oppgaven er derfor todelt. Jeg forsøker å 

avdekke hvorvidt begge bøkene forsøker å overbevise mottakerne, og hva slags holdninger 

anmelderne har til etikk–estetikk-problemstillingen. Disse spørsmålene griper inn i hverandre, 

og jeg søker å få klarhet i dem ved å alternere mellom å studere anmeldelsene og romanene. 

Oppgaven min vil med andre ord ha en hermeneutisk tilnærming til problemstillingene jeg 

reiser, hvor jeg søker forståelse og svar gjennom en vekselvirkning mellom mottakelsen og de 

to verkene. 

 

Problemstilling og teori  
Det er ingen tvil om at Arv og miljø og Fri vilje har skapt stort engasjement både hos 

litteraturvitere, kritikere og det en kan kalle mer vanlige lesere. Enkelte anmeldere ga uttrykk 

for at Fri vilje ser ut til å være motivert av hevn, mens Vigdis Hjorth har skrevet en roman 

med et allmenngyldig tema. Litteraturkritikeren Bernhard Ellefsen var en som langt på vei 

inntok dette standpunktet da han skrev følgende om romanene i Morgenbladet 11. august 

2017: 

Vigdis Hjorths Arv og miljø er fortellerens j’accuse mot sin familie, ja visst, men den 
undersøker sine egne premisser med en veldig nysgjerrighet. […] Den grunnleggende 
forskjellen ligger likevel i at Helga Hjorths prosedyre er ment å overbevise leseren. Romanen 
er et forsvarsskrift hvor hver bestanddel har en taktisk motivasjon. Viktigere enn sannhet er 
overtalelsen. Arv og miljø er derimot en sannhetssøkende roman. 
 

Ellefsen synes å legge til grunn at begge romanene har trekk fra en rettsprosedyre. Medfører 

dette riktighet? Og stemmer hans påstand om at Helga Hjorths roman er et forsvarsskrift som 

forsøker å overbevise et publikum mer enn det Vigdis Hjorths roman gjør? Eller forsøker 

Vigdis Hjorth å gi inntrykk av at hun har latt spørsmålet om sannhet stå åpent, mens hun 

egentlig har ført en prosedyre for Bergljots sak som Ellefsen har latt seg overbevise av?  

Det er grunn til å tro at selv om de to søstrene Hjorth begge har skrevet sin  

versjon av en reell familiekonflikt i romanform, har de blitt vurdert ganske ulikt av  

kritikerne, slik Ellefsen har gjort. Min hypotese er at anmelderne i det foreliggende 

resepsjonsmaterialet vurderer tekster som er sjangerbestemt som skjønnlitteratur ut fra et 

autonomiestetisk litteratursyn, og at de av den grunn i sine anmeldelser har avvist etiske 

dilemmaer knyttet til bruken av levende modeller i Arv og miljø. Jeg tror også at Helga 
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Hjorths roman utfordret det autonomiestetiske litteratursynet, og at det påvirket kritikerne og 

den vurderingen de fremmet i anmeldelsene sine. 

Med utgangspunkt i disse spørsmålene og hypotesene vil jeg undersøke hvordan de 

viktigste personene fremstilles i begge bøkene, og analysere hvilke retoriske virkemidler 

forfatterne har benyttet. Jeg vil i tillegg forsøke å gi svar på om begge bøkene kan betraktes 

som prosedyrer, eller om det forholder seg slik at Fri vilje hovedsakelig er retorisk rettet mot 

overbevisning, mens Vigdis Hjorths verk er mer sannhetssøkende. 

Deretter vil jeg undersøke hvordan litteraturkritikerne vurderte Arv og miljø og Fri 

vilje. Jeg vil da kartlegge hva slags holdninger kritikerne uttrykker i anmeldelsene sine 

overfor autonomiestetikk, hvordan de posisjonerer seg, og om det synes å være noen 

sammenheng mellom synet deres på romanene og holdningen til etikk–estetikk-

problematikken. Sentrale spørsmål å stille i den forbindelse er om noen av kritikerne endret 

syn på Arv og miljø etter at Fri vilje utkom, og hvilken effekt forfatternes retoriske 

virkemidler og (graden av) prosedyreføring har hatt? Var det slik at den ene av søstrene lyktes 

bedre enn den andre med å overbevise anmelderstanden?  

Hovedformålet med prosjektet mitt er altså å undersøke i hvilken grad forfatterne av 

Arv og miljø og Fri vilje forsøker å overbevise leserne om hver sin side av samme sak, og 

hvorvidt forfatterne har fått dette til. I forordet til sitt nå klassiske verk The Rhetoric of 

Fiction (1961) argumenterer den amerikanske nestoren innenfor litteraturvitenskap, Wayne C. 

Booth, for at retorikk ikke bare brukes i sakprosa, men at også skjønnlitterære forfattere 

anvender retoriske virkemidler for å overbevise leserne om troverdigheten i sitt litterære 

univers (1961 upaginert, forordet). Med utgangspunkt i Booths forståelse vil jeg i den første 

delen av oppgaven kartlegge bruk av virkemidler og fortellergrep i Arv og miljø og Fri vilje 

som styrker protagonistenes troverdighet og overbevisningskraft. 

Retorikken er en gammel fagdisiplin, og den første læreboken, Retorikk, ble skrevet av 

Aristoteles (384–322). Aristoteles definerer retorikk som «evnen til i enhver sak å se hvilke 

muligheter vi har til å overtale» (Aristoteles 2006: 27). Han skiller mellom tre retoriske 

situasjoner: den politiske (rådgivende) talen, rettstalen og den epideiktiske talen. Rettstalen 

dreier seg om fortiden – om hva som er rett eller urett – og den skal sannsynliggjøre den 

fremlagte versjonen av sannheten for en domstol (36). I rettslig sammenheng er det slik at så 

vel anklageren som den anklagede fører en prosedyre (en tale) etter en bestemt oppbygning. 

Partene forsøker da å overbevise dommerne/juryen. Etter min oppfatning kan det virke som 

om både Arv og miljø og Fri vilje har visse fellestrekk med en rettstale i form og innhold. 

Siden overtalelsen står sentralt i en rettstale, er det derfor relevant for meg å undersøke slike  
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strukturer i bøkene. 

Når det føres en prosedyre, forsøker man å overbevise dommerne ved hjelp av såkalte 

fagtekniske og ikke-fagtekniske bevismidler. De sistnevnte kan for eksempel være 

edsavleggelser, kontrakter og vitneutsagn (Aristoteles 2006: 93). Det er imidlertid de 

fagtekniske bevismidlene som er gjenstand for interesse i min analyse. De blir formet i selve 

talen: Ethos, som har med forhold ved talerens karakter eller vesen å gjøre; pathos, som dreier 

seg om den følelsesmessige påvirkningen tilhørerne blir utsatt for av taleren, og logos, som er 

argumentasjonen rundt selve saksforholdet (8–9).  

De fagtekniske – eller retoriske – bevismidlene blir ofte tillagt stor vekt i analyser av 

argumenterende tekster, der hensikten er å avdekke hvordan avsenderen har søkt å overbevise 

mottakeren på ulike vis. Men det betyr ikke at de retoriske bevismidlene er irrelevante i 

skjønnlitteraturen. Tvert imot vil jeg hevde at de er av spesiell interesse når referansene til 

virkeligheten er så sterke som i søstrene Hjorths romaner, og konfliktstoffet skyldes 

uenigheter om saksforhold. Det er ikke til å komme bort fra at det argumenteres for og mot en 

sak i disse romanene, og det er derfor rimelig å analysere hvordan de retoriske bevismidlene 

er tatt i bruk for å påvirke leserne. For å utvide perspektivet vil jeg her trekke inn den svenske 

forskeren Anna Lindhés arbeid. Artikkelen «The Paradox of Narrative Empathy and the Form 

of the Novel, or What George Eliot Knew» (2016) handler om oppbygningen av det 

romanunivers som leseren skal tro på, og hva slags konsekvenser en stillingtagen har for 

enkelte av personene vi presenteres for. 

I den andre delen av oppgaven ønsker jeg å finne ut hvordan forfatternes prosjekter ble 

mottatt og vurdert og derved kunne bedømme hvordan de har lyktes med sine retoriske valg. 

Jeg vil foreta en kvantitativ undersøkelse av 25 anmeldelser, hvor den normative delen av 

anmelderteksten er gjenstand for min interesse. En anmeldelse består ifølge den danske 

litteraturforskeren John Chr. Jørgensen av to bestanddeler: nyhetsmeddelelsen og 

vurderingen. Nyhetsmeddelelsen er i prinsippet deskriptiv, mens vurderingen per definisjon er 

normativ (1999: 7). Kritikerne vurderer ofte et verk med utgangspunkt i om det kan betraktes 

som god kunst eller ikke. Hva som kan regnes for å være estetisk gyldige normer for kunst, 

har vist seg vanskelig å definere. Den tsjekkiske litteraturteoretikeren og kunstfilosofen Jan 

Mukařovský forklarer mangelen på allmenngyldige normer i Aesthetic function, norm and 

value as social facts (1936): Kunsten utgjør ikke et lukket område, slik autonomiestetikerne 

hevder – et kunstverks estetiske verdi oppstår fordi «kollektivbevisstheten» gir det verdi. Han 

refererer til kollektivbevisstheten som et sosialt faktum, og definerer den som «stedet for de 

enkelte systemer av kulturelle fenomener som for eksempel språket og religiøsiteten, 
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politikken etc.» (Mukařovský 1978: 66–67). Ifølge Mukařovský kan den estetiske normen 

sies å betegne den rådende oppfatning av hva som regnes for å være god kunst, herunder god 

litteratur, hos en større gruppe mennesker i et gitt samfunn i en gitt periode. Dette samfunnet 

kan omfatte flere grupperinger med ulike preferanser, og normene innenfor disse gruppene 

endrer seg, både historisk og sosiologisk. Estetikk er altså ikke bare et spørsmål om «det 

skjønne», men dreier seg også om normer som gjelder innenfor sosiale grupperinger. Det 

innebærer at den rådende estetiske norm ikke er allment gyldig.  

Mukařovský kom allerede i 1930-årene frem til noen av de samme innsiktene som 

kultursosiologen Pierre Bourdieu senere er blitt så kjent for. Og i likhet med Bourdieu hevdet 

Mukařovský – i Jofrid Karner Smidts utlegning – at «avgrensningen av kunstens felt til 

enhver tid er knyttet til grupper som har definisjonsmakt på feltet» (Smidt 2011). Verdien av 

et litterært verk vil dermed defineres av grupper som har makt til å legitimere verket som 

kunst. I sin analyse av symbolvarenes marked viser Bourdieu til at slike grupper består av 

institusjoner – som muséer og utdannelsessystemet, men også av mer uformelle grupper som 

litterære klikker eller kretser rundt berømte forfattere (Bourdieu 1991: 13). Han hevder 

dessuten at det foregår en kamp mellom to hierarkier på det litterære felt; det heteronome 

hierarkiet, hvor de som dominerer feltet økonomisk og politisk, favoriseres, og det autonome 

hierarkiet, der gruppen som mener at kunsten ikke tjener andre formål enn seg selv, rår 

innenfor en slags «omvendt økonomi» (1993: 40).  

Mukařovskýs og Bourdieus betraktninger utgjør et fundament for undersøkelsen  

min. Et sentralt spørsmål er hva slags normer som ligger til grunn for anmelderstandens 

vurderinger av Arv og miljø og Fri vilje. I den forbindelse vil også Wayne C. Booths 

betraktninger om en teksts normsett være relevante, slik de kommer til uttrykk i The Company 

We Keep. An Ethics of Fiction (1988). Selv om Booth her problematiserer etikk i fiksjons-

verk, kommer han inn på blandingssjangre og viser til at vi leser forskjellig om vi tror 

historien er sann eller ikke (1988: 16). Nettopp av den grunn burde det være viktig å drøfte 

etiske problemstillinger knyttet til levende modeller, og spørsmålet er om kritikerne gjør dette 

i anmeldelsene av Hjorth-søstrenes romaner. Er anmelderne opptatt av å trekke forbindelser 

mellom teksten og verden utenfor?  

 

Prosjekt og tidligere forskning  
Vigdis Hjorths forfatterskap har de siste ti–femten årene fått oppmerksomhet av både 

studenter og forskere her til lands, og i denne perioden har flere av bøkene hennes kommet 

inn på pensumlister på universitet og høgskoler. Ved Universitetet i Oslo er det først og 



 

 7 

fremst Irene Engelstad som har skrevet om hennes forfatterskap, men sosiologen Unn Conradi 

Andersen har også studert Vigdis Hjorth. Andersen skrev en masteroppgave i 2007 som blant 

annet omhandlet Vigdis Hjorths lek med fiksjon og fakta i media, og hun utga en bok om det 

samme i 2009. I den kommer det frem at det er skrevet to hovedfagsoppgaver knyttet til 

Vigdis Hjorths forfatterskap. Et søk i Google Scholar viser at det fra 2008 er levert inn tolv 

masteroppgaver om Vigdis Hjorths forfatterskap, hvorav seks tar for seg Arv og miljø. I 

oppgaven min vil Arv og miljøs plass i forfatterens biografi og forfatterskap være av relevans 

for analysen.  

Hva Helga Hjorths prosjekt angår, har det vakt oppsikt, og jeg vil hevde at Fri vilje 

representerer noe nytt i norsk litteratur: Hun har skrevet en roman som svar på en annen 

roman der hun selv er levende modell, og hvor hun går i polemikk med denne fremstillingen. 

Deler av mitt prosjekt dreier seg om forholdet mellom estetikk og etikk i virkelighets-

litteraturen, og det er et område professor Marianne Egeland har belyst i flere artikler, blant 

annet i «Anerkjennelse og autentisitet i virkelighetslitteraturen» (2015). Det er dessuten avlagt 

én masteroppgave som eksplisitt dreier seg om forholdet mellom etikk og estetikk i denne 

type litteratur. Det skal i tillegg nevnes at professor Jakob Lothe utga boken Etikk i litteratur 

og film i 2016, men han har nesten ikke berørt virkelighetslitteratur. Lothe skriver, som så 

mange andre, om etikken i litteraturen, men ikke om bruken av levende modeller.  

Oppgaven min består av en kvalitativ del som utgjør omtrent to tredjedeler, mens den 

resterende tredjedelen består av en kvantitativ undersøkelse. For å svare på problemstillingen 

i den første delen av oppgaven er det nødvendig å starte med en gjennomgang av 

karakteristiske trekk ved Hjorths forfatterskap, og det en kan kalle for hennes offentlige 

persona. Begrepene intertekstualitet, performativ biografisme og biografisk irreversibilitet vil 

i den forbindelse bli avklart. Deretter vil jeg gjøre en kvalitativ analyse av Arv og miljø hvor 

jeg nærleser boken med det formål å finne ut av hva slags retorikk og virkemidler forfatteren 

benytter seg av, og hvorvidt romanen har karakter av å være en prosedyre. Fri vilje vil 

deretter bli gjenstand for den samme type kvalitative undersøkelse, men i tillegg vil det være 

naturlig å sammenligne romanene i denne delen. Jeg vil også forsøke å svare på om Fri vilje 

er en roman som forsøker å overbevise sine lesere mer enn det Arv og miljø gjør. I den 

kvantitative delen vil jeg undersøke hvordan kritikerne har vurdert de to bøkene. Deretter vil 

jeg drøfte hva slags holdninger kritikerne uttrykker om romanene, og belyse hvordan de 

posisjonerer seg i feltet. Til slutt vil jeg forsøke å gi svar på funnene mine, herunder om den 

ene av forfatterne kan sies å ha lyktes bedre enn den andre med å overbevise anmelderne om 

sitt prosjekt.  
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Analyse av Arv og miljø 
 

Vigdis Hjorths forfatterskap 
Vigdis Hjorth ble født 19. juli 1959 og vokste opp i Oslo. Hun debuterte som forfatter i 1983 

med barneboken Pelle-Ragnar i den gule gården. Hun har etter dette utgitt nærmere 40 bøker, 

hvor romaner utgjør hovedtyngden. Hun har mottatt mange priser og utmerkelser for forfatter-

skapet sitt, og for Arv og miljø har hun fått både Bokhandlerprisen og Kritikerprisen. I tillegg 

ble Arv og miljø nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2017. Vigdis Hjorth har i det hele 

tatt høstet mye anerkjennelse de senere årene, men hun har ikke alltid vært en velrennomert 

forfatter – det forholdt seg annerledes i 1990-årene. Da var hun kjent for bøkene Fransk 

åpning og En erotisk forfatters bekjennelser. Hennes væremåte i mediene den gangen ble, 

med Unn Conradi Andersens ord, sett på som «intim, pinlig og patetisk». På 2000-tallet 

foregikk det imidlertid en «holdningsendring med hensyn til Hjorth i den kritiske offentlig-

heten, [og hun ble] gjenstand for en oppvurderende lesning» (Andersen 2009: 53–54). En kan 

kanskje si at det store gjennombruddet kom med Leve posthornet!, som Hjorth kunne 

innkassere Kritikerprisen for i 2012.1   

Det er som romanforfatter Vigdis Hjorth har gjort seg mest bemerket, og eksistensielle 

problemstillinger blir gjerne satt under lupen. Hjorths romaner kjennetegnes som regel av en 

noe repeterende skrivestil og et humoristisk toneleie, men det er som regel en alvorlig – og 

noen ganger mørk – undertone til stede. Ofte dreier det seg da om hovedpersoner med en 

selvdestruktiv atferd og som nages av skyld, skam og fortvilelse. Et eksempel på det er Ida 

Heier i romanen Om bare (2001). Hun er i et ødeleggende kjærlighetsforhold som bringer 

med seg mye skamfølelse. Hulda Kråkefjær i Tredje person entall (2008) er et annet 

eksempel. Hun ender opp med å ta sitt eget liv. I likhet med Ida og Hulda er Hjorths 

hovedpersoner ellers så å si alle voksne kvinner, og de er stort sett beskjeftiget med en eller 

annen form for intellektuelt eller kunstnerisk arbeid. Mange ganger har romanene helt klare 

referanser til Hjorths eget liv. Lesere som har fulgt hele forfatterskapet hennes, er også vant til 

å finne passasjer i én roman igjen i en annen, selv om hun varierer persongalleriet i hver 

enkelt bok.  

Om Arv og miljø skriver Kaja Schjerven Mollerin i samtaleboken Vigdis, del for del,  

at den vil bli «stående som en merkestein i forfatterskapet fordi Hjorth i denne boka samler og  

utdyper motiver og temaer hun har forfulgt – og selv blitt hjemsøkt av – gjennom et langt  
                                                
1 Pr. 19. november 2013 var samlet opplag av Leve posthornet! 23 200 eksemplarer. Et opplag på over 10 000 
blir regnet som en bestselger (Ørstavik 2013). 
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forfatterliv» (2017: 9). Arv og miljø ble en stor suksess, og per mai 2020 er den trykket opp i 

150 000 eksemplarer og solgt for utgivelse i 22 land (Hansen 2020). Et av disse landene er 

USA, og der ble Will and Testament nominert til National Booker Award høsten 2019. The 

New Yorker hadde på samme tid boken som hovedanmeldelse, noe som ifølge rettighets-

redaktøren er svært uvanlig for en norsk roman (Vik 2019). 

 

Vigdis Hjorths offentlige persona 
Vigdis Hjorth farter mye rundt på litterære arrangementer i Norge hvor hun gjerne blir 

intervjuet på en eller annen scene. Da kan hun finne på å underholde publikum med historier 

om alkoholforbruket sitt eller fortelle om en eller annen episode knyttet til en kjæreste hun har 

hatt. Det er heller ikke uvanlig at hun plutselig reiser seg opp og spiller en av Berthold 

Brechts skikkelser, eller siterer filosofen Søren Kirkegaard. Unn Conradi Andersen skriver i 

boken Har vi henne nå? (2009) om Vigdis Hjorths iscenesettelse av seg selv, og hvor dreven 

hun er på spillet med fakta og fiksjon. Dette spillet ligger nært opp til det som litteratur-

forskeren Jon Helt Haarder kaller performativ biografisme, som dreier seg om at «kunstnere 

bruger sig selv og andre virkelige personer i en æstetisk betonet interaktion med læserens og 

offentlighedens reaktioner» (Haarder 2014: 9).  

En slik interaksjon er leken hun og litteraturprofessoren Arild Linneberg drev med 

pressen i 1995 i forbindelse med lanseringen av deres felles romanprosjekt Ubehaget i 

kulturen. På bakgrunn av hva som ble sagt og gjort, blant annet under intervjuer, kunne man 

ikke vite om de snakket sant eller usant. 

Selv om det er over ti år siden Andersen skrev boken Har vi henne nå?, vil jeg hevde 

at hennes betraktninger fremdeles er gyldige – at Hjorth fortsatt driver et spill, selv om det 

ikke tar en like outrert form som i 1995. Nå «opptrer» hun heller på scener i forbindelse med 

bokfestivaler og lignende, mens hun inntar en annen rolle foran den riksdekkende pressen, 

spesielt TV-mediet. Under et forfattermøte som foregikk på Ole Bull Scene i Bergen i 2017, 

livet hun opp samtalen ved å vrenge ansiktet og spille full. Hun la også stemmen i fistel og 

imiterte seg selv som barn. Publikum skal ha vært henførte (Hagesæther og Magerøy 2017: 

32). I TV-programmet Brenner live som ble sendt 13. november 2018, fremsto hun imidlertid 

som mer behersket. Det er nok ikke tilfeldig. Hjorth har selv uttalt at forlaget hennes sa nei til 

at hun skulle være med i Skavlan, eller andre TV-opptredener i forbindelse med lanseringen 

av Arv og miljø. Resultatet var at hun solgte flere bøker enn hun noen gang hadde gjort: «Det 

har lært meg at jeg ikke alltid er bra for salget. Hvis jeg er manisk på Skavlan, er det noen  

som ikke liker meg» (Hagesæther og Magerøy 2017: 36). 
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Det er med andre ord mer tilsiktet hvor og hvordan hun eksponerer seg, men fortsatt 

gjelder det Andersen ga uttrykk for i 2009: Det er ikke så lett å få tak på hvem Vigdis Hjorth 

er, fordi hun leker med forventningene som stilles til henne og utfordrer grensen mellom 

offentlig og privat (2009: 61). Hun kan sies å ha etablert en offentlig persona. Det latinske 

ordet «persona» betød opprinnelig maske, og Vigdis Hjorth ser ut til å være bevisst på å 

maskere seg i offentligheten og spille en rolle. Det virker som det er et prosjekt for henne å 

skape sin egen myte. Hege Dahl, som laget radiodokumentaren «Hva er det med Vigdis 

Hjorth?», hevder i programmet at «[m]yten om Vigdis Hjorth lever i beste velgående, det har 

hun sørget for selv. Hun sier mer om privatlivet sitt enn de aller fleste forfattere gjør» (Dahl 

2008).  

Mytologisering er imidlertid en ganske vanlig forfatteroperasjon, og en som har 

skrevet om det, er Marianne Egeland i Hvem bestemmer over livet? Egeland trekker frem en 

rekke forfattere som har spunnet mytografier om seg selv, som Aksel Sandemose, Henry 

Miller, Sylvia Plath, Agnar Mykle og Herman Wildenvey (Egeland 2000: 304). Sandemose 

var for eksempel flink til å fremheve visse sider ved seg selv, samtidig som han tilslørte 

andre, og ifølge Egeland tilhører han gruppen den russiske formalisten Boris Tomasjevskij 

ville kalt diktere med en «demonstrativ biografi», de som «slår seg på brystet fulle av 

åpenhjertige avsløringer om egen avskyelighet» (302). Poenget til Egeland er å vise at 

Sandemose i sitt forfatterskap vel så gjerne «forholder seg til en litterær tradisjon som til 

traumatiske barndomsopplevelser» (303).  

I tilfellet Hjorth går det frem i radiodokumentaren til Hege Dahl at det er noe 

forfatteren holder tilbake – noe som er vanskelig – og som hun er villig til å fortelle om hvis 

mikrofonen slås av. Hun koketterer nærmest med at hun har en mørk hemmelighet. Har dette 

hemmeligholdet kombinert med en tilsynelatende åpenhet vært vesentlig i myten Vigdis 

Hjorth har skapt om seg selv, akkurat som Aksel Sandemose gjorde – og mange andre 

forfattere med ham?  

Kaja Schjerven Mollerin beskriver det slik at «Hjorth kan kunsten å gjemme seg i 

synligheten, kanskje ikke så mye fordi hun går inn i en rolle, men fordi hun, i tillegg til mye 

annet, jo også er sin rolle: festlig, litt alkoholisert, ganske flørtete» (2017: 60). Det stemmer 

nok på mange måter, men det er liten tvil om at måten Hjorth fremstår på i offentligheten,  

inngår i en strategi: Hjorth er seg bevisst når det passer å «være» i den rollen Mollerin  

beskriver, og når hun må fremstå som mer rolig og behersket.  

 

 



 

 11 

Presentasjon av Arv og miljø 
Arv og miljø ble utgitt i 2016 av Cappelen Damm forlag. Den består av 343 sider og har blitt 

sjangerbestemt som en roman. Omslagssiden har gul bakgrunn, og i forgrunnen er det en 

illustrasjon av et tre og et par frittstående bygninger. Treet er blått og veldig iøynefallende. 

Det har fire grener som stikker ut, hvorav én gren er avkappet, to av dem har brune blader, 

mens den siste grenen ikke synes så godt – den er mer perifer. Denne ikonoteksten 

visualiserer tematikken i boken. Grenene representerer fire godt voksne søsken, hvor én av 

dem – hovedpersonen Bergljot – har kuttet forbindelsen med foreldrene sine mange år forut 

for konflikten om fordeling av arv som boken åpner med. De to søstrene Astrid og Åsa har 

derimot tett forbindelse med foreldrene sine. De tilbringer mye tid på Hvaler sammen med 

dem, på familiens to hytter. Broren Bård har ikke brukt hyttene på årevis. Han har heller ikke 

hatt samme kontakt med foreldrene som Astrid og Åsa – han er perifer, og foreldrene vil 

derfor fordele hyttene på de to yngste døtrene, som forskudd på arv. Da Bård blir kjent med at 

søstrene skal overta hyttene til takster han synes er altfor lave, bryter det ut åpen konflikt i 

familien. Bergljot, som tidligere har sagt at hun ikke har noen interesse av hyttene på Hvaler, 

tar parti med Bård. Og bare noen dager etter dør faren deres.  

Bakteppet er altså arvekonflikten, men den ligger som en ferniss over en tyngre og 

dypere tematikk. Grunnen til at Bergljot har brutt med foreldrene sine, er at hun i voksen alder 

har kommet til at hun har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra farens side. Overgrepene skal 

ha skjedd da hun var omtrent fem år gammel og varte i en toårsperiode. Bergljot hevder at 

moren skjønte hva som foregikk den gangen. Hun synes derfor det er svært vondt at moren 

kaller henne en løgner. Og den viktigste tematikken i boken er kanskje nettopp det at Bergljot 

i årevis har strevd med å sette ord på det hun har opplevd, og sårheten som ligger i at ingen i 

familien vil akseptere det hun forteller. Søsteren Astrid uttrykker imidlertid en viss forståelse, 

men Bergljot opplever likevel at hun ikke anerkjenner hennes historie. Siden alt vi får vite om 

de andre personene, blir filtrert gjennom Bergljot øyne, er det lett å innta hennes perspektiv. 

Tilsvarende er det lett å opparbeide antipati mot dem hun opplever som sine motparter og 

fiender. Dette vil jeg komme nærmere inn på i analysedelen. 

 

Arv og miljøs plass i forfatterens biografi og forfatterskap 
Arv og miljø er sjangerbestemt som roman, vi har altså med en fiksjon å gjøre, men likevel 

inngår forfatteren noe vi kan kalle for en «underforstått leserkontrakt» med de av leserne som 

kjenner til hennes biografi og forfatterskap. Det dreier seg ikke så mye om hva som er sant 

eller ikke, men poenget er at en innvidd leser ikke kan unngå å lese biografi inn i verket. Dette 
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faller inn under begrepet Jon Helt Haarder kaller for biografisk irreversibilitet. Det er en 

betegnelse for den uvilkårlige kobling mellom tekst og avsender vi gjør hvis noe gir oss 

anledning til det. Ifølge Haarder kobler lesere forfatteren både til og fra under lesningen av en 

tekst – det finnes mange nyanser her. Performativ biografisme består av dette spillet mellom 

fra- og tilkobling, skriver Haarder. Vi har å gjøre med en forfatter som opptrer i egne tekster, 

enten ved eget navn eller ved å få leserne til å tenke på seg på en annen måte. Dette blir desto 

mer opplagt hvis forfatteren er kjent og kan spille på denne statusen – leke med det vi tror vi 

vet om dem (Haarder 2014: 25–26).  

Boris Tomasjevskij påpekte dette i en kjent artikkel fra 1923, som er oversatt til 

engelsk under tittelen «Literature and Biography». Tomasjevskij gir uttrykk for at forfatterens 

offentlige mytologi kan spille en strukturell rolle i et verk, og denne myten må derfor tas i 

betraktning når verket analyseres (1995: 89). Sagt på en annen måte: Romankarakteren 

Bergljot inngår i et univers internt i boken Arv og miljø, samtidig som hun har mange 

referanser til den høyst levende Vigdis Hjorth. Hennes offentlige persona bør derfor være en 

størrelse som tas med når man skal analysere boken. 

Den «underforståtte leserkontrakten» rommer dessuten et annet aspekt. I en stor del av 

forfatterskapet har Vigdis Hjorth etablert forbindelse mellom livet og tekstene sine, og leserne 

vet at de underveis i romanen vil kunne forvente å kjenne igjen stoff hun har skrevet om i 

tidligere verk. Hjorth spiller med andre ord bevisst på bruk av intertekstualitet. 

Begrepet intertekstualitet er ikke entydig innen litteraturvitenskapen, og i verket 

Intertextuality. The New Critical Idiom (2008) har den irske professoren Graham Allen en 

bred gjennomgang av dette begrepets utvikling. I denne oppgaven vil det være mest dekkende 

å bruke Gérard Genettes definisjon av transtekstualitet. Han definerer begrepet grovt sett som 

«alle måter en tekst står i forbindelse med andre tekster på, enten åpenlyst eller skjult» 

(Genette 1997: 1).2 Genettes term svarer til det de fleste andre kritikere kaller intertekstualitet 

(Allen 2008: 221). Allen skriver også at slike forbindelser mellom tekster innebærer at 

mening blir noe som oppstår mellom en tekst og alle andre tekster den refererer til og 

forbindes med (2008: 1).  

Jeg mener det er nærliggende å anta at Hjorth bruker intertekster fra sine tidligere verk 

som et bevisst estetisk grep, for at leseropplevelsen skal bli sterkere. Kanskje knytter hun 

også til seg en fast leserskare på denne måten? Flere av motivene og episodene i Arv og miljø 

har utvilsomt en forbindelse til tidligere romaner, og den som er mest aktuell å trekke frem, er 

Tredje person entall. I denne romanen møter vi Hulda Kråkefjær. Hennes mor fremstår som 

                                                
2 Min oversettelse. 
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nevrotisk og invaderende, mens faren virker fjern, samtidig som han er veldig til stede i kraft 

av sin autoritære fremtoning. Hulda gifter seg tidlig for å slippe hjemmefra, men blir siden 

skilt og får nye omgangsvenner som hun drikker sammen med. Hulda har i det hele tatt en 

destruktiv atferd, også seksuelt sett.  

Skam er en del av den underliggende tematikken i Tredje person entall, og leserne kan 

finne igjen flere scener fra denne romanen i Arv og miljø. En slik scene er en episode i en 

godteributikk, hvor Hulda/Bergljot føler seg skamfull da en gutt hun er forelsket i kommer 

inn i denne butikken (2008: 29, 2016: 101).  

Det kompliserte forholdet hovedpersonen har til sin mor, finner vi likeledes i begge 

romanene. Da Hulda/Bergljot er blitt gravid, forteller moren at hun også er med barn. Moren 

vil at de skal dra ut og kjøpe hver sin graviditetstest og etterpå ta testen samtidig. Hoved-

personen blir satt ut, men gjør likevel som moren sier. Begge får positivt svar, men det blir 

rett etterpå avslørt at moren har manipulert sitt resultat (2008: 176–178, 2016: 185).  

Det er flere andre (nesten) identiske episoder som er med i begge bøker, men helt 

vesentlig å trekke frem, er motivet med femøringen. I en scene forteller Hulda/Bergljot 

psykoanalytikeren sin om en drøm hvor bilen hennes blir knust av en garasjeport. Hun 

overlever, men føler seg knust, akkurat som bilen. Moren kommer forbi og sier at bilen 

sikkert kan repareres, selv om den er totalvrak. Da oppdager Hulda/Bergljot en femøring som 

ligger på bakken. I en terapitime kommer hun til å si femåring i stedet for femøring til 

terapeuten. «– Nesten knust som en femåring?» repliserer han (2008: 269, 2016: 123–124). I 

Tredje person entall nevnes ikke den eksakte årsaken til at Hulda går i psykoanalyse, men i 

Arv og miljø fremgår det at Bergljot har begynt med behandling fordi hun har kommet til den 

erkjennelsen at faren må ha forgrepet seg på henne da hun var liten.  

At det finnes så mange scener som korresponderer med hverandre i Tredje person 

entall og Arv og miljø, er påfallende ettersom Vigdis Hjorth i essayet «Bedrag eller bidrag?» 

har skrevet at Tredje person entall er en av hennes mest selvbiografiske romaner (2013: 77). 

Skal vi ta henne på ordet, medfører det at Arv og miljø også er utpreget selvbiografisk. At 

Vigdis Hjorth har skrevet om motivet med femøringen som blir til en femåring i essayet 

«Språkets lekkasje» (222–223), støtter oppunder at hovedtematikken i Arv og miljø har blitt 

hentet fra forfatterens eget liv. Teksten sto på trykk i tidsskriftet Agora, hvor temaet for 

utgaven var Freud (2014). Mye av det Vigdis Hjorth skriver om i dette essayet, fortelles det 

også om i Arv og miljø. Selv om det ikke står i «Språkets lekkasje» at hun er blitt utsatt for et 

overgrep, er det sannsynlig at lesere som har fått med seg Vigdis Hjorths eksponering i 

offentligheten, eller kjenner til forfatterskapet hennes – eventuelt biografien – vil kunne bli 
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farget av referensialiteten i Arv og miljø. Og da melder det uunngåelige spørsmålet seg under 

lesningen – et spørsmål som også Ingunn Økland stilte: Er det forfatteren Vigdis Hjorth som 

her anklager sin avdøde far for å ha begått seksuelle overgrep mot seg da hun var barn?  

 

Overtalelsens rolle i Arv og miljø 
Det var ikke bare Ingunn Økland som interesserte seg for det selvbiografiske aspektet ved Arv 

og miljø da romanen utkom, det gjaldt for eksempel også journalist og anmelder Arne Borge. 

I tidsskriftet Vagant skrev han følgende: 

Jeg må jo ærlig innrømme – og her tror jeg ikke at jeg er alene – at jeg leser denne boka også 
som Vigdis Hjorths oppgjør med sin egen familie, og det fryktelige er at jeg tror på det: Etter å 
ha lest boka, tror jeg forfatteren Vigdis Hjorth ble voldtatt av faren sin da hun var fem til syv 
år gammel. Jeg tror også at hun kom til klarhet om dette i voksen alder, og at hennes virkelige 
søsken og foreldre ikke tok hennes parti. Alt dette tror jeg på, selv om boka er utformet som 
en roman og kan forsvares og anerkjennes som en svært god roman. (Borge 2016) 
 

Han virker overbevist om at Arv og miljø handler om forfatterens eget liv, og han skriver at 

det «har med Hjorths litterære prosjekt og offentlige person å gjøre. Hennes måte å 

intervenere i offentligheten på, med intervjuer, essays og kommentarer, kan vanskelig isoleres 

fra det skjønnlitterære forfatterskapet» (2016). Det vil være rimelig å anta at flere av leserne, i 

likhet med Borge, fester lit til historiens sannhetsgehalt av samme grunn.  

Det kan finnes andre grunner til at Borge, og flere med ham, blir overbevist av historien 

som fortelles i Arv og miljø. Kritikeren Bernhard Ellefsen mente i sin kommentar, eller 

kritikktekst, at den grunnleggende forskjellen på Fri vilje og Arv og miljø var at Fri vilje 

hadde som formål å overbevise leseren. Han medga imidlertid at Arv og miljø også «er 

fortellerens j’accuse mot sin familie».3  

Og det er jo slik at Bergljot anklager familiemedlemmene i romanen for ikke å ville høre 

på henne. Hun ønsker å få aksept for sin historie – bli trodd på at faren har utsatt henne for 

seksuelle overgrep, og få en innrømmelse fra moren om at hun har visst om dette svært lenge. 

I så måte kan Vigdis Hjorths roman ha mange likheter med en apologi av det slaget som den 

danske litteraturviteren Per Stounbjerg finner i Strindbergs selvbiografiske prosa:  

Apologien er en subgenre til selvbiografien eller den selvbiografiske roman. Dens retorik er 
juridisk; subjektet bruger en tænkt retssag til å tiltuske sig retten til å tale om det private i en 
offentlig «afklassificeret» form. Strindberg skriver udtrykkeligt en forsvarstale [i Le Plaidoyer 
d’un fou], og dens overordnede struktur følger retstalen […]. (2005:177–178) 
 

                                                
3 «Kritikktekster» er et begrep som kan benyttes om all form for litteraturkritikk og anmeldervirksomhet, noe det 
for eksempel gjøres i verket Norsk Litteraturkritikks historie 1870–2010. Det er begrep jeg kommer til å anvende 
også videre i denne oppgaven. 
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Det kan argumenteres for at revisormøtet i Arv og miljø representerer en slik «tænkt retssag» 

som Stounbjerg refererer til, selv om møtet på revisorkontoret skal brukes til å fremme en 

anklage, og ikke et forsvar. Hensikten med dette møtet er at familien skal samles etter farens 

død for å gjennomgå fordelingen av arven. Klara, Bergljots venninne, argumenterer for at 

Bergljot skal konfrontere moren og søstrene på revisorens kontor, siden det da vil være et 

«offentlig menneske til stede, et vitne» (187). Bergljot bestemmer seg for å benytte 

anledningen til å anklage moren og søstrene på dette møtet, selv om hun aldri tidligere har 

«prosedert [s]in sak for andre enn Astrid» (188).  

Bergljot forteller altså at hun skal føre en prosedyre. Hvis vi stopper opp et øyeblikk 

og ser på hensikten bak det å føre en prosedyre i en rettslig sammenheng, vil den være å 

skulle oppnå at den prosederende får medhold i det han/hun påstår. I så tilfelle må man 

overbevise dommerne om at det som anføres, er korrekt. Og ifølge Aristoteles kan man uten 

videre si at den man ønsker å overbevise, er en dommer (2006: 159). Mye tyder på at Vigdis 

Hjorths hovedperson i Arv og miljø ikke er ute etter å overbevise moren og søstrene – for hvis 

det var målet, hvorfor velger hun da en offensiv konfrontasjonslinje? Forholder det seg ikke 

heller slik at det er leserne Vigdis Hjorth ønsker å overbevise om Bergljots historie – og at det 

derfor er leserne som blir dommerne? Med utgangspunkt i disse betraktningene kan det være 

grunn til å stille spørsmål ved om ikke overtalelsen spiller en større rolle i Arv og miljø enn 

det som hittil har kommet frem i omtalen av romanen. Det er derfor aktuelt for meg å 

undersøke hva slags virkemidler som er brukt i så henseende, herunder hvordan Bergljot 

etablerer troverdighet hos leserne. Jeg vil også foreta en gjennomgang av innhold og struktur 

for å kartlegge om Arv og miljø har karakter av å være en prosedyre. Er det slik at det benyttes 

juridisk terminologi, og følger Arv og miljø rettstalens overordnede struktur, slik Stounbjerg 

hevder er tilfelle for Strindbergs apologi? 

 

Etablering av Bergljots troverdighet 
 Arv og miljø åpner på følgende måte: 
 

Faren min døde for fem måneder siden, på et beleilig eller ubeleilig tidspunkt, alt etter øynene  
som ser. Selv tror jeg ikke han ville hatt noe i mot å bli borte på en slik plutselig måte akkurat  
da, det var nesten så jeg tenkte han måtte ha forårsaket fallet selv, da jeg hørte om det, før jeg 
fikk detaljer. Det lignet for mye på sånt som står i romaner, til å kunne være tilfeldig. Mine 
søsken hadde i ukene før dødsfallet hatt en heftig diskusjon om forskudd på arv, det gjaldt 
fordelingen av familiens hytter på Hvaler. Og bare to dager før far falt, hadde jeg meldt meg 
på, på min eldre brors side, mot mine to yngre søstre. (7) 

 

Her settes anslaget for det som senere skal følge. Mye av konfliktstoffet i romanen 

presenteres i konsentrert form, selv om det finnes atskillig mer brennbart materiale enn dette. 
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Vi har innledningsvis med et dødsfall å gjøre, og via en forteller i førsteperson får vi vite om 

søsken som «heftig» diskuterer forskudd på arv. Jeg-fortelleren er tidsskriftredaktøren 

Bergljot, men det får vi først vite noe senere. At Bergljot ikke deltar i det som fremstår som 

en krangel om forskudd på arv «i ukene før dødsfallet», setter henne umiddelbart i et bedre 

lys enn søsknene. Men allerede i neste setning får vi vite at Bergljot bare to dager før faren 

døde, har kastet seg inn i kampen på broren Bårds side. Og det er med arvestriden selve 

fremstillingen av saken starter. 

Bård hadde laget bråk da han fikk vite at foreldrenes to hytter på Hvaler var overført 

til de to yngste søstrene uten at foreldrene hadde informert ham, og til takster han fant var for 

lave (9–10). At urettferdighet synes å være grunnen til at Bergljot engasjerer seg i arvestriden, 

styrker hennes ethos. Etablering av troverdighet er viktig for å skape velvillige lesere og et 

godt førsteinntrykk, og her hjelper nok selve arvesaken til, for arveoppgjøret om hyttene er 

noe som vekker gjenklang blant Vigdis Hjorths middelklasselesere. Selv om etablering av 

tillit hos leserne er viktig innledningsvis, er det ikke slik at troverdighet vil være mindre 

viktig når en skal fremlegge det som har skjedd. Vi får fort klarhet i de overordnede 

momentene i arvesaken, men presentasjonen av overgrepssaken fremstilles ikke klart, snarere 

tvert imot – den er lang, litt rotete og tar mange sidespor. Saken tilsløres dessuten  i 

oppstarten.  

Men nettopp denne tilsløringen og den tidvis kaotiske formen, kan bidra til gjøre 

Bergljots side av saken mer troverdig. Et overgrep er ofte vanskelig å snakke om, og en godt 

organisert og «knirkefri» forklaring kunne paradoksalt nok ha svekket Bergljots troverdighet. 

Samtidig mener professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen, Christine Hamm, at 

Bergljots historie ikke er en typisk traumefortelling, selv om det er tydelig at Hjorth har latt 

seg påvirke av psykoanalytisk traumeteori når hun har skrevet romanen (Hamm 2017: 103). 

Hamm viser til at Arv og miljø «består av en sammenhengende jeg-fortelling om manglende 

anerkjennelse for et traume, og tilsvarer slik ikke det komplekse, ofte (post)modernistiske 

estetiske uttrykket som er blitt sett på som paradigmatisk innenfor traumeforskning» (2017: 

99). Dette innebærer at romanen på den ene siden ikke er for «knirkefri» med sin noe 

(tilsynelatende) uorganiserte struktur og lett kaotiske stil, mens teksten på den andre siden 

ikke er så fragmentert og kompleks som de typiske traumefortellingene er.  

Vigdis Hjorth fremstiller karakteren Bergljot som en sammensatt person, og leserne 

blir godt kjent med hennes såre og svake sider. Bergljot kommer fort i ubalanse, særlig hvis 

forholdet til primærfamilien bringes på bane. Hun har brutt kontakten med familien, noe som 

ikke har vært lett for henne, for det tok en tid før bruddet var definitivt. Det fremgår at moren 



 

 17 

ved flere anledninger forsøker å få henne til å gjenoppta kontakten. Søsteren Astrid, som 

Bergljot har litt kontakt med, ønsker at hun skal forsones med foreldrene, og hun sender 

innimellom statusoppdateringer om dem. I tilfeller som dette reagerer Bergljot ofte med å 

skrive rasende e-poster til Astrid, noe hun skjemmes over dagen etter (47). Hun skammer seg 

også over måten hun har fortalt om interne familieforhold på til mennesker hun egentlig ikke 

kjenner; ord som «barnslig» og «fistel» brukes i hennes bebreidelser (21).  

Bergljot fremstilles på en måte som gjør at leserne lurer på om hun kan ha et alkohol-

problem: Hun drikker for å styrke seg (74), hun drikker for å roe seg (91), og hun drikker en 

flaske vin på styrten fordi hun ikke får sove (191). Bergljot forteller også om en utsvevende 

livsførsel. På den tiden hun var gift og hadde små barn dro hun likevel til venninnen «Klara 

når [hun] kunne og drakk med vennene hennes fra Renna, som var psykisk ustabile og 

fordrukne». Hun gikk flere ganger til sengs med andre menn, men skammet seg etterpå over 

utroskapen sin (32). Blottleggingen av svake sider og samvittighetskvaler kan vekke lesernes 

sympati for Bergljot, ikke på grunn av handlingene hun har utført, men på grunn av det 

gjenkjennbare i følelsene hun beskriver. Bergljot fremstår som en ærlig person, noe som 

selvsagt styrker hennes troverdighet.  

Hos lesere som kjenner til hvordan Vigdis Hjorth fremstår i offentligheten, blir 

Bergljots troverdighet påvirket av koblingen mellom romankarakteren og forfatterens 

offentlige persona. Det er mange eksempler på denne typer koblinger i boken, men eksemplet 

om måten hun har fortalt om interne forhold i familien på, anskueliggjør dette: Publikum kan 

lett få assosiasjoner til forfatteren selv – at det er Vigdis Hjorths egen stemme som går opp i 

fistel. Det er vel heller ikke unaturlig for leserne å få tanker om at det er forfatteren Vigdis 

Hjorth som drikker for å roe seg. Det kan virke som om hun bevisst spiller på referansene til 

sin offentlige mytologi, og koblingen mellom fortelleren og forfatteren skaper en estetisk 

effekt som forsterker opplevelsen av at det vi leser er autentisk. Nettopp denne koblingen 

spiller sterkt inn på leseres engasjement; referansene til virkeligheten gjør at leserne lurer på 

om det som skjer i romanen faktisk har skjedd. Og det er denne virkelighetseffekten som jeg 

tror er avgjørende for om leserne blir overbeviste om (deler av) Bergljots historie, for hvis 

boken hadde vært ren fiksjon, ville vi ha forholdt oss til at det var en fiksjonskontrakt som var 

inngått mellom oss lesere og forfatteren. For å si det med Wayne C. Booth ville vi da ha trodd 

på det som fremstilles som sant i romanens univers, men vi ville ikke under noen omstendig-

het blandet den konstruerte verdenen med den virkelige verdenen (1961: 53). Vigdis Hjorth 

inngår imidlertid ikke en ren fiksjonskontrakt med leserne, det ligger en «underforstått 

leserkontrakt» til grunn – en kontrakt hvor vi må forholde oss til hennes offentlige persona og 
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til intertekstualiteten mellom hennes egne verk. Det er to faktorer som gir romanene hennes 

en estetisk tilleggsdimensjon og som skaper en virkelighetseffekt. Likevel viser analysen av 

resepsjonen at flere av anmelderne enten leste Arv og miljø som en roman, og ikke noe annet, 

eller så insisterte de på å lese den slik.  

 

Hvilke grep og virkemidler skal overbevise leserne?  
I The Rhetoric of Fiction stiller Wayne C. Booth innledningsvis spørsmålet om hvorvidt 

retorikk er forenlig med kunst (Booth 1961: upaginert), og svaret på det gir han i form av 

tallrike eksempler gjennom boken; fiksjon dreier seg om retorikk.4 Booth ser på forteller-

tekniske grep, dramaturgiske effekter, troper og andre virkemidler som ressurser en forfatter 

bruker for å få leseren til å tro på hans univers. Ifølge Booth kommer ingen forfattere utenom 

slike retoriske grep når en roman skapes – spørsmålet er snarere hva slags grep som tas i bruk, 

og i hvilken utstrekning de benyttes. 

 

Retoriske troper og figurer 

Hvordan forholder det seg med de vanligste retoriske virkemidlene – troper og figurer – når 

det gjelder Arv og miljø? I hvilket omfang benyttes de i romanen? Det er vel ikke akkurat så 

overraskende at metaforen er en hyppig brukt trope i Hjorths roman, men særlig påtagelig er 

krigsmetaforikken. Et eksempel på dette er da Astrid sender Bergljot en e-post – det er 

«sikkert en krigshandling», tenker Bergljot (82). Et annet eksempel er at Bergljot tror at 

moren og søstrene hadde håpet på at hun skulle ha «flagget godvær» etter farens død (129). 

Da situasjonen blir mer presserende, øker denne språkbruken: Bergljot tenker tilbake på at 

Klara en gang sa at «[d]et er ikke fredsforhandlinger, men kamp på liv og død» (215). 

Bergljot skjønte at hun måtte bli «soldat», kvesse sine «våpen», bli «kampklar» (215 –216). 

Etter revisormøtet sier Bergljot til kjæresten Lars at hun hadde «[gått] i krigen og i krigen får 

man bank» (217). Og senere sier Klara til henne at «du har vært i krigen, du er forslått nå, 

men om noen dager har du det bedre» (220).  

Krig, som er en konflikt på makroplan, blir et bilde på de mekanismene som er til 

stede i en konflikt på mikroplan. Lesere som har opplevd en konflikt, kan nok kjenne seg 

igjen i mekanismene som beskrives i boken, og på den måten blir romanen også noe mer enn 

en historie om et seksuelt overgrep. Det dreier seg om å kjempe for sin sak, og vinne frem  
                                                
4 Booth tar for seg både gammel og nyere litteratur når han skal begrunne sitt syn. Han starter med å bruke Job 
som eksempel, og illustrerer med denne historien fra Bibelen at fortelleren som instans har såkalt kunstig 
autoritet. Booths poeng er at konvensjonene hviler på at leserne godtar at det fortelleren sier er sant (1961: 3–4). 
Et annet eksempel Booth trekker frem, er Jane Austens Emma. Fortellerteknikken legger opp til at leserne skal 
utvikle sympati for Emma til tross for at hennes mange feil blir understreket (1961: 256–262). 



 

 19 

med, og få aksept for, sin historie.  

I tillegg til troper er det utstrakt bruk av tale- og tankefigurer i Arv og miljø. De kan 

defineres som «enhver bevisst endring av det språklige uttrykk fra det dagligdagse, 'normale' 

til det mer kunstferdige og virkningsfulle» (Eide 2004: 70). Talefigurene skiller seg fra 

tankefigurene ved at de er mer lydlige og knyttet til form. Hjorth kombinerer ofte bruk av 

figurer og troper i én og samme setning. Det kan både forsterke innholdet og understreke 

poenget. En slik setning hvor metafor blir kombinert med overdrivelse og gjentagelse, er 

denne: «Elefanten i rommet ble ikke nevnt, grunnen til at jeg hadde sluttet å være på Hvaler 

og i Bråteveien, og da var det som om jeg ikke fantes, historien min ikke fantes» (87). At 

Bergljot ikke får aksept for sin historie og sammenligner dette med en manglende væren, 

uttrykker en enorm sårhet – og kanskje også sinne. Det kan bidra til at leserne tror på henne 

fordi det er noe gjenkjennelig over det måten hun formidler dette på; slik ytrer en seg som har 

opplevd noe sårt og smertefullt seg. Dette er for øvrig i tråd med Aristoteles’ anbefaling om å 

tilpasse stilen til emnet, for da vil taleren virke overbevisende på tilhørerne (2006: 225).  

Gjentagelser er en talefigur i Arv og miljø som blir særlig mye brukt, og flere steder 

beskrives forholdet til foreldrene ved hjelp av anaforer: 

At jeg måtte gi opp å tro jeg kunne bli forstått av mor. At jeg måtte gi opp å tro jeg kunne bli 
tatt imot av mor. At jeg ikke ville få noe fra mor og far uten å oppgi sannheten min. At mor 
og far heller så meg død enn å komme meg i møte, at de ofret meg for sin æres skyld […] 
(215).  

 

Det er Bergljot som parafraserer Klara i dette tilfellet, og Klara ordlegger seg på denne måten 

for å få Bergljot til å innse at foreldrene ikke vil komme henne i møte. Klara forsøker med 

andre ord å overbevise Bergljot om noe. Bruken av anafor gir en særlig rytme til teksten og 

kan ha suggererende virkning, noe som igjen kan bidra til å gjøre leserne mer forberedte og 

mottagelige for Bergljots oppgjør med primærfamilien sin. Dessuten påpeker nyretorikerne 

Chaïm Perelman og Lucie Olbrechts-Tyteca i verket The New Rhetoric. A Treatise on 

Argumentation at anaforen kan være argumentativ fordi den skaper en egen form for nærvær 

(1971: 175). Perelman og Olbrechts-Tyteca betrakter generelt troper og figurer som 

argumentative dersom de bidrar til at mottakernes perspektiv endres, og at de fremstår som 

passende i den aktuelle situasjonen (1971: 169).  

De ovennevnte tropene og figurene er noen av de som er mest påfallende i Arv og 

miljø. Av plasshensyn må jeg begrense eksemplene – det finnes selvsagt langt flere. 

Poenget er at troper og figurer, foruten å kunne ha argumentativ verdi, ofte har som funksjon 

å tale til lesernes følelser. Det kan dreie seg om å vekke positive følelser som sympati og  
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identifikasjon, men også om å fremkalle mer negative følelser som indignasjon, irritasjon og 

antipati. På den måten kan de mange sammenligningene og gjentagelsene som er brukt, bidra 

til å overbevise leserne om riktigheten i historien. At det er lite bruk av humor i boken, kan  

være et bevisst valg fra forfatterens side, fordi humor kan svekke et alvorlig budskap.  

 

Legitimering av Bergljots historie 

Vigdis Hjorth har etter min mening trukket inn flere elementer som skal fremme legitimiteten 

i Bergljots historie. Særlig viktig er de elementene som styrker troverdigheten av at det er 

begått seksuelle overgrep, og konsekvensene av disse.  

Et eksempel er Støttesenteret for incest, som blir nevnt tre ganger i romanen. Første 

gangen det vises til denne instansen, er i forbindelse med revisormøtet. Bergljot tenker tilbake 

på den gangen hun søkte råd hos dette senteret etter at hun ble klar over at hun hadde blitt 

utsatt for et overgrep. Hun spurte om hun burde konfrontere foreldrene og fikk til svar at «de 

ikke ville gi råd i enkeltsaker de ikke kjente, men forberedte meg på at om jeg konfronterte 

mor og far, ville jeg miste familien. Nittini prosent av de som konfronterte familien, mistet 

familien» (199). På nettsiden til senteret finnes det lenker til tekster som bekrefter det Bergljot 

forteller – et brudd med familien er ofte konsekvensen hvis man bringer et slikt tema på bane.  

Da Støttesenteret for incest blir trukket frem for andre gang, er formålet å svekke Astrids 

argumentasjon. Astrid skriver i et brev til Bergljot at hun ikke har fortiet at Bergljot mener å 

ha blitt utsatt for incest. Det forholder seg tvert imot, hun har snakket med mange om dette i 

årenes løp. Bergljot tviler da på om Astrid har snakket med fagfolk, og det er i den for-

bindelse det henvises til senteret, som underforstått er en autoritet på området, i motsetning til 

de som Bergljot mener at Astrid har konsultert (323). Den tredje gangen det refereres til 

senteret, gjentas det som står på side 199, at «de som konfronterer familien i regelen mister  

familien» (327 –328). Senterets uttalelse blir gjentatt for å gi autoritet til og understreke 

betydningen av et moment fortelleren mener er viktig. 

 Et annet element som styrker legitimiteten i Bergljots historie, er opplysningen om at 

hun er så skadet og hjelpetrengende at hun mottar «psykoanalyse på statens regning». Sagt 

med andre ord: Familien anerkjenner ikke hennes historie, men det gjør den norske stat. 

Vigdis Hjorth har ved flere anledninger vist til at hun selv har gått i denne type terapi, som i 

det nevnte essayet «Språkets lekkasje» i Agora – hvor svært mye av innholdet er gjengitt 

omtrent ordrett i Arv og miljø. Hun forteller også om en slik terapi i samtaleboken Vigdis, del 

for del (Mollerin 2017: 101). Hva som i det store og hele er fakta, og hva som er fiksjon i 

Hjorths utsagn om terapien, er imidlertid vanskelig å fastslå – men poenget er at Arv og miljø 
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er en selvfremstillende roman som spiller på nettopp denne usikkerheten. Med dette grepet 

styrkes Arv og miljøs autentisitet, og dermed styrkes også overbevisningskraften. 

Et tredje element som gir Bergljots historie legitimitet, er at vi kan kjenne igjen trekk  

hos henne fra historiene til overgrepsofre, som skam- og skyldfølelse, rusproblemer og 

promiskuøs atferd. Det er dessuten åpenbart at Hjorth har vært påvirket av psykoanalytisk 

teori når hun har skrevet Bergljots historie, for flere steder er det referert til både Sigmund 

Freud og Carl Gustav Jung. Slike autoriteter kan bidra til å styrke Bergljots troverdighet, blant 

annet er betydningen av drømmer og det underbevisste viktig. Samtidig kan det godt hende 

noen lesere blir skeptiske til at Hjorth viser til kjennetegn på overgrepsofres atferd som om de 

skulle være hentet rett ut fra en lærebok.  

Et fjerde element som bidrar til å legitimere Bergljots historie – og som også kan 

forklare Bergljots aggresjon overfor moren – er at moren ikke har gjort mer for å beskytte 

eller støtte henne. Hun beskyttet henne ikke tilstrekkelig den gangen hun var barn, for da 

moren kom hjem fra Volda, var Bergljot fem år, og overgrepene fortsatte ifølge Bergljot i 

ytterligere to år. Etter at Bergljot er blitt voksen, kommer det frem at moren den gang «holdt 

på å gå til presten» (202), hun hadde altså mistanke. Bergljot erfarer dessuten i voksen alder at 

moren tar farens parti da hun konfronterer foreldrene med sine minner, og enda verre, moren 

tetter igjen åpningen faren gir for en samtale om overgrepene (239). Det virker i det hele tatt 

som om Bergljot har et større sinne mot moren enn hva hun har mot faren. Det Bergljot 

opplever er ikke uvanlig: Ifølge assisterende seksjonsleder Susanne Karlsen, som jobber på 

Akuttpost for barn og unge ved Haukeland sykehus, har «[b]arn som utsettes for vold eller 

overgrep fra far […] ofte en drøm om at når mamma finner ut hva som foregår, da vil hun 

redde dem. Så kommer den dagen, og så velger mor noen ganger far fremfor barnet. Det kan 

for noen oppleves som et enda større svik» (Lindberg og Røren 2019: 6).  

 

De intertekstuelle referansene 

Jeg har tidligere vist til at intertekstuelle forbindelser mellom Vigdis Hjorths egne verk er et  

viktig grep forfatteren tar for å få leserne til å tro på hennes romanunivers. Det er dessuten et 

typisk trekk i bøkene hennes at hun refererer til andre kilder, noe hun også gjør i Arv og miljø. 

De aller fleste referansene fremstår helt åpent, men enkelte er mer skjulte. Et eksempel på en 

implisitt referanse, er åpningen i Arv og miljø, som alluderer til de første linjene i Albert 

Camus’ roman Den fremmede. I Arv og miljø står det: «Faren min døde for fem måneder 

siden, på et beleilig eller ubeleilig tidspunkt, alt etter øynene som ser» (7). Åpningen i Den 

fremmede er: «I dag døde mor. Eller kanskje var det i går, det er jeg ikke riktig sikker på» 
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(Camus 1992: 7). I Camus’ roman virker fortelleren, Meursault, fullstendig likegyldig til 

morens død. Et vesentlig trekk ved Den fremmede er at Meursault ikke oppfører seg i tråd 

med samfunnets forventninger, og reaksjonen på morens død blir bokstavelig talt et 

ankepunkt mot ham. Med dette valget om å alludere til Den fremmede gir Vigdis Hjorth sin 

egen tekst en utvidet betydning. Anslaget i Hjorths roman viser til en form for likegyldighet 

overfor farens død som betones sterkere hvis leserne har kjennskap til Camus’ roman. 

Bergljot har også til felles med Meursault at hun ikke klarer å tilpasse seg, men for henne 

dreier det seg vesentlig om manglende innfrielse av familiens forventninger. 

Det er imidlertid bare unntaksvis at Vigdis Hjorth har skjulte henvisninger i Arv og 

miljø, som i åpningslinjene. Jeg tror at det er to grunner til det. For det første ble hun for noen 

år siden anklaget for å plagiere forfatteren W. G. Sebald i Tredje person entall. Hun har siden 

den gang ført opp kildelister når hun har brukt sitater fra andre verk i bøkene sine, for hun 

ønsker ikke å bli beskyldt for dette igjen. For det andre tror jeg at det har vært et poeng for 

henne at referansene skal være åpne i Arv og miljø, slik at leserne skal tillegge hennes tekst 

den merverdi som intertekstualiteten skaper. Og da er det jo en forutsetning at leserne kjenner 

til tekstene det refereres til – eventuelt at vi har mulighet til å gjøre oss kjent med dem. 

Intertekster av særskilt betydning er knyttet til overgrepstematikk, og det henvises tydelig til 

verk som filmene Festen (fra 1998, regissert av Thomas Vinterberg) og Sønner (fra 2006, 

regissert av Erik Richter Strand), samt boken Man gjorde et barn fortræd av Tove Ditlevsen. 

En effekt Hjorth muligens ønsker å oppnå ved å henvise til Festen og Sønner, er å mane frem 

bilder fra disse filmene på lesernes netthinne – for begge filmene viser hvor forferdelig det 

kan være å bli utsatt for overgrep. Slike koblinger må gjøres av leserne selv, for Hjorth har 

vært mest opptatt av å skildre konfrontasjonen med overgriperen, og hva som da skjer. 

En annen referanse som spiller på overgrepstematikken, er minnet Bergljot har om den 

gangen faren ytrer seg negativt om en kabaret hun hadde satt opp på skolen:  

Det var åpningsnummeret faren henviste til, da de tolv ni- til elleveårige jentene kom inn på 
rekke med røde boaer og svarte silkeskjørt som eldstedatteren hadde sittet oppe og sydd om 
natta, da de tolv småjentene vrikket silkeskjørtene av seg til de falt ned rundt anklene på dem, 
en etter en fra venstre til høyre og på de svarte gymdraktene de hadde under skjørtene sto det 
på hvert underliv en bokstav som hun hadde sittet oppe om natta og sydd på, til sammen 
utgjorde de det hjertelige ordet: Welcome. (291–292) 

 

Musikalen Cabaret er ikke nevnt direkte, men det spiller ikke så stor rolle om leserne ikke  

gjenkjenner denne referansen, for det ubehagelige i at små jenter spiller på sex, trer tydelig  

frem; småjentenes opptreden gir assosiasjoner til stripping, og ordet «Welcome» er  
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bokstavelig talt koblet til underlivet deres.5  

Dette anskueliggjør at det er en uskyld som har gått tapt hos den unge regissøren av 

skoleforestillingen. En tapt uskyld illustreres også ved at det alluderes til diktet «Barn-

dommens gade» av Tove Ditlevsen. Diktet handler om at en barndom kan bestå av vonde 

erfaringer som merker deg for livet. Klara siterer dette diktet ved to anledninger – den ene 

gangen er rett i forkant av revisormøtet. Da sier hun til Bergljot at det var barndommens gate 

som «lærte deg å hate, som lærte deg hardhet og spott, som ga deg de sterkeste våpen, du må 

vite å bruke dem godt» (187). Diktet forsterker det såre og tragiske ved Bergljots vonde 

erfaringer fra barndommen. På revisormøtet, der hun er ganske nådeløs i sine anklager mot 

moren og søstrene såpass kort tid etter farens død, er innholdet i dette diktet inkorporert i 

lesernes bakgrunnsforståelse. Dette gjør at vi kan få større forståelse for at Bergljot tar sterke 

midler i bruk når hun konfronterer familien sin.  

 I Arv og miljø blir det dessuten referert til at Bergljot skriver på en artikkel av den 

østerrikske forfattteren Elfriede Jelinek (102 og 107). Noen ytterligere referanser blir ikke 

nevnt eksplisitt, men det finnes noen underliggende koblinger her. Mange av tekstene til 

Jelinek dreier seg om seksualitet og misbruk av makt i nære relasjoner, noe som er tilfellet 

med Pianolærerinnen (1983). Den handler om et pseudo-incestuøst mor–datter-forhold. 

Pianolærerinnen er filmatisert, og for et norsk publikum vil dette kanskje være det verket av 

Jelinek de kjenner best. Pianolærerinnen har flere selvbiografiske innslag: Moren skal ha 

vært sterkt kontrollerende, og Elfriede Jelinek måtte spille fem ulike instrumenter da hun var 

barn, herunder piano, og i tillegg ble hun sendt på ballettundervisning (Halvorsen 2010: 85–

87). Koblingen mellom de to mødrene må gjøres av leserne selv, og Elfriede Jelineks verk 

kan dermed ha betydning for tolkningen av Arv og miljø. En kobling som denne kan bidra til 

å forsterke det negative bildet vi får av moren til Bergljot. Ifølge Bergljot var moren sterkt 

kontrollerende overfor henne fordi hun var redd for konsekvensene av farens overgrep (203). 

Men moren fremstilles ikke bare som kontrollerende – Bergljot sammenligner henne 

også med en lerkefugl (151). Her alluderes det til Et dukkehjem (1879) av Henrik Ibsen, og 

den måten Nora blir sett på av Torvald. Det inntrykket som tidligere er skapt av moren som 

en overfladisk og umoden kvinne, understrekes av denne interteksten.  

Det alluderes dessuten til et annet Ibsen-stykke, Peer Gynt (1867). Bergljot refererer 

til Peer Gynts grenseoverskridende sider, og det er faren som sammenlignes med ham (117). 

Hun mener at farens grenseløse atferd etter hvert førte til at han unngikk og fryktet sine to 

                                                
5 Det er et forhold som ikke helt går opp i teksten her: Tolv småjenter forekommer i denne scenen, og det hevdes 
at det står én bokstav på hver av gymdraktene deres. Disse utgjør til sammen det syv bokstaver lange ordet 
«Welcome». 
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eldste barn: «[H]e could not stand them because of what he had done to them» (117). Denne 

frasen alluderer til en kjent seks timers performance-forestilling av Marina Abramović som 

ble spilt inn på film, hvor kunstneren står stille og publikum inviteres til å gjøre hva de vil 

med henne. De må gjerne bruke gjenstander som er lagt frem til dette formålet, blant annet en 

kjetting, en rose og en pistol. Filmen viser at publikum først er tilbakeholdne, men så tar det 

av: Klærne til Abramović ble kuttet opp, hun ble ydmyket, og det hele kulminerte med at en 

ladd pistol ble rettet mot hodet hennes. Publikum forlot stedet uten å ville snakke med henne 

etterpå. Marina Abramović konkluderte med at det var på grunn av at de ikke kunne utstå hva 

de hadde gjort mot henne (114 –115).  

Arv og miljø inneholder ytterligere en intertekstuell referanse til et Ibsen-stykke, og 

det er Gjengangere. Denne referansen utbroderes ikke så mye, men Bergljot forteller at hun 

en gang skrev en anmeldelse av en oppsetning av Gjengangere i København. Hun «fakset den 

hjem med angst for at setningene [hennes] skulle stå i en norsk avis og kunne leses av mange, 

kanskje familien» (113). Dette kan få leserne til å lure på hvorfor Bergljot var så redd for at 

familien skulle se denne anmeldelsen. Skyldes det at stykket har visse likheter med hennes 

foreldre og deres ekteskap? Ekteskapet kan ikke karakteriseres som lykkelig, og faren i huset 

(Alving) har sine laster. Moren (fru Alving) forlater på et tidspunkt ektefellen og drar til 

mannen hun egentlig elsker (pastor Manders), men han overtaler henne til å bli i ekteskapet. 

Etter farens død blir det klart at hans synder har gått i arv, men heller ikke moren er uten 

skyld. Referansen til Gjengangere dukker opp omtrent en tredjedel ut i romanen, og dersom 

leserne tar med seg sammenligningen mellom familien Alving og Bergljots familie videre i 

lesingen, gir dette en ekstra dimensjon til forståelsen av Arv og miljø. Det er lett å få 

assosiasjoner i retning av determinisme og arvesynd.  

En annen referanse som bør trekkes frem, er Husbands and Wives av Woody Allen. 

Det er Bergljots venn Bo Schjerven som uttaler at mange av Allens sentrale kvinneskikkelser, 

spesielt de som spilles av Mia Farrow, som regel får det som de vil. De kjennetegnes gjerne 

av sin tilsynelatende omsorg, oppofrelse og snillhet (232). Vi forstår at det er søsteren Astrid 

dette er myntet på, blant annet fordi det i kapitlet forut henvises til hennes forsoningsforsøk. 

Woody Allens sentrale kvinneskikkelser kan det dessuten knyttes andre konnotasjoner til. 

Enkelte av dem fremstår for eksempel som svært nevrotiske. Koblingen mellom Astrid og 

Allens kvinnelige rollekarakterer kan være med på å svekke Astrids ethos.  

Det er i det hele tatt brukt mange intertekstuelle referanser i Arv og miljø, og de jeg  

har redegjort for så langt, er bare noen av dem. Hjorth henviser også til kunstnere og  

intellektuelle som Rolf Jacobsen, Gunnar Ekelöf, Roland Barthes og Arne Johan Vetlesen. De  
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har som funksjon å bidra til refleksjon eller til å legitimere påstander Bergljot kommer med. 

Andre kunstnere blir bare nevnt, som Gunvor Hofmo, Peter Handke, Benny Andersen og 

Johannes Møllehave. Bergljot fremstilles med dette som en person som har akademisk eller 

kulturell troverdighet, for det er ikke hvem som helst hun refererer til. Mange av dem hører til 

blant Vigdis Hjorths kjente favoritter.  

Ingen av referansene er uvesentlige for tematikken i boken. Peter Handke – hvis navn 

bare blir droppet – har blitt kritisert for sine uttalelser til fordel for Serbia i konflikten på 

Balkan på 1990-tallet, og diskusjonen om hans engasjement for Serbia har fra tid til annen 

blusset opp i media. Vigdis Hjorth har tatt stilling for Handke i debatten, og hun har engasjert 

seg i konflikten på Balkan – en konflikt det blir referert til i Arv og miljø ved flere 

anledninger. Denne koblingen mellom Bergljot og forfatteren Vigdis Hjorth er med på å gi 

historien i Arv og miljø et skinn av etterrettelighet.  

Oppsummert kan en altså si at de intertekstuelle referansene styrker Bergljots historie, 

og at de alle potensielt er med på å overbevise leserne om dens sannhet. Vigdis Hjorth har 

nyttiggjort seg av den kraft som andre tekster kan frembringe, men hun overlater lite til 

tilfeldighetene. Referansene kan mange ganger være overtydelige, og ikke nok med det, de 

forklares også. Det kan skape irritasjon og ta fra leserne noe av gleden ved å oppdage disse 

allusjonene selv. De intertekstuelle referansene kunne ha bidratt til å gjøre teksten mer 

flerstemmig og åpen, i stedet styrer fortelleren teksten inn i et bestemt spor. Og det er kanskje 

et vesentlig poeng dersom formålet primært er å overbevise leserne om en sak? 

 

Sprang i fortellerposisjonen 

Et viktig retorisk grep forfatteren har tatt, er å utføre et skifte i fortellerposisjonen. Et skifte 

som dette kan skyldes at Hjorth ønsker å utvide perspektivet, slik at leserne får innsyn i 

andres sinn, eller at hun har hatt behov for å skape større avstand til det som fortelles. Et sted 

det skjer et sprang i fortellerposisjonen, er avsnittet som starter med: «Jeg så far for meg over 

det foreløpige testamentet» (288). Der endres fortellerposisjonen etter omtrent en halv side: 

Det kan ikke ha vært lett, det må ha vært fars ulykke, fars skjebne. Far gjorde noe 
skjebnesvangert og gikk i alle år etterpå i redsel for at det skulle komme fram. Far gikk i 
redsel for den eldste datteren sin, kastet raske engstelige blikk på henne, rørte henne aldri etter 
at hun ble sju, den eldste datteren var forbudt område etter at hun ble sju og far avsluttet 
forholdet til henne fordi hun skjønte mer da hun ble sju år […]. (289) 
 

Overgangen fra en forteller i førsteperson til noe som kan virke som en forteller i tredje-

person, bygges opp og skjer nærmest umerkelig, og leserne legger derfor kanskje ikke merke 

til dette skiftet. Hjorth skriver fremdeles «far», ikke «faren», samtidig som «jeg» endres til 
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«henne». Det er altså ikke en gjennomført overgang til en forteller i tredjeperson. Men 

samtidig skjer det mer her enn at Bergljot bare omtaler seg selv i tredjeperson, for med dette 

grepet gir Hjorth leserne innsyn i farens tanker og følelser. Av og til kan et slikt innsyn være 

nyttig for en førstepersonforteller, enten for å få et annet perspektiv, eller for å underbygge 

fortellerens synspunkter. I dette tilfellet får vi vite at faren har gått i redsel for at ugjerningene 

han begikk, skulle komme frem, og tilgangen til hans sinn stadfester at han har begått 

overgrep mot datteren. Hvordan overgrepene skjedde blir også beskrevet: 

For å avlaste kona si tok far den eldste datteren med på sine reiser med bilen når han skulle på 
jobbturer og se på hyttetomter for bygningsselskapet han var ansatt i, og faren og den eldste 
datteren overnattet på hotell og det var stas å bo på hotell og på hotell måtte man legge seg i 
senga før middag og trekke gardinene for, sånn gjør man på hotell, sa faren som visste 
hvordan man gjorde på hotell. (289 –290) 

 
I den første helsetningen skriver Hjorth fremdeles «far», mens det i den andre helsetningen 

skjer et skifte til «faren». Bergljot omtales som «den eldste datteren». Her foregår nok et lite 

og umerkelig sprang i fortellerposisjonen – det skjer et skifte til en tredjepersonsfortelling. I 

motsetning til det første eksemplet står nå fortelleren helt utenfor handlingen. Samtidig ser vi 

at synsvinkelen ligger mest hos datteren, for vi får innsyn i den sju år gamle Bergljots sinn. 

Hun synes det er stas å bo på hotell, og den barnlige uskylden hennes blir satt i kontrast til 

manipulasjonen hun utsettes for. En forteller som ser situasjonen utenfra, med distanse, bidrar 

til å gjøre det lettere for leseren å danne seg et helhetlig bilde av hva som skjer. Å endre 

fortellerposisjonen på denne måten styrker lesernes sympati for Bergljot og nører effektivt 

opp under antipatien mot faren. Det kan igjen styrke Bergljots troverdighet.  

 

Motstandere og hjelpere 

I The Rhetoric of Fiction viser Booth til at Homer i det greske heltediktet Iliaden øver sterk 

kontroll på hvordan leserne skal oppfatte verket, og hvem de skal føle sympati for (Booth 

1961: 4–5). Grunnstrukturer i gamle fortellinger baserer seg ofte på at det finnes en konflikt 

som må overvinnes, hvor helten gjerne har motstandere og hjelpere. Slike strukturer finnes 

også i eventyr. Det kan argumenteres for at Vigdis Hjorth har benyttet seg av dette velkjente 

fortellergrepet i Arv og miljø for å påvirke hvem leseren skal ta stilling for, men selvsagt på 

en mer subtil måte enn det gjøres i eventyrene.  

 

Motstandere 

Bergljot kan i hovedsak sies å ha tre åpenbare motstandere: moren, faren og søsteren Astrid. 

Moren og Astrid er Bergljots motstandere fordi de ikke lar henne være i fred. De ønsker 
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kontakt med henne, uten å anerkjenne historien hennes. Faren er motstander, selv om han er 

død, fordi det er han som har begått overgrep mot henne.  

Moren, Inga, får vi en introduksjon til allerede på de første sidene i romanen. Hun 

fremstår som en person i ubalanse – en som bedriver følelsesmessig utpressing av familien sin 

– og ifølge fortelleren går hun så langt som til å late som om hun forsøker å ta livet av seg. 

Det er flere personer i romanen som bekrefter bildet av moren, både Bergljots voksne barn og 

hennes venninne Klara. Bergljots sønn, Søren, sier for eksempel at han «hadde hørt om 

overdoser før og det gikk jo alltid bra, hun ringte alltid i tide» (12). Disse personene styrker 

Bergljots troverdighet og bidrar til at leserne kan utvikle empati for henne. De fleste kan 

forstå at Bergljot ønsker å slippe å bli utsatt for den følelsesmessige utpressingen, og på den 

måten styres lesernes empati i en bestemt retning. Det fører i sin tur til at leserne kan få 

motvilje mot hovedpersonens mor. Det er lite forsonende i morsportrettet som tegnes, og det 

begås i realiteten et karakterdrap på henne, hvor hun fratas det meste av troverdighet. Dette 

legges det tidlig opp til i romanen, og det virker inn senere, når Bergljots anklage for alvor 

bygges opp. 

Faren, Bjørnar, hvis navn bare fremkommer ett sted i romanen (225), betegnes av 

Bergljot som fysisk kjekk. Hun beskriver foreldrene som et pent par, og hun tror at faren 

elsket moren. Til tross for det ble han ifølge Bergljot rasende hvis han så tegn til manglende 

hengivenhet fra morens side. Bergljot hevder at han herset med moren og førte kontroll med 

hennes bevegelser (166). Hun forteller dessuten at da han oppdaget at moren hadde en affære, 

med en professor, reagerte han «med raseri og vold», noe som ikke var uvanlig for ham (30). 

Men i motsetning til karakteristikken som gis av moren, blir leserne presentert for noen 

formildende trekk ved faren. Bergljot vurderer hans tilbaketrukkethet og depresjon som mer 

forsonende enn morens atferd. Hun synes at farens forbrytelse er større enn morens, men at 

dommen han felte over seg selv, var hardere (314). 

Om Astrid får vi vite at hun jobber med menneskerettigheter, og at hun er Bergljots 

bindeledd til primærfamilien. Bergljot forteller at hun føler seg presset av søsteren følelses-

messig. Astrid minner Bergljot om hvor gamle foreldrene er, og hvordan de lider under 

hennes fravær (13). Så lenge vi ennå ikke vet hvorfor Bergljot har brutt med foreldrene, er det 

lett å tenke at Bergljot kanskje kunne ha kommet dem mer i møte. Vi kan derfor ha forståelse 

for Astrids «fredsmekling», men det er lagt opp til at denne velviljen gradvis skal svekkes. 

Etter at Bergljot har konfrontert moren og søstrene på revisormøtet, blir en e-post fra Astrid 

til Bergljots datter Tale parafrasert av Bergljot på denne måten: «Hun hadde tenkt og tenkt, 

skrev hun, i over tjue år hadde hun tenkt og tenkt, og hun skjønte at det var vondt for Bergljot, 



 

 28 

meg, at hun ikke hadde tatt stilling, men om hun hadde gjort det, ville det vært på sviktende 

grunnlag. Hun syntes det var på tide å forsones» (229). På dette tidspunktet, hvor leserne er 

informert hvor dypt konflikten mellom Bergljot og foreldrene stikker, begynner Astrid forsøk 

på forsoning å fremstå som både virkelighetsfjern og naiv.  

 

Hjelpere 

På den andre siden har Bergljot en rekke støttespillere som bidrar til å styrke hennes 

troverdighet, og som på tilsvarende måte bidrar til å svekke troverdigheten til motstanderne. 

Hjelperne omfatter nær familie, som barna hennes og broren Bård, og i tillegg får hun støtte 

av venninnene sine, Karen og Klara, samt vennen Bo. Klara og Bo vil jeg hevde er de mest 

markante hjelperne i romanen. De støtter Bergljot på hver sin måte; Klara responderer ofte 

følelsesmessig, mens Bo i større grad responderer med intellektet sitt.  

Klara fremstilles som en skadeskutt sjel, og Bergljot kjenner sider av seg selv igjen i  

henne som hun ønsker å undertrykke. Når Bergljot står overfor vanskelig valg, fungerer Klara 

som en pådriver eller igangsetter, og hun oppmuntrer henne blant annet til å konfrontere 

moren og søstrene på revisormøtet. Etter møtet grubler Bergljot på om hun bare ville «være 

slem» da hun konfronterte moren og søstrene sine:  

 
Nei, sa Klara. […]. Du sa det de fortjente å høre. Skulle de knabbe til seg hytter til spottpris 
ustraffet? De har oppført seg dårlig mot deg i alle år. Astrid og Åsa har nytt godt av dine 
foreldres midler i alle år. De har fått mer enn Bård og deg i alle år, emosjonelt og materielt, 
skulle de slippe unna med det uten at du, uten at dere reagerer? (219) 
 

Det er harde ord som faller her, tidspunktet for konfrontasjonen tatt i betraktning. Her 

underslår dessuten Klara at Bergljot har mottatt en del økonomisk støtte fra familien, samtidig 

som hun strengt tatt ikke kan vite hvor mye de andre søsknene har blitt tilgodesett med. Men 

poenget er at Bergljot lytter til Klaras råd, og hennes ord var den utløsende årsaken til at hun 

brøt med foreldrene i sin tid. Fordi Vigdis Hjorth har brukt plass på å bygge opp portrettet av 

Klara, og forholdet mellom henne og Bergljot, stusser leserne verken over at Klara sier drøye 

ting, eller at Bergljot lytter til henne. Hun kan spesielt sies å tjene den funksjon at de «stygge 

ordene kan legges i munnen på en annen», slik at talerens ethos ikke svekkes (Jor 2003: 79). 

Bo Schjerven er en skrivende venn av Bergljot. Vi får vite at han har oversatt en 

russisk diktsamling (36 ), at han selv skriver dikt (327 ), og at han er medlem av Den norske 

Forfatterforening (105). Denne informasjonen bygger oppunder hans ethos som en belest og 

klok mann. Hans kompetanse på krigskonflikter gjør at han har noe til felles med Astrid, for 

hun har i kraft av yrket sitt arbeidet med konflikten på Balkan (197). Bo blir på den måten en 
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vektig motstemme til Astrid – siden han fremstilles som en autoritet på området. I tillegg 

fungerer hans analyser og betraktninger av konflikter i verden ofte som metaforer for 

Bergljots familiekonflikt. En gang Bergljot snakker om hvordan hun som liten forestilte seg at 

hun var jøde under andre verdenskrig, hadde Bo følgende analyse: «Du identifiserer deg med 

ofrene, sa han. Men, sa han så og smilte skjevt, ethvert offer er en potensiell bøddel, så man 

skal ikke være for generøs med medfølelsen» (182–183). Hans viktigste funksjon er å sette 

Bergljots konflikt på mikronivå inn i en makrosammenheng og gi den vekt.  

 

Hvordan prosederer Bergljot saken sin?  
I Arv og miljø vises det til «saken» ved flere anledninger, og det dreier seg da om både 

arvesaken og overgrepssaken. Astrid viser for eksempel til «saken» i en e-post, og det er 

arvesaken hun der refererer til (83, 84 og 86). For Bergljot virker ikke arvespørsmålet å være 

så viktig – det er i all vesentlighet overgrepssaken hun er opptatt av. Hun refererer for 

eksempel til den i forkant av revisormøtet – vi får vite at hun aldri har prosedert saken sin for 

familien samlet (188). En annen gang forteller hun at «jeg glemte Bos dikt til fordel for saken 

min, jeg prosederte saken min» (327). Denne type rettsterminologi benyttes også andre steder 

i romanen, og eksempler på det er «saksframstilling» (83), «prosessen» (87), «den ene parten» 

(94), «vitne» (187, 225), «anklageskrift» (282), «forsvarstale» (282) og «forbrytelse» (314, 

320 og 328). 

Ordbruken viser at det kan være en viss forbindelse mellom Bergljots sak og en 

rettssak, og dette reflekteres også etter min mening i romanens struktur – den har visse 

fellestrekk med en rettstale. Vi presenteres først for arvesaken, og parallelt legges det vekt på 

å etablere troverdighet. Samtidig gis det en del hint om overgrepssaken. Under revisormøtet 

fremlegger Bergljot sin saksfremstilling (påstander). Etter dette følger en bevisførsel i form av 

at Bergljot argumenterer for sin sak, før det hele kulminerer med sluttprosedyren. Jeg vil i det 

følgende undersøke hvor fremtredende disse strukturene er i romanen.  

 

Presentasjonen av saken 

Allerede i løpet av de første sidene i romanen fortelles det om at Bergljot blir syk av å være 

sammen med foreldrene, at hun ikke orket å ha kontakt med dem, og at foreldrene gjerne må 

gjøre henne arveløs (13). Litt senere forteller Bergljot at hun har gått år i terapi for komme ut 

av foreldrenes grep (53). Vi skjønner etter hvert at moren har tatt stilling for faren og mot 

Bergljot i en sak, men vi får ikke vite hva det dreier seg om.  
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En påstand, om enn ikke fullt uttalt, får vi servert da Bergljot i harnisk sender Astrid 

en av sine rasende e-poster nattestid: 

Da jeg var fem år, da du var vel to og Åsa var nyfødt dro mor med dere til bestemor og 
bestefar i Volda for å få avlastning, og far var alene med Bård og meg i Skausvei tjueto. Da 
skjedde det ikke helt gode ting i annen etasje. Far var mye full. Bård var seks og skjønte 
antagelig ikke mye, bare at noe var veldig galt. Vil du ha detaljer? (92–93) 
 

Her – omtrent en fjerdedel ute i boken – kommer det frem at faren står bak alvorlige forhold, 

og som leser kan en ut fra konteksten fort koble informasjonen fra denne e-posten til overgrep 

eller mishandling. Det vil være naturlig å få tanker om at de «ikke helt gode ting» som 

skjedde i annen etasje, er årsaken til at Bergljot må gå i psykoanalyse i flere år. Og kapitlet 

etter at Bergljot har fortalt at hun har begynt i psykoanalyse, omhandler forholdet til faren. 

Det begynner slik: 

Da jeg var liten, var jeg ofte alene med far, jeg var med far i godtebutikken og far kjøpte 
godteri til meg. Jeg husker ikke mye av hva som skjedde før eller etter vi var i godtebutikken, 
men jeg husket godtebutikkbesøket, det var stas at far kjøpte godteri bare til meg. En gang jeg 
var i godteributikken med far, kom gutten jeg var forelsket i inn, jeg forelsket meg tidlig i 
gutter, var usedvanlig opptatt av gutter, gutten jeg var forelsket i kom inn og jeg rødmet og 
skammet meg dypt for at han så at jeg sto i godtebutikken alene med far. (101) 
 

At hun skulle skamme seg overfor gutten i denne situasjonen, kan først synes litt merkelig. 

Men ut fra det som Bergljot så langt har røpet – at hun har brutt med foreldrene, at det skyldes 

noe smertefullt som har med forholdet til dem å gjøre, at moren har tatt stilling for faren i 

saksforholdet, og at faren har gjort ting som ikke er helt gode da han var alene med Bergljot 

og broren – får nok de fleste leserne visse assosiasjoner ut av frasene «ofte alene med far», 

«far kjøpte godteri til meg» og «skammet meg dypt […]». Måten dette er skrevet på gjør at 

det også er nærliggende å få assosiasjoner til en pedofil som lokker et barn med godteri.  

Da vi er kommet litt under halvveis i boken, fremsetter Bergljot en ny påstand: «Far 

var så glad for å flytte fra Skaus vei til Bråteveien, mor også. Mor sa en gang at hun aldri 

hadde angret på at de flyttet fra Skaus vei til Bråteveien, at hun ikke hadde savnet Skaus vei 

ett sekund. Det var ikke rart. Hvem vil bo på et åsted» (143). Her indikeres det at et straffbart 

forhold har funnet sted, men anklagene er fremdeles preget av å være dulgte. Det hintes 

fremdeles da Klara og Bergljot treffes i forkant av møtet hos revisoren som Bergljot er innkalt 

til. Det går imidlertid frem at Klara mener at Bergljot skal «nevne det unevnelige» (187).  

 
Bergljots formelle saksfremstilling  

Bergljot bestemmer seg (som vanlig) for å følge Klaras råd og starter på et utkast til en tale. 

Revisormøtet blir en anledning for Bergljot til å føre en slags tenkt rettssak. Det er hennes 
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anklage mot familien som nå skal fremmes, en anklage som sammenfatter mye av det vi 

lesere mer eller mindre har fått vite frem til da, og som gir oss svar på enkelte forhold vi har 

lurt på underveis. 

På møtet går revisoren saklig igjennom formalitetene ved arven. Da hun er ferdig, bretter 

Bergljot ut papirene sine og begynner å lese. Hun spør retorisk om det finnes «en grunn til at 

de to eldste av mors og fars fire barn ikke har frekventert Bråteveien og Hvaler på den samme 

måten som de to yngste?» (196). Like etter fremsetter hun påstand nummer en: 

Jeg har vært redd min far hele mitt liv, fortsatte jeg. I hvilken grad har jeg ikke skjønt før den 
søttende desember i år, da han døde. Det skjedde helt fysisk en lettelse i kroppen min. Far har 
vel fortalt meg, da jeg var mellom fem og sju og ble utsatt for gjentatte seksuelle overgrep, at 
hvis jeg fortalte noe, ville far komme i fengsel eller mor dø. (197) 

 

Her ser vi en tydelig likhet med et anklageskrift, hvor det straffbare forholdet den anklagede 

er beskyldt for, beskrives. Etter at påstanden er fremmet, roper Bergljots mor at hun lyver. 

Bergljot fortsetter bare rolig med å lese. Hun sier at livet derfor ble vanskelig for henne, at 

hun fortrengte og ble selvdestruktiv og måtte gå i terapi. Og så følger påstand nummer to:  

Da jeg fortalte mor om hvordan ting hang sammen, for treogtjue år siden, fornektet hun meg. 
Det gjorde mine søstre også. Jeg ble et ikke-barn som truet familiens ære. At jeg etter hvert 
ytret meg i forskjellige sammenhenger, ble et problem og en trussel, som Astrid sa en gang da 
jeg i fortvilelse sa at jeg følte at mor og far heller ville sett meg innlagt på psykiatrisk enn som 
skribent: Ja, det hadde jo vært det enkleste. (197–198)  
 

Med dette får moren og søstrene beskyldninger rettet mot seg. De anklages for manglende 

anerkjennelse av hennes historie. Deretter fremmer Bergljot «kravet» sitt: 

Jeg har, som sagt, mange ganger forsøkt å fortelle familien min historie, uten å bli hørt, men 
ser meg nødt til å gjøre det nå, for at også Bårds og min historie skal anerkjennes og være en 
del av dette oppgjøret, som ikke bare er et økonomisk oppgjør, sånn jeg ser det, men et 
moralsk. Derfor er jeg her. (198) 

 

Bergljot krever først og fremst å få aksept for at hun har blitt utsatt for overgrep av faren, men 

også for at hun og broren har fått mindre av foreldrene emosjonelt sett. 

 

Bevisførselen mot moren 

Etter at Bergljot har fremlagt saken og kommet med «kravet» sitt, blir stemningen opphetet. 

Bergljot og moren kaster beskyldninger mot hverandre. I gjengivelsene er det påfallende at 

moren først snakker rolig, mens hun etter hvert «ropte», «hveste», «skrek», «så på [Bergljot] 

med smale, rasende øyne» og «smalt […] tilbake» (197–202). Bergljot, derimot, hever 

stemmen kun én gang (196). I fremstillingen styrker hun logosappellen overfor leseren fordi 
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hun argumenterer rolig og rasjonelt for saken sin. Samtidig styrker hun sin ethos ved å 

fremstå som fattet, og da i sterk kontrast til moren.  

Selve innholdet i argumentasjonen til Bergljot impliserer at moren må ha visst om at 

noe var galt. Hun stiller et par spørsmål til moren i møtet om barndommen, men det er først 

og fremst via Bergljots tankereferat leserne får utdypet argumentene hennes. 

Det første argumentet er at moren nær hadde gått til presten med sine bekymringer for 

Bergljot da hun var liten. Bergljot insinuerer med dette at morens engstelse var av et slag hun 

ikke kunne lufte med en venninne eller slektning. Det andre argumentet er at Bergljot ble 

sendt på ballett- og pianoundervisning fordi disse aktivitetene skulle danne en motvekt mot 

det moren trodde hun hadde opplevd. Bergljot mener at hennes antakelser støttes av det 

faktum at søstrene ikke fikk gå på slike aktiviteter.6 Det tredje argumentet er at moren ga 

Bergljot Man gjorde et barn fortræd da hun var ung. Romanen handler om en jente som har 

vært utsatt for et seksuelt overgrep. Det fjerde argumentet er at Bergljot mener moren fulgte 

henne med argusøyne i oppveksten, fordi moren var redd for at hun hadde utviklet typiske 

tegn på å være et overgrepsoffer, som promiskuøs atferd og rusproblemer (202–203).  

Bergljots bruk av tankereferat i bevisførselen mot moren viser at det ikke er personene 

som er med i handlingen i romanen som skal overbevises her, men snarere leserne. Anna 

Lindhé hevder i artikkelen «The Paradox of Narrative Empathy and the Form of the Novel, or 

What George Eliot Knew» (2016) at det å ta stilling for en person under lesingen, kan 

blokkere for innlevelsen i andre menneskers situasjon. Hun tar utgangspunkt i forskeren Fritz 

Breithaupts tre-persons-modell for utvikling av empati. Han mener at mennesker av natur er 

empatiske vesen – at vi er disponert for å leve oss inn i andres situasjon, men fordi det vil 

være krevende å gjøre dette i enhver sammenheng, har vi utviklet en kontrollmekanisme som 

gjør at vi blokkerer for empatien. En måte å omgå denne blokkeringen på er å velge side for 

noen. Den empatien som da utløses, vil med andre ord være en effekt av at en person har 

observert en konflikt eller en form for spenning mellom to parter, og tatt stilling for den ene 

parten (Breithaupt i Lindhé 2016: 30). Som jeg har redegjort for ovenfor, er det i Arv og miljø 

lagt opp til at leserne skal ta stilling for Bergljot under seansen på revisormøtet. Følger vi 

Breithaupts resonnement, skrur vi da på empatien for Bergljot, mens empatien for moren er 

stengt av. Og som lesere kan vi til og med komme til å rette anklager og skyld mot moren. 

Dette er problematisk, for i Arv og miljø er en levende modell lagt til grunn for morsportrettet. 

Koblingen til virkeligheten influerer dessuten på hvor overbevisende saksfremstillingen 

                                                
6 Her halter imidlertid argumentasjonen hennes. Ønsket søstrene å gå på slike aktiviteter? I så fall, kunne ikke 
det at Bergljot fikk gå på disse aktivitetene like gjerne tyde på at hun ble favorisert? 
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fremstår for leserne. Fremstillingen av moren i Arv og miljø har for eksempel mange 

referanser til morsportrettet i Tredje person entall – romanen Vigdis Hjorth har karakterisert 

som sin mest selvbiografiske. Det gjør at leserne lettere kan tro på ankepunktene Bergljot har 

mot moren, og dermed styrkes logosappellen av de intertekstuelle forbindelsene mellom 

Hjorths verk. 

 

Bevisførselen mot faren 

Bevisførselen/argumentasjonen mot faren starter også på revisorkontoret. Der tenker Bergljot 

tilbake på et møte med faren på kontoret hans i Bråteveien som fant sted 23 år tidligere, rett 

etter at hun konfronterte begge foreldrene sine med at faren har begått overgrep mot henne. 

Faren sa at han ikke hadde gjort det hun beskyldte ham for, og så stilte han henne samme 

spørsmål han hadde stilt henne da hun var femten år – nemlig om hun hadde blødd under sitt 

første samleie. Bergljot minnes hva hun den gangen tenkte om møtet med faren: 

Etterpå, allerede på vei derfra, forsto jeg at han kanskje ikke selv var klar over at det var gått 
så langt som det hadde, men at han fryktet det hadde gått så langt som det hadde, at far hadde 
vært så full at han ikke hadde oversikt over hva som hadde skjedd, den gangen han ikke bare 
gjorde det han ba meg om å gjøre med ham, at han den ene gangen ikke bare gjorde det han 
pleide gjøre med meg, men la seg over meg og gjennomførte, men at han fryktet det. (201) 
 

En argumentasjon som dette kan styrke sakens logosappell, for som leser kan en komme til å 

tenke at hvis faren ikke er i tvil, hvorfor skulle han da stille Bergljot dette pinlige spørsmålet?  

Et annet moment som taler for at faren er skyldig, kommer i form av en e-post som 

datteren Tale har stilet til mormoren og tantene sine:  

Jeg har sett mor så knekt og oppløst som et menneske er i stand til å bli uten å dø; så ødelagt at 
de færreste ville klare å reise seg igjen. […] Jeg har sett mor flykte, inn i rusen, inn i 
litteraturen, vekk fra virkeligheten, vekk fra minnene. Jeg har sett mor som ikke klarer å sovne 
edru, som frykter natten, sengen, å slippe kontrollen. Jeg har sett mor som jobber jobber 
jobber. (225) 
 

Tales e-post fungerer nærmest som et vitneutsagn på hvor vanskelig Bergljot har hatt det på 

grunn av overgrepet, og hvor ødelagt hun har blitt av dette. Hun refser mormoren og tantene 

for at de fornekter morens historie.  

Bergljot gir også en beskrivelse av hvordan hun kom frem til at hun var blitt utsatt for 

et overgrep i barndommen: «Jeg fikk noen underlige smerteanfall etter å ha skrevet på en 

enakter om et kjærlighetsmøte og gikk for å se hva jeg hadde skrevet før anfallene og leste 

denne setningen: Han rørte meg som en lege, han rørte meg som en pappa» (238). Det at hun 

har skrevet dette, og den kraftige reaksjonen hendelsen utløser, er en bekreftelse for Bergljot 

på at faren har misbrukt henne seksuelt.  
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Vi får ytterligere et indisium på at faren er skyldig i form av måten han reagerte på 

etter at moren har konfrontert ham med Bergljots anklager. Faren drakk seg full, begynte å 

gråte og stilte spørsmålet: «Hva hvis jeg sa at jeg hadde gjort det?» (239). Moren forteller 

Bergljot at hun hadde svart at da kunne hun ikke ha vært gift med ham. Denne innrømmelsen 

fra faren taler sterkt for at han har begått overgrepene, mener Bergljot, men hun holder moren 

ansvarlig for at denne åpningen faren gir for en avgjørende samtale, blir lukket på grunn av 

morens svar. Her kan man imidlertid som leser lure på hva moren skulle ha svart på et slikt 

spørsmål. 

I sin bevisførsel insinuerer Bergljot hvordan overgrepene kunne fortsette etter at 

moren kom tilbake fra Volda. Faren tok henne med på jobbreiser hvor de overnattet på hotell, 

eller så var de på tur ute i skogen (290). På et tidspunkt ble faren redd for hva datteren kunne 

komme til å si, og overgrepene stanset. Etter dette forholdt faren seg annerledes til henne enn 

hva han for eksempel gjorde overfor Astrid, som har fortalt at faren pleide å holde henne i 

hånda på turer i skogen, noe han aldri gjorde med Bergljot. Denne forskjellsbehandlingen av 

døtrene brukes som et ledd i den argumentative bevisførselen. 

Vi har til nå – omtrent fem sjettedeler ute i romanen – fått servert mange argumenter 

fra Bergljots side om at faren har forgrepet seg på henne. Skulle noen likevel være i tvil, 

følger det enda et indisium. Bergljot tenker tilbake på da hun var 15 år og moren hadde funnet 

dagboken hennes og lest i den. Der hadde Bergljot beskrevet et oppdiktet samleie. Moren 

viste dagboken til faren, som fikk en kraftig reaksjon. Han gikk ut midt på natta, og kom 

tilbake svært full. Bergljot hørte at faren gråt, og hun beskriver deretter kontrasten mellom 

hvordan han fremsto om natta, og hvordan han oppførte seg dagen etter: 

Neste morgen kom han inn til meg tidlig om morgenen, helt forskjellig fra om natten, streng 
og formell og luktende av etterbarberingsvann, han skulle på kontoret. Han sto ved senga mi 
og spurte om jeg hadde blødd da jeg hadde hatt det samleiet jeg hadde skrevet om i dagboka. 
(297–298) 

 

Her gjentas og utbroderes en handling Bergljot har referert til tidligere, med den effekt at det 

hun forteller om, blir forsterket. Det vil være nærliggende for leserne å tro at faren er usikker 

på om han har forgrepet seg på Bergljot, siden dette argumentet er blitt servert oss tidligere 

(på revisormøtet). Bergljot mener derfor at faren måtte velge å ta avstand fra henne: «Han 

hadde ikke vært menneskelig om han hadde klart å komme seg ut av det umulige med alle 

relasjoner intakt. Han måtte velge og valgte meg bort» (302). 
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Bevisførselen mot Astrid 

Etter at Bergljot har fremført sine anklager mot moren og faren, står oppgjøret med søsteren  

Astrid for tur. Astrid hadde i sin tid trodd på Bergljot, men med årene har Astrid glidd tettere  

inn i «Bråtevei-familiefolden» (240). Bergljot tror at det først er etter revisormøtet at det går 

opp for Astrid hva all denne kontakten med foreldrene har ført til: Hun har havnet på parti 

med dem, noe blant annet pengegavene de har gitt henne, har bidratt til (240–241).  

 Bergljot mener dessuten at Astrid og lillesøsteren Åsa var sjalu på henne i 

barndommen fordi moren var mer opptatt av henne enn av dem (278–279). Bergljot 

insinuerer at dette konkurranseforholdet har ført til at Astrid ikke tar hennes historie alvorlig.  

Det endelige oppgjøret utløses av at Astrid sender Bergljot et brev. I brevet skriver 

Astrid at da saken kom opp for 23 år siden, trodde hun på Bergljot, og at hun fikk grusomme 

tanker av dette, men at hun prøvde å late som ingenting overfor foreldrene. Utfordringen 

hennes var imidlertid at Bergljot ikke husket dette, og at faren avviste påstanden. Med årenes 

løp ble det klart for henne at hun visste for lite til å vite sikkert. Hun kunne verken verifisere 

Bergljots påstand eller farens avvisning av den. Hun var glad i både foreldrene og søsteren, 

skrev hun, og hun hadde ønsket et godt forhold til begge parter (319–320).  

Med dette mener Bergljot at hun har fått beviset på at Astrid ikke anerkjenner hennes 

historie, siden hun vil ha verifisering av den. Astrid burde ifølge Bergljot vite at hun ber om 

noe umulig, hun som «jobbet med menneskerettigheter, som hver dag måtte forholde seg til 

ikke-verifiserbare historier, hva slags verifisering ønsket hun seg?» (322). Her blir det tydelig 

at Bergljot ikke klarer å se saken fra Astrids side. Hvis Arv og miljø er en «sannhetssøkende 

roman» slik Ellefsen hevder, burde ikke da Bergljot ha utvist større forståelse for søsterens 

side av saken? I stedet er det som om hun har ventet på en anledning til å «ta» Astrid på noe 

ved å hevde at hun ber om verifisering. Men Astrid ber ikke om en slik verifisering, hun 

forklarer bare hvorfor det har vært umulig for henne å velge side i saken. 

 

Avslutning av prosedyren/konklusjon 

I det vi kan kalle avslutningsprosedyren, når det gjenstår omtrent 16 sider av boken, er det 

særlig lagt opp til å appellere til lesernes følelser (pathos). En avsluttende prosedyre skal blant 

annet oppsummere hvordan bevisene skal forstås, og hva utfallet av dommen bør bli. Her 

setter Bergljot inn nådestøtet mot søsteren og foreldrene. Det starter med Astrid. Bergljot 

mener altså at søsteren vil ha verifisert historien hennes, og at hun ber om noe umulig. Av den 

grunn søker Bergljot støtte hos sin venn Bo. Han leser brevet fra Astrid, og trekker den 

slutningen at Astrid er fanget i sitt eget godhetsspråk. Han mener at mellom linjene i brevet 
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står det – uten at Astrid skjønner det selv – at Bergljot er et forferdelig menneske som er i 

stand til å beskylde sin far for en grusom forbrytelse. «Det er påtatt, sa han, at hun skulle ha 

det så vanskelig med dette. Men hun vil vel lykkes i sitt fredsprosjekt. Selv om lufta er ute av 

ballongen» (327–330). Og på denne måten, med en konklusjon om at Astrid i beste fall er 

overfladisk og naiv, markeres Bergljots endelige avvisning av Astrid. Her foregår det i 

realiteten en latterliggjøring av Astrid, og hun står tilbake uten noen form for ære. Jeg vil 

hevde at det er meningen at leserne skal dømme Astrid: Hun fremstår som en virkelighets-

fjern figur som ikke forstår hvor forferdelig hennes forsøk på godhet er, og som gang på gang 

tråkker over grensene til Bergljot. Denne latterliggjøringen svekker imidlertid ikke Bergljots 

ethos, for hun har henvendt seg til Bo i sin fortvilelse, og det er han som uttaler de verste 

ordene. Bergljot erkjenner nå at «om Astrid skulle komme, hvis mor døde, og Astrid kom, 

ville det være for sent. At om Astrid gråt og angret, ville jeg være kald» (340).  

 Deretter står Bergljots far for tur. Et viktig grep er å minne leserne om hva kjernen i 

saken består i, og samtidig vekke deres følelsesmessige engasjement. En passasje som vekker 

et slikt engasjement hos leserne, er særlig denne:  

Alle filmsnuttene tatt av far da jeg var liten, der jeg står smilende og naken på en stein på en 
strand i Volda i ballettpositur, er de destruert, hvor er det blitt av dem? Jeg var søt den gangen, 
eller far var en inspirert fotograf? Det lignet jo kjærlighet. Jeg tok det for kjærlighet. Far 
kunne ikke motstå meg. Når vi var alene sammen, ble far helt annerledes, kunne far ikke styre 
seg, bare synet av den nakne kroppen min fordreide hodet på far. (335) 

 

Vi har i dette tilfellet å gjøre med en kraftfull avslutning som i høyeste grad appellerer til 

lesernes følelser. Aristoteles mente at det var viktig å legge vekt på talens avslutning, og Finn 

Eivind Jor oppsummer hvorfor: «[D]et er her, ved talens avslutning, at folk fatter sin endelige 

beslutning om de er med deg eller mot deg; om de er overbeviste, eller om de stadig tviler på 

din tese» (Jor 2003: 87). Her er det meningen at all tvil skal ryddes bort, for at leserne skal bli 

overbeviste og dommen kan felles: Filmsnuttene er avskyelige, de viser det seksualiserende 

mannlige blikket, og faren er definitivt skyldig i den forbrytelsen han anklages for.  

 Til slutt står moren for tur. Det starter med at Bergljot mottar en tekstmelding av 

moren der det står at hun er veldig glad i henne. Meldingen etterlot først Bergljot kald, men så 

fikk hun dårlig samvittighet for sin manglende respons på morens erklæring. Hun ringte 

derfor moren opp og spurte hvordan hun hadde det: 

Hun hadde det ikke bra, svarte hun, for hun så ikke Bård og barna hans eller meg og mine 
barn. Hvorfor vil du ikke se meg? Hvorfor hater du meg, spurte hun. Hva skulle jeg si, skulle 
jeg forklare meg om igjen? Jeg sa hun visste hvorfor, og hun ble aggressiv og sa jeg løy, at 
hvis jeg snakket sant, hvorfor hadde jeg ikke gått til politiet, og jeg la på, den dårlige 
samvittigheten var forsvunnet. (342) 
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Det virker som om dette er en stadfesting av at det ikke går an å håpe på noen form for 

anerkjennelse, og at det derfor ikke vil være mulig å ha kontakt. Den aller siste siden i boken 

understreker nettopp dette. Der foregår det en samtale mellom Bergljot og Emma, Tales 

datter. Emma spør om Bergljot har en mor, og da hun skjønner at oldemoren hennes er i live, 

vil hun gjerne hilse på henne. Siden det er umulig, må Bergljot lyve overfor barnebarnet. Det 

viser det såre i at overgrepet, og at den påfølgende splittingen av familien ikke bare berører én 

generasjon, men går i arv gjennom flere slektsledd. 

 

Oppsummering 
I den siste delen av analysen ovenfor har jeg undersøkt om Arv og miljø kan sies å ha visse 

fellestrekk med en rettstale. Analysen har vist at romanen har strukturer som ligner en 

prosedyre, og særlig fremtredende er disse fra møtet på revisorkontoret finner sted, hvor 

Bergljots saksfremstilling blir lagt frem. Her blir et formelt møte om arvefordeling omskapt 

til en slags rettssak hvor Bergljot fremsetter anklager mot sin primærfamilie. Senere følger det 

vi kan kalle hennes argumentative bevisførsel før vi til slutt får den avgjørende slutt-

prosedyren. Det blir flere steder brukt juridisk terminologi. Romanens innhold understrekes 

av formen her, og analysen viser at det er lagt opp til at leserne skal bli overbevist om 

Bergljots historie. Til det formålet brukes det tydelige argumenter og en rekke virkemidler, 

blant annet gjentagelse. Kan det være på grunn av slike strukturer at Christine Hamm hevder 

at Arv og miljø ikke er en typisk traumefortelling? Hun har i alle fall påpekt at det er lite som 

er uklart og fordekt i Arv og miljø, og at på den måten skiller romanen seg fra utpregede 

traumefortellinger. Dette tvinger leserne til å reagere mer direkte på det som står i Arv og 

miljø, mener hun, for de blir nødt til «å møte ubehaget det innebærer å høre på fortellingen 

om et traume» (Hamm 2017: 113). Hun trekker følgende slutning:  

Leserne føler seg konfrontert med et krav om anerkjennelse til tross for at de ikke har sikre 
bevis på at krenkelsene har skjedd. Leserne har ingen mulighet til å gjemme seg bak et 
komplekst tekstuttrykk, men stilles overfor Bergljots dagligdagse, litt masete fortellerstil. 
(2017: 114) 
 

Jeg følger langt på vei Christine Hamms resonnement, for denne boken er noe mer enn en 

fortelling om manglende anerkjennelse av en overgrepshistorie fra familiens side. På samme 

måten som Bergljot fremmer krav overfor moren og søstrene om anerkjennelse i møtet på 

revisorkontoret, krever Arv og miljø også anerkjennelse for Bergljots historie av dens lesere. 

Jeg mener imidlertid at Hamm underkommuniserer kraften i retorikken som ligger bak 

«Bergljots dagligdagse, litt masete fortellerstil». Virkemidlene som mange ganger ligger 
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under – og kan skjule seg bak – denne fortellerstilen, slik jeg har vist til i analysen ovenfor, 

mener jeg er sterkt medvirkende til at mange av leserne føler seg konfrontert med et krav om 

anerkjennelse, som i sin tur fører til at de lar seg overbevise av Bergljots historie.  

Et viktig retorisk grep er å bygge Bergljots ethos og tilsvarende svekke motstandernes 

karakter. En person som ikke synes å være til å stole på eller virker usympatisk, vil ha 

vanskeligheter med å overbevise andre om en sak. Bergljot virker troverdig fordi vi får 

inntrykk av at hun er ærlig. Hun fremstiller seg selv som et menneske med gode og dårlige 

sider – en sammensatt person – som blant annet plages av skyldfølelse og skam. 

 Samtidig styrkes Bergljots troverdighet i takt med beskrivelsen av morens umodne, 

selvsentrerte og manipulerende fremtoning. Moren fremstilles ganske endimensjonalt, mens 

faren beskrives som noe mer sammensatt. Det er ikke lagt opp til at leserne skal utvikle 

empati med foreldrene til Bergljot, selv om Bergljot finner noen formildende trekk ved faren. 

Det portrettet som er tegnet av foreldrene, inviterer ikke leserne til å se saken fra flere sider, 

snarere tvert imot.  

Måten Astrid fremstilles på derimot, gir til å begynne med inntrykket av at leserne 

tilbys muligheten til å se saken fra en annen side. Men bildet rives i stykker, og kanskje starter 

det der Bergljot refererer til «terapeut-forsoningsspråket» (89), «skolemesterholdningen» (91) 

og «fredsmeklerholdningen» (91) til Astrid? Spenningen som gradvis tiltar mellom Bergljot 

og Astrid, legger føringer på leserne, og når påstand senere står mot påstand, blir vi tvunget til 

å velge side, og teksten legger opp til at vi skal holde med Bergljot. Da har vi ikke å gjøre 

med en polyfon roman, hvor et mangfold av stemmer slippes til. En polyfon roman 

kjennetegnes jo nettopp ved at karakterene har hver sine perspektiv og meninger, men 

forfatteren lar dette stå åpent, det overlates til leserne å ta stilling. Jeg mener at det er mer 

riktig å betegne Arv og miljø som en homofoni – hvor flere stemmer (tilsynelatende) slipper 

til, men de er strengt regissert av én stemme. Og dermed står ikke sannhetssøken i sentrum i 

denne romanen slik Bernhard Ellefsen hevdet i sin kommentar. Det dreier seg tvert imot om 

at den styrende stemmen søker å vinne gehør for sin versjon.  
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Analyse av Fri vilje 
 

Helga Hjorth og forfatterskapet 
Helga Hjorth ble født 10. juni 1964 og vokste opp i Oslo. Hun er yngst i en søskenflokk på 

fire, med en eldre bror og to søstre. Vigdis Hjorth er den eldste av søstrene. Helga Hjorth 

utdannet seg til jurist i perioden 1985–1992, og i samme periode tok hun i tillegg et grunnfag 

i filosofi ved Universitetet i Bergen (Rotnes 2017). Hun jobber til daglig som seniorrådgiver i 

Riksarkivet. Da hun skjønte at Vigdis Hjorth hadde levert inn manus til en roman der familien 

ble brukt som modeller, tok hun kontakt med søsterens forlag, Cappelen Damm. Hun håpet at 

forlaget ville ta det hun sa i betraktning, og at det ville bli foretatt noen etiske vurderinger 

som igjen kanskje ville føre til at romanens innhold ble justert. Helga Hjorth nådde imidlertid 

ikke frem og kom etter hvert til den erkjennelse at det var så å si umulig å forsvare seg – med 

mindre hun skrev en roman hvor hun fikk frem sin versjon av saken (Molnes og Norli 2017). 

Det førte til at hun debuterte som forfatter med romanen Fri vilje, som utkom 9. august 2017. 

Romanen ble ikke varslet før den ble utgitt, og den 10. august sto det følgende på trykk i VG: 

Helga Hjorth har lansert sin roman «Fri vilje» i stram profesjonell regi. Et par elegante 
forhåndsavtaler med Aftenposten og Klassekampen, bok sendt klokken 0700 om morgenen til 
mediehusenes kulturredaksjoner. Rett inn i Dagsnytt 18 og Dagsrevyer og everywhere. 
(Hjeltnes 2017) 
 

Det var altså en nøye planlagt, men ikke uvanlig, mediestrategi. Publikum responderte med å 

vise stor interesse for romanen til Helga Hjorth. Førsteopplaget på 6 000 eksemplarer ble 

solgt ut i løpet av to dager, og forlaget måtte straks trykke opp 10 000 nye eksemplarer 

(Drevfelin 2017). Allerede første uken romanen var i salg, gikk den til topps på «Boklista», 

og ble dermed ukens mestselgende skjønnlitterære bok i Norge.7 Fri vilje toppet også 

«Boklista» uken etter. Ifølge Kagge Forlag hadde boken i mai 2020 et opplag på 48 000 

eksemplarer. Fri vilje fikk en noe blandet mottakelse, men flere anmeldere ga uttrykk for at 

dette var en god debutantbok.  

I lanseringsintervjuet med Aftenposten 9. august 2017 uttalte Helga Hjorth at hun 

håpet at romanen hennes kunne bli et annerledes bidrag til samtalen om virkelighetslitteratur 

(Aldridge 2017). Hun ga i tiden etter debuten flere intervjuer, holdt foredrag og skrev kronikk 

i Aftenposten. Hun har vært opptatt av å formidle hvilke konsekvenser virkelighetslitteraturen 

                                                
7 «Boklista» er utarbeidet av Bokhandlerforeningen, og salgsstatistikk ligger tilgjengelig på foreningens nett-
sider. Statistikken baserer seg på salgstall fra flere bokhandlere, bl.a. ARK, Tanum, Akademika, Norli og Libris. 
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kan ha for de som blir brukt som levende modeller. Det er dessuten grunn til å tro at Helga 

Hjorth hadde en finger med i spillet da advokatfirmaet Elden varslet søksmål mot Den 

Nationale Scene, fordi Arv og miljø ble satt opp som forestilling ved teateret høsten 2018. 

Søksmålet ble fremmet på vegne av Inger Hjorth og hennes avdøde ektemann i januar 2019. 

Den Nationale Scene har avvist kravet. 

Helga Hjorth sendte høsten 2018 inn et høringsutkast til den nye personvern-

kommisjonen. Hun skrev blant annet at «[d]en som blir utlevert med alt sitt private og 

definert i full offentlighet gjennom et annet menneskes kunstneriske ytring, føler seg fratatt 

ære og verdighet» (Hjorth 2018). Hun hevdet også at den kunstneriske ytringsfriheten ser ut 

til å veie tyngre enn privatlivets fred i Norge, og at det å vinne frem rettslig er vanskelig.8 

 I juli 2019 utga Helga Hjorth sin andre roman, Arkivarens testamente. Den handler om 

den unge juristen og arkivaren Nora Haugen og en eldre kollega av henne, Gudmund Gravdal. 

Helga Hjorth har selv kalt boken for en «spenningsroman fra arkivmiljøet» (Imeland 2019). I 

likhet med Fri vilje fikk Arkivarens testamente noe blandet kritikk, og en rask gjennomgang 

av antall øyne på terningene som ble kastet i noen aviser, viser at de varierte mellom tre og 

fem. Flere kritikere påpekte imidlertid at denne romanen nærmest ber om en oppfølger. Helga 

Hjorth har ikke sagt at det kommer til å skje, men hun har uttalt at skrivelysten fremdeles er 

til stede, og hun ser ikke bort fra at hun kommer til å utgi flere romaner. 

 

Presentasjon av Fri vilje 
Helga Hjorths roman Fri vilje ble utgitt på Kagge forlag, et snaut år etter Arv og miljø. Den er 

307 sider lang. Omslagssiden er enkel; den har lilla bakgrunnsfarge og er uten ikonotekst. 

Teksten på omslaget står plassert i et hvitt kvadrat og består av navnet på forfatteren, tittelen 

samt rubriseringen «roman». Sjangerbetegnelsen har lilla skriftfarge, mens skriftfargen for 

øvrig er sort. Tittelen er iøynefallende, den er ganske markert og står plassert omtrent i det 

gylne snitt. Indirekte angir tittelen at denne boken er et svar på Vigdis Hjorths roman Arv og 

miljø. Å være formet av arv og miljø kan være en forklaring på hvorfor et individ handler som 

det gjør, mens det å ha fri vilje indikerer at individet har et valg. I Fri vilje lar Helga Hjorth 

hovedpersonen, Nina, reflektere over dette. Hun gir uttrykk for at «[h]vis årsaken til alt man 

er, og til alt man gjør, kan søkes opp i fortiden, hvis alt kan forklares med hva andre 

                                                
8 Helga Hjorth kom også med noen forslag til hvordan personvernet kan styrkes, og et av dem er å opprette et 
etisk utvalg, lignende det pressen har. Et annet forslag er å stramme inn unntaksbestemmelsene i person-
opplysningsloven, der kunstneriske ytringer som gjelder barn, spredning av sensitive helseopplysninger, eller 
anklage om kriminelle forhold, blir omfattet av lovbestemmelsen.  
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mennesker har gjort før, så har vi jo ikke fri vilje» (272). Tittelen slår dermed anslaget for noe 

av tematikken i boken, og det samme gjør dedikasjonen og epigrafen som følger på de første 

sidene. Fri vilje er dedisert til Helga Hjorths foreldre, og forsvaret av dem står sentralt i 

boken. Epigrafen lyder slik: «Enkelte løgner røper mer om livets smertepunkter enn all 

verdens uinteressante sannheter». Opphavet til disse ordene er Vigdis Hjorth, og navnet 

hennes står oppgitt under sitatet. Poenget med denne epigrafen er nok at Helga Hjorth ønsker 

å formidle at søsteren hennes har et noe lemfeldig forhold til sannheten.  

 Fri vilje er en motroman – et tilsvar – og den kan også kategoriseres som virkelighets-

litteratur fordi boken i realiteten beskriver Helga Hjorths og hennes families forsvar mot 

anklagene de oppfatter at Vigdis Hjorth fremmer mot dem i Arv og miljø.  

Handlingen i Fri vilje dreier seg om en familie som blir ofre for en grov utlevering i 

romans form. Plottet er bygget opp rundt anklagene forfatteren Vera Lind retter mot familien 

sin i denne romanen, mens jeg-fortelleren, Veras lillesøster Nina, er opptatt av å tilbakevise 

det inntrykket Vera gir av familien. Det gjelder strid om to hytter og oppgjøret for disse, men 

spesielt dreier det seg om å forsvare faren, som Vera hevder har begått seksuelle overgrep mot 

henne. Nina tror ikke på Vera, hun har en alternativ teori om hvorfor søsteren hevder dette.  

 Fri vilje består av en kort prolog og tre hoveddeler. Hver del består for det meste av 

små kapitler som typisk er mellom to og fire sider lange. Det brukes ikke kapitteloverskrifter, 

men hoveddelene kalles «Høst» (11), «Livet etter døden» (95), og «Hytteliv» (191). Den 

første delen starter med farens plutselige død og tiden før hans begravelse. Strid om arv står 

sentralt her. I denne hoveddelen har Nina flere tilbakeblikk på oppveksten sin. Lignende 

tilbakeblikk finnes det også noen av i andre del, men viktigest her er at Vera utgir en roman 

som handler om farens overgrep. Vi får vite hvordan utgivelsen av romanen påvirker Nina, 

søsteren Ingvill og moren. Nina finner ut at den eneste måten å forsvare familien på, er å 

svare med samme mynt – nemlig skrive en roman. I tredje del er det særlig Ninas 

skriveprosess det handler om. I likhet med den velviljen det har vært lett å opparbeide for 

Bergljots prosess i Arv og miljø, er det tilsvarende lett å få sympati for Ninas sak i Fri vilje. 

 

Overtalelsens rolle i Fri vilje 
Både Arv og miljø og Fri vilje har mange berøringspunkter med en apologi. Vi finner sterke 

virkelighetsreferanser i begge bøker, og retorikken som blir brukt, er juridisk. Da Bergljot i 

Arv og miljø fremmer sine anklager mot familien, fungerer revisorkontoret som et substitutt 

for en rettssal. Det understrekes ved det formelle i situasjonen, og at det er et poeng for 

Bergljot at det finnes et offentlig vitne til hennes anklage. Strukturen i Fri vilje ser på sin side 
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ut til å være bygget opp som et forsvar for Nina og hennes familie. Dette forsvaret har dobbel 

bunn når vi vet at Helga Hjorth har uttalt at hun har skrevet boken nettopp for å forsvare 

familien mot den fremstillingen hun oppfatter blir gitt av dem i Arv og miljø. Møtet på 

revisorkontoret blir også viet plass i Helga Hjorths roman, men det står ikke like sentralt som 

i Arv og miljø. I Fri vilje er omdreiningspunktet utgivelsen av Vera Linds roman. Helga 

Hjorths anliggende er å forsvare seg mot anklagene hun oppfatter blir fremmet mot familien i 

Arv og miljø, og som jurist har hun førstehånds kjennskap til verktøyene som brukes når man 

skal argumentere for – og bygge opp – en sak. Men innebærer dette forsvaret nødvendigvis at 

overtalelsen er viktigere enn sannheten, slik Bernhard Ellefsen forfekter? Er ikke Helga 

Hjorths ønske om å forsvare familien sin nettopp betinget av å få frem det hun mener er den 

sanne versjonen? 

I denne delen av analysen vil jeg undersøke hvilke retoriske grep og virkemidler Helga 

Hjorth har benyttet for å få leserne til å tro på Ninas versjon av saken, og om det er noe som 

tyder på at sannheten underordnes overtalelsen. Det vil i tillegg være hensiktsmessig å 

undersøke hvordan Helga Hjorth har bygget opp Ninas forsvar, og om dette følger rettstalens 

struktur i samme grad som Arv og miljø.  

 

Etablering av Ninas troverdighet 
Fri vilje åpner på denne måten:  

VI HADDE PLEID å være en flokk, vi fire barna i familien. Men det kom aldri til å bli oss 
fire igjen. Ikke etter at pappa døde. Ikke etter arveoppgjøret, da debet og kredit skulle gjøres 
opp. Da de to eldste, Even og Vera, fant hverandre igjen etter mange år, og det brøt ut krig. Da 
Even og Vera gikk mot Ingvill og meg, og det ble to mot to. (9) 

 

Leserne presenteres for saken, og i prologen får vi umiddelbart vite at her handler det om en 

søskenflokk på fire som det har brutt ut krangel mellom i forbindelse med et arveoppgjør. 

Moren står sammen med de to yngste søsknene Ingvill og Nina i denne kampen mot de to 

eldre søsknene, Even og Vera. Historiens jeg-forteller er Nina, og navnet hennes får vi vite i 

den første hoveddelen, «Høst». Den starter med at Nina og Ingvill befinner seg hjemme hos 

moren. Det er tett oppunder jul, og faren har nylig avgått ved døden. En begravelsesagent 

kommer for å snakke om hvordan gravferden skal foregå. Moren har funnet frem et dikt hun 

en gang skrev til faren som heter «Vår i januar», men hun er usikker på om det passer seg å 

fremføre dette i begravelsen. Begravelsesagenten synes diktet er fint, og sammen med Nina 

overtaler han henne til å trykke det på programmet. Deretter forslår begravelsesagenten at de 

kan bruke «vår i januar» som et gjennomgangstema i begravelsen (16).   
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Denne passasjen fra Helga Hjorths roman har to funksjoner. For det første kommer det 

på et senere tidspunkt frem i Fri vilje at Vera i sin roman synes at det er «ekkelt å tenke på å 

skulle ligge inntil pappa, slik mamma hadde skrevet i diktet» (250). Da er leserne innforstått 

med at begravelsesagenten syntes at diktet var vakkert.  

For det andre er passasjen et svar på hvordan begravelsen og diktet omtales i Arv og 

miljø, der det blir henvist til «vår i januar» hele åtte ganger (Hjorth 2016: 165–167, 188 og 

195). Bergljot sier ikke rett ut at «det å ligge inntil far» er ekkelt, men hun uttrykker følgende: 

«[…] jeg likte ikke å se ham så avkledd, så mye bar hud, på baksiden sto et dikt mor hadde 

skrevet til far om hvordan hun likte å ligge inntil ham» (Hjorth 2016: 165). Konteksten gjør at 

leserne, om enn litt umerkelig, kan oppfatte at Bergljot synes at verselinjen om å ligge inntil 

faren, vekker ubehag. Bergljot tror at det er moren som bevisst har valgt «vår i januar» som et 

gjennomgående tema i begravelsen. Hun grubler på om det ligger et budskap bak denne 

metaforen – et budskap hun setter i sammenheng med den manglende aksepten hun opplever 

fra familien for sin historie. Dette avvises i Fri vilje.  

Diktet og tematikken «vår i januar» blir viet mye oppmerksomhet i Helga Hjorths 

roman i forhold til hva hun lar antagonisten Vera si om diktet, og det er nærliggende å tro at 

dette mest av alt er myntet på å forsvare den virkelige Helga Hjorths mor mot det som står 

beskrevet om begravelsen i Arv og miljø. Dermed bidrar versjonen som gis i Fri vilje til å 

rette opp inntrykket av henne, og påstandene som fremmes i Arv og miljø blir forsøkt 

tilbakevist. At denne episoden peker på den virkelige moren, vil mange lesere ha fått med seg. 

Rett etter at Vigdis Hjorths bok forelå, avdekket journalister fra Aftenposten i en artikkel at 

de hadde fått tilgang til seremoniprogrammet fra farens begravelse: «På baksiden av 

programmet står et dikt skrevet av moren til faren. Diktet starter slik: Får jeg ligge inntil deg 

og kjenne varmen (...)» (Aldridge og Borud 2016). At dette er kjent for mange leserne, gjør at 

forsvaret til Helga Hjorth fremstår som gjennomtenkt allerede fra åpningen av.  

Gjennom Ninas historie forstår vi at Even og Vera er fraværende da begravelses-

agenten er til stede hjemme hos moren, og de blir heller ikke nevnt. Idet begravelsesagenten 

skal til å gå, skjønner Nina at verken søsteren eller moren vil informere ham om at det er en 

konflikt i familien. Nina forstår at pinlige situasjoner kan oppstå, og at det også kan ramme 

begravelsesagenten. Hun forteller ham derfor at de har «litt ugreie forhold i familien» (18). 

Dette bygger oppunder Ninas karakter, fordi det viser at hun er en som tar ansvar og ordner 

opp, samt at hun har en forståelse av det større bildet. Dessuten bidrar det til å bygge opp 

under hennes og Ingvills ethos at de er til stede for moren som nettopp har mistet sin mann, i 

motsetning til de to andre søsknene som er helt fraværende. Dette forsterkes da det mot 
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slutten av første hoveddel går frem at situasjonen var den samme da faren lå for døden på 

sykehuset. Når en skal holde en forsvarstale, bør en starte med å bygge opp troverdighet, og 

det er nettopp hva fortelleren bruker plass på innledningsvis.  

 

Hvilke grep og virkemidler skal overbevise leserne?  
Wayne C. Booth tar avstand fra tanken om at en forfatter ikke er opptatt av leseren når 

han/hun skriver. Han hevder at en forfatter alltid vil ha en leser – eller et publikum – i tankene 

når romanuniverset kreeres. De grepene som tas, er ment å påvirke leserne (Booth 1961: 108–

109). Helga Hjorth har i aller høyeste grad hatt et publikum i tankene når hun skriver. Det 

understrekes av hennes utsagn om at Fri vilje ble til fordi «hun ville ta sine foreldre i forsvar, 

og fordi hun hadde et sterkt behov for å korrigere det bildet som ble skapt av familien deres i 

Arv og miljø» (Sivertsen 2017). Hun har brukt romanens form til dette, og akkurat slik som 

Vigdis Hjorth i Arv og miljø har tatt retoriske grep og benyttet virkemidler som er med på å 

støtte kjernen i argumentasjonen hennes, har det samme blitt gjort i Fri vilje. 

 

Retoriske troper og figurer 

I likhet med Arv og miljø er det i Fri vilje brukt metaforer som et viktig virkemiddel. Et 

eksempel er en drøm moren til Nina har hatt, der et stort insekt, en tege, hadde kommet 

flyvende og satt seg på hånden hennes. Den hadde vært svært innpåsliten, og moren beskriver 

at det var «som om den eide meg, til den var ferdig. Da bare fløy den rolig av sted. Der den 

hadde sittet, var det igjen to blodige merker» (190). Ved å bruke tegen som en metafor på 

Vera, får Nina sagt mye. Bildet drømmen gir av Veras handlinger, kan vekke antipati hos 

leserne, spesielt det forholdet at Vera mener at hun er i sin fulle rett til å utsette moren for det 

hun gjør.  

 En metafor som brukes gjentagende ganger i Fri vilje, er «musefellene». Nina 

tilbringer tid på hytta mens hun skriver, og det er spesielt i tredje hoveddel, «Hytteliv», at hun 

for alvor forsøker å motivere hvor usannsynlige påstandene til Vera er. Fellene blir brukt som 

en metafor på denne prosessen. Nina har begynt å bli plaget med mus på hytta og forteller at 

hun hadde fanget fire i fellene som var satt under kjøkkenbenken. Hun uttrykker at Filip, som 

hadde kommet på dagstur, «begynte å bli lei, men jeg klarte ikke å la være å tenke på hvor de 

kom fra, om det var flere som ville inn» (255). Her virker det som om dette er et bilde på at 

Filip har blitt lei av at hun tenker på saken hele tiden, og at tankene til Nina kontinuerlig 

kretser om hvordan hun skal forme det perfekte forsvar – eller «tette alle hull». Neste gang vi 
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hører om musefellene, bekreftes inntrykket vi tidligere har fått, for også da er Filip irritert. 

Nina føler på sin side at Filip forstyrrer henne i skriveprosessen (276). 

Helt mot slutten av boken har det kommet ytterligere en mus i fella, og Nina 

bestemmer seg nå for å gå drastisk til verks. Hun vil bli kvitt musene en gang for alle. Siden 

hun hadde lest at feller var mest humant, men gift mest effektivt, drar hun til Maxbo for å 

kjøpe musegift. I radioen på vei dit hører hun et program hvor det hevdes at man ikke 

glemmer traumer eller spesielle hendelser, og at psykologer som snakker om fortrengte 

minner, ikke er oppdaterte (284–287). Da programmet er over, går hun inn på Maxbo for å 

kjøpe musegift. Nina har med andre ord fått det avgjørende våpenet i kampen mot søsteren. 

En annet virkemiddel som benyttes mye i Fri vilje, er retoriske spørsmål. Et eksempel 

er der Nina leser hva en professor har uttalt om boken til Vera. Nina blir provosert og stiller 

følgende spørsmål:   

Mente han virkelig at litterære overgrep skulle unnskyldes fordi det inngikk i en lang 
tradisjon, fordi det var noe forfattere hadde holdt på med bestandig? Og så han for seg at 
pappa som lå i graven, kom til å ta Veras injurier som et kompliment, mamma også, fordi hun 
fremførte dem med bravur og vant priser? (244) 

 

Disse spørsmålene oppfordrer leserne til å tenke selv, men måten Nina stiller dem på, viser 

hvilket standpunkt hun har tatt. De fremhever også hva hun mener om professorens tanker. At 

det å stille retoriske spørsmål er et effektivt virkemiddel, understrekes av retorikerne. På 

samme måte som Perelman og Olbrechts-Tytecha tar til orde for at anaforen kan være 

argumentativ, hevder de også at retoriske spørsmål kan være det. De kan skape en form for 

fellesskap fordi tilhørerne [eller leserne] inviteres til å ta stilling til det som det stilles 

spørsmål om. Men samtidig har taleren [eller forfatteren] lagt premissene for svaret. Denne 

type spørsmål kan derfor ha overtalende verdi (Olbrechts-Tytecha og Perelman (1971: 178).  

Det finnes selvsagt flere troper og figurer som er benyttet i Fri vilje, men jeg har 

trukket ut noen av de mest påfallende. Det som skiller Fri vilje mest fra Arv og miljø i denne 

sammenheng, er at gjentagelser ikke er noe utpreget grep i Fri vilje, slik som i Arv og miljø. 

Det kan komme av at gjentagelser er en integrert del av den særegne skrivestilen til Vigdis 

Hjorth, mens en slik skrivemåte ikke faller like naturlig for juristen Helga Hjorth. Dette 

minsker imidlertid ikke hennes overtalelsesevne, for mange av tropene og figurene hun har 

brukt, viser både til de argumentative sidene ved saken og taler til lesernes følelser.  

 

Legitimering av Ninas historie 

Det som særlig skal styrke legitimiteten i Ninas historie, er bruken av alle de åpenlyse 

virkelighetsreferansene. Oppslaget om Vera i Aftenposten er et eksempel på en slik 



 

 46 

virkelighetsreferanse. I forbindelse med at romanen til Vera utgis, viser Nina til at det sto et 

lite bilde av Vera på forsiden av avisen, hvor følgende tekst sto under: «Skriver om overgrep 

og stikker av» (104). Hvis man søker på denne frasen i Google, kommer man til nettutgaven 

av Vigdis Hjorths intervju med Aftenposten i forbindelse med lanseringen av Arv og miljø.  

En annen virkelighetsreferanse er der Nina gir et eksempel på hvordan Vera pleide å 

agere da journalister stilte henne spørsmål om hvordan hennes siste roman forholdt seg til 

virkeligheten: «Det var da et underlig spørsmål», sa hun med glimt i øyet til gamlekjæresten 

som intervjuet henne på kulturhuset i Skien» (283).  

Og en tredje er der moren hadde hørt Vera blitt intervjuet på radioen, hvor de snakket 

om Vera Lind og hennes mørke hemmelighet. Reporteren hadde spurt henne om hva 

hemmeligheten var. Vera svarte at hun kanskje skulle fortelle det hvis reporteren skrudde av 

mikrofonen (144). Det kunne vært nevnt mange lignende referanser, men jeg nøyer meg med 

å vise til at også mottakelsen av den siste romanen til Vera står omtalt flere steder i Fri vilje. 

Poenget er at alle disse referansene er lett gjenkjennelige, og peker så direkte på Vigdis 

Hjorth, at Helga Hjorth styrer oss til å tenke på Vera Lind som Vigdis Hjorth. Denne 

autentisiteten gir legitimitet til historien Nina forteller.  

 Likevel er det opplagt at vi som lesere ikke har forutsetninger for å vite om alt det 

andre Helga Hjorth skriver om, faktisk har skjedd eller ikke. Poenget er at hun prøver å 

overbevise oss om at det Nina forteller, er sant, ved å vise til at mye av det har referensialitet. 

Et slikt eksempel illustreres av Filip. Han har fått tak i boken til Vera samme dag den kom på 

markedet og sender melding til Nina hvor han spør om det stemmer at familien møttes på en 

pizzarestaurant. Nina bekrefter dette, og forteller at de var i Sandvika. Da repliserer Filip at 

han hadde vært usikker på nettopp dette, men i så tilfelle «stemmer alt» (174). Denne lille, og 

for så vidt ubetydelige detaljen, styrker autentisiteten i Ninas historie. Pizzarestauranten i 

Sandvika er for det første en virkelighetsmarkør, og for det andre er dette møtet beskrevet i 

Arv og miljø (hvor riktignok Sandvika ikke eksplisitt blir nevnt).  

Hvis vi aksepterer Filips påstand, stemmer altså det som står i boken til Vera Lind 

overens med virkeligheten helt ned på detaljnivå – eller slik vi blir styrt til å lese det: 

Hendelsene i Vigdis Hjorths bok refererer detaljert til episoder som har skjedd i virkeligheten. 

Samtidig modifiseres Filips utsagn ved at det like etter legges til at han i en tekstmelding 

skriver at «hva faen er det Vera tillater seg […], refererer fra virkeligheten, men finner på ting 

når det passer?» (174). Dermed understreker han en av de fremste hensiktene med Fri vilje: Å 

påvise at Vera Lind – eller Vigdis Hjorth – viser til virkelige hendelser og personer i romanen 

sin når det passer henne, men lyver og dikter opp ting om dem når det måtte passe. 
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Virkelighetsreferansene i Fri vilje har i tillegg en annen funksjon. Helga Hjorth låner 

autoritet fra forskere og spesialister, og det fremste eksemplet er bidragsyterne i radio-

programmet Ekko Helg (284). Programmet ligger tilgjengelig på NRK Radio, og har et 

innslag som heter «Rettssikkerhet i overgrepssaker. Kjente profiler som Randi Rosenquist og 

Pål Grøndahl deltar her. Det refereres bare indirekte til dem, men det er lett å finne frem til 

hvem disse fagpersonene er, og hva de sier om saken. Poenget mitt er at denne type skjult 

argumentasjon styrker legitimiteten i Ninas forsvar.  

Oppsummert er mange virkelige hendelser lite fordekt. Det er nærliggende å tro at det 

skyldes at Helga Hjorth har vært opptatt av at de etterprøvbare sidene av saken skal styrke de 

sidene av saken som ikke er like opplagte, for at forsvaret skal fungere best mulig. Selv om 

det ikke er like åpenbart som i Fri vilje, er mange virkelighetsreferanser lite tilslørte også i 

Arv og miljø. Har Vigdis Hjorth på samme måte som Helga Hjorth kanskje vært opptatt av at 

virkelighetsreferansene skal styrke troverdigheten i Bergljots historie?  

 

De intertekstuelle referansene 

I likhet med Vigdis Hjorth har Helga Hjorth mange referanser til andre verk i Fri vilje, men 

her må det med en gang understrekes at den viktigste intertekstuelle referansen for Fri  

vilje, er Arv og miljø. Fri vilje kunne rett og slett ikke ha vært den boken den er om det ikke  

hadde vært for Arv og miljø. Helga Hjorths roman korresponderer med, utfyller, korrigerer og 

ikke minst motsier det som står i Vigdis Hjorths roman. Det refereres aldri åpent til Arv og 

miljø, men eksemplet med pizzarestauranten ovenfor viser måten Helga Hjorth ofte alluderer 

til Vigdis Hjorths roman på.  

Et annet eksempel som demonstrerer hvordan Fri vilje korresponderer med og utfyller 

søsterens roman, er at det helt på slutten i Arv og miljø vises til at Bergljot har fått et 

dokument med oppstilling over arveoppgjøret. For å få pengene overført måtte hun signere og 

sende det i posten eller stikke innom moren med det. Bergljot ønsket ikke å treffe moren, så 

hun skrev under dokumentet og sendte det. Deretter fikk hun noen dager senere pengene inn 

på konto (Hjorth 2016: 338–339). Det bekreftes i Fri vilje, og der står det også hvor mye 

eldstedatteren fikk overført (fire millioner kroner, indeksjustert). Men i tillegg går det frem at 

Bergljot etter en stund sendte et kort til moren, hvor hun hadde limt inn en stor femkløver  

som omtrent dekket hele kortet (169). Dette kortet står det ingenting om i Arv og miljø. Dette  

bidrar for det første til å nyansere versjonen som gis i Arv og miljø om at Bergljot holder seg 

helt unna familien. For det andre er det vel nærliggende å tolke at femkløveren skal minne 

moren om overgrepene datteren hevder at hun ble utsatt for fra hun var fem år. Ved at 
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arveoppgjøret sammenstilles med kortet i Fri vilje, styres lesernes tanker i retning av at Vera 

er ondsinnet, eller at hun er i psykisk ubalanse. Det fremstår som noe underlig å signere for en 

testamentarisk gave den ene dagen, for så å sende et slikt kort i posten den neste. Nå er det 

riktignok en viss avstand mellom disse hendelsene, men poenget er at denne sammen-

stillingen, i et kort kapittel, gir denne effekten.  

Fri vilje viser dermed en annen side av den samme saken vi ble presentert for i Arv og 

miljø, og Helga Hjorth virker svært oppsatt av å få frem det hun mener er sannheten og 

derigjennom vise hva familien hennes er blitt utsatt for. Det tyder ikke på at sannheten er 

underordnet overtalelsen i Helga Hjorths prosjekt, slik Bernhard Ellefsen hevder, selv om hun 

også tar retoriske grep med sikte på å overbevise leseren.  

I tillegg til Vigdis Hjorth blir det referert til flere forfattere i Fri vilje, blant andre 

Édouard Louis, som vakte oppsikt med sin selvbiografiske debutroman Farvel til Eddy 

Bellegueule (2014). I romanen hans blir både familien og arbeiderklassens råbarka kultur og 

verdisyn kritisert. I 2016 oppsto det en debatt i Morgenbladet i forbindelse med at Kjartan 

Fløgstad hevdet at Louis nøret opp under borgerlige fordommer mot arbeiderklassen med 

denne boken. Vigdis Hjorth var en av Fløgstads motdebattanter. I Fri vilje er det tydelig at 

fortelleren viser til denne debatten, selv om hun verken nevner navn på avis eller den norske 

forfatteren som var kritisk til Louis’ roman. Vera Linds synspunkter er de samme som Vigdis 

Hjorth uttrykte. Når Nina parafraserer Veras meningsytringer fra debattinnlegget, har hun 

valgt ut fraser som at «[h]an var ikke blitt anerkjent for den han var», at «[familien] hadde 

fornektet ham», og at «[s]østrene hans hadde sagt at de var enige med moren» (256–257). Det 

er åpenbart at Nina mener at Vera identifiserer seg med Louis’ opplevelser. Veras ståsted i 

debatten bidrar dessuten til å anskueliggjøre at hun «nok [er] mer opptatt av litteraturhistorien 

enn av familiehistorien», slik Nina formulerer det (257).  

Sigurd Hoel, Johan Borgen, Aksel Sandemose og André Bjerke er andre forfattere det 

refereres til. Felles for dem var at de hadde psykoanalysen som interessefelt. Nina viser 

spesielt til Lillelord av Johan Borgen, og hun trekker blant annet frem denne passasjen: «Han 

var mektig. Han kunne alt. Han kunne sveve, dømme mellom liv og død. Han kunne hevne 

seg i tusen ledd på alle som ville krenke hans rett til å folde seg ut og være stor» (215). Rett 

før denne passasjen har Nina henvist til Vera, og det er underforstått at Nina sammenligner 

søsteren med Wilfred Sagen i Borgens roman for leserne skal få assosiasjoner til at Vera har 

storhetstanker om seg selv.  

En annen referanse i Fri vilje er Dag Solstads første roman. I denne romanen inviterer 

hovedpersonen en jente med på kino, men motivet var ikke å se på filmen sammen med 
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henne. Han skulle spionere på henne, studere hennes reaksjoner. Dette leser Nina om i en 

artikkel, og måten Solstads hovedperson agerer på, blir kalt å leve inautentisk, han spiller et 

spill. Artikkelen handlet om litterær imagebygging, og Vera ble nevnt i denne teksten. Det sto 

at hun – i likhet med mange andre kjente forfattere – forsto seg på hvordan det forfatterbildet 

leserne får via bøkene, samspiller med måten forfatteren fremstiller seg på i offentligheten 

(276–277). Artikkelen får Nina til å lure på om Veras hensikt med å lese opp fra romanen sin 

på revisormøtet, var å observere hvordan de reagerte. Like etter alluderes det til diktet «Jeg 

ser» av Sigbjørn Obstfelder og til Dag Solstads debutroman Irr! Grønt!: 

 
Øynene mine knep seg plutselig sammen, for med ett skinte solen så intenst inn i rommet. De 
gråblå skyene skilte seg. Lyset strømmet inn og avslørte usannsynlige mengder støv, sand som 
hunden hadde dratt inn, lo, det var overalt, på hyller, bord, gulv, i luften, jeg pustet det inn, 
akkurat nå, jeg hadde gjort det hele tiden. Jeg løftet hendene fra tastaturet og vendte blikket ut. 
Jeg så på det frådende havet. Jeg så på de velkledde turgåerne på Toffelsø og gresset som var 
irrgrønt, enda det var nyttårsaften. (277–278) 

 

Allusjonen til «Jeg ser» viser hvordan Nina blir klar over at hun befinner seg helt inne i sin 

egen boble, opptatt som hun er av å bygge opp forsvaret mot søsteren. Allusjonen til Solstads 

første roman speiler noe uvirkelig – irrgrønt gress på nyttårsaften. Disse to referansene kan 

tolkes dithen at Nina har en slags følelse av at hun står utenfor det vanlige livet, fordi hun må 

bruke krefter på å forsvare seg overfor det spillet hun og familien har vært utsatt for fra Veras 

side. 

Foruten referanser til Arv og miljø og andre litterære verk henvises det til flere  

filosofer, blant andre Nietzsche, Wittgenstein, Zappfe og Freud. Den filosofen som er mest 

sentral i Fri vilje, er imidlertid logikeren og filosofen William of Ockham (1285–1347). Han 

var opptatt av at man måtte skille mellom tro og viten. Dette skillet eksemplifiserte han ved å 

ta utgangspunkt i et tre som lå overende i en skog, og han satte opp alternative hypoteser for 

årsaken til at treet lå der: «Begynn med den enkleste teorien, sa William of Ockham. Barber 

bort usannsynlige hypoteser. Den enkleste er mest sannsynlig rett» (288). Denne referansen er 

svært viktig for å støtte opp under den logosbaserte hypotesen Nina senere lanserer som 

forklaring på Veras beskyldninger.  

Det finnes også flere intertekstuelle referanser i Fri vilje enn de jeg har nevnt her, men  

hvis henvisningene til Arv og miljø unntas, er det færre referanser til andre verk i Fri vilje enn 

hva som er tilfellet for Vigdis Hjorths roman. Mye av plassen i Helga Hjorths bok benyttes til 

å modifisere versjonen som gis i Arv og miljø. Når det gjelder likheter, er de intertekstuelle 

referansene overtydelige i begge bøker. Helga Hjorth styrer lesernes forståelse i en bestemt 

retning, akkurat som søsteren gjør, og hun lar det ikke være fritt opp til leserne selv å finne 
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frem til merverdien den aktuelle interteksten kan tilføre boken hennes. Det er nærliggende å 

tro at den fremste funksjonen til intertekstene i Fri vilje, er å bidra til å overbevise leserne om 

det virkelighetsbildet som tegnes i romanen.  

 

Speiling 

Et effektivt grep som Helga Hjorth har benyttet seg av, er at Fri vilje på mange måter speiler 

Arv og miljø. Helga Hjorth har lagt seg tett opp til formen i Arv og miljø når det gjelder måten 

kapitlene er utformet på. Fri vilje har i likhet med Arv og miljø mange korte kapitler, og de 

veksler mellom fortellerens nåsituasjon og tilbakeblikk på episoder fra barndom og voksenliv. 

Innholdsmessig trekkes ofte de samme episodene som er skildret i Arv og miljø frem, men de 

nyanseres eller imøtegås. Et eksempel på dette er møtet på revisorkontoret. Selve kjernen i det 

som skjer på møtet, fremstilles ikke så ulikt det vi kan lese om i Arv og miljø, men det er 

likevel visse forskjeller. I versjonen som står i Arv og miljø beskrives datteren som rolig og 

fattet hele tiden, med unntak av én gang, mens moren etter hvert hveser og skriker. I Fri vilje 

kommer ikke Vera heldig fra denne situasjonen – hun fremstår som helt ute av kontroll. Vi får 

dermed et nytt blikk på den samme situasjonen.  

Det er mange små detaljer som korresponderer mellom de to romanene, men gjerne 

med en liten vri. Hyttene beskrives i begge bøker som gamlehytta og nyhytta. I Arv og miljø 

er de lokalisert til Hvaler, på østsiden av Oslofjorden, mens hyttene i Fri vilje ligger plassert 

på vestsiden av fjorden. Med denne speilvendingen får Helga Hjorth markert en kontrast, og 

jeg tror også at det har vært et poeng for henne at lokaliseringen skulle stemme overens med 

den faktiske familien Hjorths hytter.  

Et annet grep som tas, er at forholdet til foreldrene speiles. Helga Hjorth har stort sett 

valgt å la Nina og Ingvill kalle foreldrene for «mamma og pappa» i stedet for «mor og far», 

slik Bergljot i Arv og miljø nærmest konsekvent gjør. Det kan være en markering av at 

søstrene har et nærere forhold til foreldrene enn hva Bergljot i Arv og miljø har, men er nok 

også et uttrykk for at Bergljot har tatt en bevisst avstand fra foreldrene. Bergljot omtaler 

moren som mamma én gang – hun forteller at moren «hadde vært den eneste for meg en gang, 

mammaen min, men følelsen tilhørte fortiden og kunne ikke gjenkalles» (Hjorth 2016: 47). 

Faren refereres bare til som pappa én gang, og det er i forbindelse med «sannhetshendelsen», 

da hun oppdager hva hun har skrevet: «Han rørte meg som en lege, han rørte meg som en 

pappa» (Hjorth 2016: 238). Begge disse tilfellene viser til et brudd med foreldrene, og at 

betegnelsene blir brukt om periodene før bruddet. 
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Det blir også lekt med språket, som for eksempel å vri på skrivemåten av et alminnelig 

ord, slik at betydningen endres. Et eksempel på det fra Arv og miljø er at «barndommen» to 

ganger blir kalt for «barn-dommen» (Hjorth 2016: 179). I Fri vilje speiles dette ved at Helga 

Hjorth bruker ordet «i-verk-satt» (267) om det søsteren har utsatt familien for. Helga Hjorth 

har i utstrakt grad brukt søsterens stilgrep og argumentasjon i Arv og miljø som hjelp i sitt 

forsvar, på samme måte som den franske litteraturteoretikeren Michael Riffaterre hevder at 

anmelderne tar opp i seg stilgrep fra objektteksten de vurderer. Han kaller dette for 

parafrastisk (eller parasittær) litteraturkritikk (Riffaterre 1994: 97). Helga Hjorth bruker ordet 

«stakkars» som et stilgrep i Fri vilje, akkurat på samme måte som søsteren har gjort det i Arv 

og miljø. Noen ganger er det opplagt at ordet er lik den semantiske betydningen, andre ganger 

gjør konteksten ordet mer tvetydig, eller så er det satt inn i en sammenheng hvor det fremstår 

som ironisk, eventuelt som en nedsettende betegnelse. Det gjelder for begge bøkene. I Arv og 

miljø er følgende sitat et eksempel på hvordan ordet brukes i en nedsettende betydning: 
 
Stakkars utydelige mor, stakkars Astrid så forhekset av sitt eget godhetsspråk gjennom så 
mange år at hun trodde hun var god. Og det var hun sikkert, på bunnen, i likhet med andre. 
Astrid gikk over grensene mine, sånn kjentes det, når hun ville presse meg til et samvær som 
baserte seg på taushet om svik, det var det uutholdelige, insisteringen på at det kunne bli 
normalt som var unormalt fra ende til annen. (Hjorth 2016: 314) 

 

I Fri vilje brukes ordet i den semantiske betydningen i dette eksemplet: «Jeg så for meg 

rollebesetningen i Veras nye roman. Stakkars mamma, tenkte jeg. Stakkars Ingvill. De var 

dømt til å være Veras antagonister» (202). Bruken av ordet er imidlertid mer tvetydig i dette 

utdraget fra Fri vilje: «Det var drømmen om femøringen og femåringen. Så det var sånn Vera 

og analytikeren hadde funnet det ut. At faren måtte ha voldtatt henne, begått incest, nesten 

knust henne da hun var fem år gammel. Stakkars pappa, tenkte jeg. Stakkars Vera» (141).  

Vi tror jo at Nina mener at det var synd på faren, men synes hun virkelig synd på 

Vera? Er det i tilfelle fordi det er så drøyt – at Vera tror på denne historien selv? Eller kan det 

være at Nina bruker denne betegnelsen om Vera fordi hun vil være ironisk?  

  Vigdis Hjorth trekker veksler på flere av Ibsens skuespill når hun beskriver foreldrene 

til Bergljot i Arv og miljø. Det virker derfor ikke tilfeldig at Helga Hjorth har kalt Veras 

eksmann for Torvald, for det alluderer sannsynligvis til Torvald Helmer i Et dukkehjem. Men 

hva slags assosiasjoner kan det være meningen at leserne skal få av denne allusjonen? Det 

viser trolig til hva som er blitt skrevet om dette skuespillet i Arv og miljø. Her sammenlignes 

moren til Bergljot med Nora, men i motsetning til Nora hadde ikke moren styrken til å forlate 

mannen. Hun hadde forsøkt, men klarte det ikke. Hun var for uselvstendig (Hjorth 2016: 

151). I Fri vilje står det at Vera valgte «å bryte opp, forlate Torvald, løse opp familien» (289). 
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Selv om Vera har forlatt Torvald, får vi likevel inntrykk av at hun er avhengig av ham. Hun 

rådfører seg tydeligvis med ham, blant annet om takstene: «[D]e var helt sikkert i orden, hun 

hadde snakket med Torvald, eksmannen, han mente det» (53). Dette blir gjentatt noen sider 

senere i Fri vilje: «[H]un hadde sagt til Ingvill på sykehuset at Torvald syntes de var ok, og da 

var de antakelig helt i orden» (65). At denne gjentagelsen har som funksjon å vise at Vera til å 

begynne med syntes at takstene var ok, er opplagt, men det at Torvald blir nevnt som 

referanse her, peker nok på Veras avhengighet av ham, også såpass mange år senere. For Nina 

er dette et poeng hun baserer sin forklaring på; hun mener at Veras «sannhetsøyeblikk», der 

hun får et sammenbrudd, skyldes at hun ikke har taklet påkjenningene skilsmissen medførte.  

Dette er bare et knippe med eksempler, det finnes mange andre slike tilfeller der Fri 

vilje speiler Arv og miljø. Er det med utgangspunkt i disse eksemplene mulig å si noe om det 

finnes en overordnet hensikt bak Fri viljes speiling av Arv og miljø? Intensjonalitet er 

vanskelig å påvise, men det kan vel slås fast at Helga Hjorth tydeliggjør at hun går sin søster 

etter i sømmene. Hun viser – både gjennom form og innhold i sin egen roman – hvilke grep 

Vigdis Hjorth har benyttet seg av i sin roman. Kan dette tyde på at overtalelsen står sterkere i 

Arv og miljø enn sannhetssøken, stikk i strid med hva Ellefsen påsto i Morgenbladet?  

 

Motstandere og hjelpere  

Jeg har tidligere argumentert for at Vigdis Hjorth har benyttet seg av det velkjente 

fortellergrepet med hjelpere og motstandere. Det er derfor ikke overraskende at vi finner de 

samme strukturene i Fri vilje, spesielt fordi romanen i andre henseender speiler Arv og miljø. 

Å bruke hjelper og motstandere er et retorisk grep som virker styrende på hvem leserne skal 

sympatisere med, og hvem de skal utvikle antipati mot.  

 

Motstandere 

Mens Arv og miljøs forteller har tre «motstandere», har fortelleren i Fri vilje to, og det er 

Even og Vera. Det oppstår relativt tidlig i handlingsforløpet en allianse mellom Vera og Even, 

som ikke har hatt noe med hverandre å gjøre på mange år. Dermed er familien Lind delt i to 

leire. Det virker som om Even bevisst har lagt opp til å få Vera som alliert i arvestriden, for 

hun sier til Ingvill i forkant av en lunsj hun skal ha med ham, at hun ikke har lyst til å bli 

«brukt i noen sånne arvegreier» (60). Even blir beskrevet som en person som insiterer på å få 

det som han vil (35), og han nekter å gi seg når det gjelder fordelingen av arven. I den 

forbindelse sender han flere brev og eposter til både søstrene og foreldrene, hvor han redegjør 

for sitt syn. Ett av brevene skiller seg ut, det er stilet til faren. I det virker han ikke så sint, 
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men heller sår, forteller Nina. Hun tror at dette dreier seg om et behov han har for å bli sett – 

hun kan kjenne igjen følelsen (75).  

Vi skjønner at Nina, i likhet med broren, har sine arr fra barndommen, men samtidig 

gir hun uttrykk for at det ikke er noe hun kunne tenkt seg å «skrive brev til mamma og pappa 

om» (76). Nina får leserne til å tenke, og ved å sammenligne sin situasjon med Evens 

appelleres det til lesernes pathos. Vi kan fort få motvilje mot Even på grunn av at han 

klandrer en aldrende far fordi han føler at han ikke ble tilstrekkelig sett i barndommen. 

Samtidig styrkes Ninas ethos, for hun ville ikke funnet på å gjøre noe slikt. Hun forstår at det 

hun har erfart, er et resultat av omstendighetene, ikke vond vilje.  

Det er imidlertid Vera som er hovedmotstanderen i Fri vilje. Det skyldes ikke 

arvesaken, men kommer av den virkelighetsnære romanen hun har skrevet om familien. Vera 

er Ninas storesøster, og i sin barndom beundret Nina henne enormt. I voksen alder virker det 

som om Nina har blitt mer ukomfortabel med Veras væremåte, og at hun ikke liker all plassen 

storesøsteren tar når hun er hjemme på søndagsmiddager (26 –27). Men etter hvert glir Vera 

litt mer i bakgrunnen, for ifølge Nina ble søsteren på et tidspunkt ikke lenger så opptatt av 

familielivet: Hun hadde blitt «forfatter og var sammen med en litteraturprofessor, de drakk og 

skrev bøker sammen» (33). Det hadde dessuten oppstått uoverensstemmelser mellom Vera og 

foreldrene, men hva dette skyldes, blir ikke utdypet nærmere før i den andre hoveddelen av 

boken.  

I den delvis selvbiografiske romanen Etterlatte skrifter som Vera her skrevet, får vi  

vite at Vera har latt det gå hardt utover moren. Nina forteller at Vera vridde og vrengte på 

episoder fra morens liv, la til nye episoder og stilte moren i et dårlig lys (58). 

Eksemplene ovenfor er fra første hoveddel av boken, og bildet som tegnes av Vera 

her, er positivt helt innledningsvis. Gradvis blir Vera portrettert mer og mer negativt, men i 

første hoveddel blir hun likevel beskrevet i forholdsvis moderate ordelag; her handler det om 

å så frøene. I de to andre hoveddelene i Fri vilje vokser det Nina har sådd ut.  

 

Hjelpere 

Nina har noen støttespillere som underbygger bildet hun gir av foreldrene sine. I den første  

delen er det en venninne beskriver foreldrene hennes som storsinnede – hun bruker ordet  

«large» (25). Venninnen har i sin ungdom vært til stede på flere utagerende hjemme-alene-

fester hos Nina, og ved en anledning gikk det særlig hardt utover inventaret. Likevel kom det 

ikke et hardt ord fra foreldrene. Nina tenker i ettertid at venninnens betegnelse «large» er et 

godt og dekkende ord.  
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Lasse, mannen til Ingvill, er også en hjelper, for i kapitlet «Livet etter døden» bidrar 

han til å styrke Ninas forklaring om at Vera har falske minner (138). I tillegg har Ninas egen 

ektemann, Filip, en funksjon som hjelper. Han er med på å svekke tilliten til Vera, for han 

stiller spørsmål ved at Vera refererer fra virkeligheten når det passer, men dikter opp ting når 

hun finner det for godt (174). I den tredje hoveddelen underbygger Guttorm, en fastboende i 

nærheten av hyttefeltet, farens ethos. Han sier blant annet at han synes at faren «var en sånn 

skikkelig mann» (220).  

 Utenforstående hjelpere har ikke en like stor funksjon i Fri vilje som i Arv og miljø. 

Det kommer nok av at i Arv og miljø bærer Vera sin historie alene, slik at hun er avhengig av 

å ha noen å sparre med og som samtidig underbygger hennes historie. I Fri vilje er moren og 

søstrene alle ofre for Vera. De deler samme historie og kan derfor sammen snakke om og 

analysere det opprivende som har skjedd. Samtalene mellom dem bidrar til at det tegnes et 

svært negativt bilde av Vera, og troverdigheten hennes svekkes – bit for bit.  

Fri vilje skildrer en strid mellom familiemedlemmer, akkurat som i Arv og miljø. Det å 

bygge opp en konflikt rundt personer er en velegnet retorisk strategi for å vekke lesernes 

empati for protagonisten og antipati eller likegyldighet overfor antagonisten. Anna Lindhé har 

av den grunn satt spørsmålstegn ved enkelte aspekter av Marta Nussbaums teorier om narrativ 

empati. Lindhé viser til at Nussbaum hevder at vi blir bedre mennesker av å lese litteratur, at 

empatien vi utvikler via lesing, kan innvirke på vår moralske utvikling, og til og med føre til 

altruistisk atferd i den virkelige verden. Lindhé påpeker imidlertid at Nussbaum overser at den 

empatien vi utvikler under lesing, kan ha noen skyggesider (Lindhé, 2016: 19–20). 

 

Hvordan bygges Ninas forsvar for familien opp?  
Helga Hjorth synes å spille bevisst på mekanismene Lindhé viser til, for i den første  

hoveddelen «Høst» er det lagt vekt på å bygge opp troverdigheten til foreldrene og de to 

yngste søsknene i familien Lind, mens de to eldste søsknenes ethos blir forsøkt svekket. 

Denne strategien kan sees på som et svar på nøyaktig det samme Vigdis Hjorth legger opp til i 

Arv og miljø, nemlig at det utvikles empati for Bergljot og motvilje for foreldrene og søsteren. 

I likhet med Arv og miljø refereres det flere ganger til saken i Fri vilje, blant annet da 

Nina sier at det er urimelig at «bevisbyrden [skulle] snus i akkurat denne saken, som gjaldt 

min egen far?» (176), og da moren til Nina forteller at hun og faren hadde «snakket om 

muligheten for å ta saken inn for retten» (204). Dessuten er det akkurat som i Arv og miljø 

brukt en del rettsterminologi i romanen, for eksempel «vitner» (107, 210 og 285), 

«forbrytelser» (132), «parter» (150), «forsvarer» (210 og 285), «anklagene» (105, 137 og 
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176) og «beviskravene» (285). Ordbruken reflekterer at det er fellestrekk mellom romanens 

struktur og en prosedyre. I Fri vilje er det en prosedyre som deles i to, det vil si mellom 

arvesaken og overgrepssaken. Arvesaken blir prosedert i den første hoveddelen, mens 

overgrepssaken blir prosedert i de to resterende hoveddelene. 

Å tegne et så pent portrett av foreldrene som mulig ser ut til å være viktig for Nina i 

det forsvaret hun bygger opp for familien. Hun fremstiller faren som traust og skikkelig: En 

pappa som dro henne etter seg på kjelke når de var på skitur (90), som stekte egg og bacon til 

frokost når de hadde gjester på hytta (38), og som var en stødig båtfører (44). Leserne gis 

inntrykk av at vi har å gjøre med en solid og ordentlig familiemann. Det blir riktignok fortalt 

om en episode hvor faren slo Even da han bare var mellom ni og ti år gammel. Dette skjedde 

etter at Even hadde stukket av mens familien befant seg på Finnmarksvidda. Nesten før 

leserne rekker å absorbere denne informasjonen blir hendelsen (indirekte) forklart med at 

faren var blitt rasende av redsel da han fant Even igjen. Han hadde derfor slått Even med en 

bjerkekvist eller kjepp han hadde i hånden. Dette blir forklart som et engangstilfelle, og det 

blir understreket at det er en fars redsel som får sitt utløp da han omsider finner sønnen (63–

64). Dette gjør at farens handling blir forståelig, selv om den er uakseptabel.  

Denne episoden er nok tatt med fordi versjonen Helga Hjorth lar Nina komme med i 

Fri vilje, tjener som forsvar for faren mot versjonen som gis i Arv og miljø. Der forteller Bård 

at faren skal ha grepet en stokk og rundjult ham (Hjorth 2016: 205). I tillegg er alvorlighets-

graden i det å bli borte på vidda tonet ned i Arv og miljø, og dermed fremstår farens handling 

som atskillig mer brutal i Vigdis Hjorths roman.  

 Bildet som tegnes av moren i Fri vilje er mer sammensatt enn bildet vi får av faren, 

men det er likevel et kjærlig og forsonende morsportrett Nina trekker opp. Episoden hvor 

moren lar seg overtale til å trykke opp diktet på programmet i begravelsen, vitner om at hun 

kan være engstelig for hva folk kan komme til å tenke. I oppveksten forteller Nina at moren 

serverte «svinestek med soppsaus og tyttebær, hjemmelagde kjøttkaker og fårikål» på 

søndager (26), og Nina minnes også familieidyllen på hytta. Men hun husker godt da denne  

familiehyggen slo sprekker – det skjedde da hun var kommet i tenårene. Moren innledet den  

gangen et forhold til en professor på universitetet, hvor hun var i gang med å ta utdanning. 

Som følge av dette, slet foreldrene, men ekteskapet overlevde likevel. Da Vera mange år 

senere utleverte morens utroskap i detalj i romanen Etterlatte skrifter, gikk dette innpå moren. 

Det samme gjorde arvestriden de nå sto oppe i. Nina forteller at moren «kollapset helt» og 

havnet på sykehuset, fordi hun hadde vært så «bunnløst fortvilet over det som skjedde, 
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uvennskapet, krangelen om hyttene, testamentet og pengene, det kontante avslaget [fra Even] 

på fødselsdagsinvitasjonen» (51). 

Beskrivelsen av morens kollaps bidrar til å nyansere bildet som skapes i Arv og miljø, 

der det blir fortalt at moren har tatt en overdose, og at hun «lefle[t] med selvmord» (Hjorth 

2016: 12). Samtidig er det slik at i Arv og miljø beskrives årsaken til at moren ble lagt inn på 

sykehuset konkret, mens i Fri vilje er omstendighetene ganske vagt beskrevet, og det blir ikke 

avkreftet at dette er et selvmordsforsøk  

I tillegg til at det blir ført et forsvar for arvestriden, der Even er motstanderen, og 

overgrepsanklagen, der Vera er motstanderen, blir det også ført et metaforsvar. Nina viser 

flere ganger til hvorfor det har vært nødvendig å forsvare seg ved å skrive en roman. Dette 

metaforsvaret behandler jeg ikke for seg, men trekker det inn der det er naturlig.  

 

Forsvaret for arvesaken 
Siden Even er hovedmotstanderen i arvesaken, er det ikke overraskende at en del av Ninas 

forsvar dreier seg om å svekke hans troverdighet. Vi får ganske tidlig i første hoveddel vite 

bakgrunnen for foreldrenes arvefordeling. På 1990-tallet hadde alle fire søsknene fått 

disponere gamlehytta sammen, og i den forbindelse skulle de ha ansvaret for vedlikehold. Av 

ulike årsaker strandet dette samarbeidsprosjektet, og det er bare Ingvill og Nina som fortsetter 

å feriere på Toffelsø med sine familier. På et tidspunkt bestemmer foreldrene seg for at Ingvill 

og Nina skal arve hver sin hytte, og at hyttene skal overdras til dem mens foreldrene fortsatt 

er i live. Gamlehytta, som skulle bli Ingvills, var imidlertid eid av et av selskapene til faren, 

og den måtte derfor kjøpes ut før den kunne overdras. Det var derfor et vesentlig poeng at 

foreldrene «fikk redusert beskatningen til et minimum» (34), og av dette følger at taksten 

måtte bli lavest mulig. Foreldrene bestemte seg for at Vera og Even skulle kompenseres for 

dette, så de hadde i testamentet lagt på «det de syntes var en rimelig pris å betale for en hytte 

på Toffelsø» (34–35).  Even og Vera skulle få fire millioner kroner hver, og summen skulle 

indeksjusteres.  
Det at foreldrene bidro til å påvirke at taksten ble lav, har logosappell. Det er fornuftig 

for både firmaet og for alle i familien, i og med at den lave taksten blir utlignet i testamentet, 

slik at de eldre søsknene skal komme like godt ut. At det redegjøres for hvordan arven skal 

fordeles, har to formål. Det ene er at Nina argumenterer for at hva foreldrene har tenkt om 

arvesaken, fremstår som rimelig. Det andre formålet redegjørelsen har, er at den peker utover 

handlingen i Fri vilje, for det kommer ikke frem i Arv og miljø hvor mye søsknene skal arve, 
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bare at takstene er «latterlig lave» (Hjorth 2016: 43 og 74). Det faktum at hver hytte i 

realiteten verdsettes til åtte millioner kroner, virker ikke akkurat på leserne som en lav sum.9  

Faren forteller Nina at Even lenge har visst om hvordan arven skal fordeles, men at 

han ikke er enig i avgjørelsen. Even mener at takstene på hyttene er for lave, og dessuten vil 

han heller at de fire søsknene skal arve hyttene i et sameie (35). Det at Even insisterer på et 

sameie, virker ikke så fornuftig på oss lesere, i og med at Nina har fortalt at et lignende 

samarbeid strandet tidligere. Samtidig skjønner vi at en hytte har en sterk affeksjonsverdi, og 

mange vil trolig sympatisere med Even, fordi vi forstår at følelser som oppstår i en situasjon 

knyttet til arv og fordeling, ikke alltid er rasjonelle. Likevel kan vi føle uvilje mot Even fordi 

han «pukker på» takseringen. Han virker unødvendig vanskelig og steil. Forholdene som viser 

Evens karakter, fungerer naturligvis som en del av forsvaret Nina mobiliserer mot måten han 

fremstår på i arveoppgjøret, men hans reaksjoner tjener også som en tilbakevisning av 

påstander som blir fremmet i Arv og miljø om «overførsler i hemmelighet» (Hjorth 2016: 24).  

Etter at foreldrene overfører skjøtet på søstrene, vil Ingvill at de skal prøve å komme 

Even i møte. Nina lar seg overtale, og det blir avtalt befaring med takstmenn. Even er likevel 

ikke fornøyd. Han vil i tillegg ha verdivurdering fra eiendomsmegler, men da søstrene ber 

ham om å ordne dette, synes han likevel det ikke er noe vits i, med mindre foreldrene lover å 

rette seg etter meglernes vurdering. Igjen understrekes Evens vanskelige karakter. Nina 

ønsker ikke strekke seg lenger, men Ingvill bestemmer seg for å bestille megler til gamlehytta.  

Til slutt viser det seg at foreldrenes vurdering av hyttenes reelle verdi holder mål – at 

den er rettferdig. Da de nye takstene foreligger, forteller Nina at «[p]appa hadde truffet godt i 

anslaget, for de lå omtrent på det nivået som de hadde bestemt i testamentet. Den ene lå over, 

den andre under» (74). Prisen eiendomsmegleren satte på gamlehytta viste seg å være lavere 

enn de tidligere takstene, den lå over én million kroner under. Dette beviser at foreldrene ikke 

har vært urimelige når de har anslått den reelle verdien på hyttene, og at de to eldste barna har 

blitt tilstrekkelig kompensert. Med dette er i realiteten forsvaret for arvesaken sluttført. 

Selv om Even er hovedmotstanderen i arvesaken, har også Vera vært på banen. Hun 

har sendt e-poster til familien, men vi blir (foreløpig) bare kjent med innholdet i én av disse. 

Der refererer hun til seg selv og Even og skriver at arveoppgjøret «er vondt og skuffende for 

oss og våre familier, og særdeles pinlig for dere som med høy sigarføring går god for en slik 

forfordeling av dere selv!» (79). Når leserne har blitt satt inn i at de to yngste søsknene har 

                                                
9 Når både Vera og Even kompenseres med fire millioner kroner, må den reelle verdien av hver hytte være 
stipulert til åtte millioner kroner. 
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forsøkt å komme de to eldste i møte med å innhente nye takster, virker uttrykk som «høy 

sigarføring» urimelig, og det stiller ikke akkurat Vera i et godt lys.  

 

Forsvaret mot overgrepsanklagen 
I den andre hoveddelen, «Livet etter døden», blir leserne umiddelbart introdusert for 

konflikten, før vi settes nærmere inn i saken. «Livet etter døden» starter med at Nina, Ingvill 

og moren har reist til Budapest. Lasse, Ingvills ektemann, er også med. Rent tidsmessig 

befinner vi oss omtrent halvannet år etter dødsfallet til faren. At de har dratt til utlandet, er 

foranlediget av at Veras roman skal utgis et par dager senere. I Budapest leser de om Veras 

nye roman i Aftenposten. Vera hadde varslet familien om romanen temmelig nøyaktig ett år 

etter faren døde. Ingvill prøvde den gang å få Vera i tale, men Vera ville ikke snakke med 

henne, hun skrev bare mange sinte meldinger, hvor det blant annet sto at Ingvill hadde sviktet 

henne. På grunn av søsterens atferd trakk Ingvill den slutning at hun ville være hovedfienden i 

hennes kommende bok, og at det var derfor søsteren ikke orket å se henne (106–107).  

At Vera ikke orket å se Ingvill fordi hun skulle bli antagonisten i den nye romanen 

hennes, er en vri på sitatet fra Marina Abramović som det på ulike måter blir referert til i Arv 

og miljø. I Fri vilje viser dette for det første til at Vera er i stand til å gjøre drøye ting mot sine 

nærmeste, og for det andre er det et forsvar for måten den nest yngste søsteren blir fremstilt 

på i Arv og miljø. Vera krever at Ingvill skal være et sannhetsvitne for henne, men det gir 

ingen mening, for hun kan ikke verifisere om overgrepet har funnet sted. Vera virker i det 

hele tatt til å være i psykisk ubalanse – hun har ikke gitt lyd fra seg på mange måneder, og så 

bombarderer hun plutselig Ingvill med sinte meldinger. Hovedbudskapet til Vera er at hun 

skal utgi en roman om foreldrene og søstrene sine, og at det ikke vil falle heldig ut for dem. 

 

Gjendrivelse av påstander  

En viktig forutsetning for å kunne gjendrive Veras påstander er at det blir sådd tvil om hennes 

karakter. Strategien med å svekke Veras ethos har startet allerede i den første hoveddelen, og 

nå øker dette i omfang. Ved hjelp av dramaturgiens retrospektive teknikk – med den forskjell 

at det for det meste er brukt tankereferat i stedet for replikker – rulles det opp hendelser fra 

fortiden som er med på å kaste lys over konflikten som pågår i familien Lind. Forklaringen er 

enkel; veldig mye skyldes Veras personlighet.  

Et eksempel er at Nina, i likhet med moren, har erfart hvordan det er å være levende 

modell i Veras romaner. Foranledningen er at Nina leste filosofi i Trondheim. På den tiden 

hadde Vera forelsket seg i en litteraturprofessor som jobbet på studiestedet. Både Vera og 
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professoren var gift på hvert sitt hold. Vera fikk imidlertid Nina til å melde fra om alt han 

foretok seg. En studievenninne av Nina bidro i tillegg, og ikke alt de fant ut, var like 

flatterende for professoren. Da Nina formidlet dette til Vera, ble både Nina og venninnen 

avslørt som kilder, og det skapte store vanskeligheter for dem. Vera fikk professoren sin, men 

forholdet varte ikke. Ti år etter denne episoden skrev Vera bok om det, og Nina gjengir noe 

av innholdet: 

Vera hadde skrevet om metodene sine også. Fortalte hvordan hun fikk folk til å åpne seg, 
fortelle henne om [professoren], om kona hans. […] Mennesker som ikke kunne fortelle henne 
noe om professoren, interesserte henne ikke. Hvorfor skulle hun anstrenge seg for å være 
morsom eller interessant for dem? (124) 

 
Ninas venninne hadde også lest boken, og hun ringte og var både opprørt og lei seg. Hun lurte 

på om Vera hadde skrevet løpende referat fra samtalene deres, for hvordan skulle det ellers 

være mulig at alt stemte, så lenge etterpå (124). Beskrivelsene av Vera og metodene hennes 

vitner om at Vera har et instrumentelt menneskesyn. Hun bruker andre mennesker på en 

kynisk måte, blant annet for å realisere seg selv som kunstner.  

Dette kan på den ene side skape en uvilje mot Vera, samtidig som velviljen for Nina 

kan øke. På den annen side er det vanskelig å ta innover seg Ninas fremstilling av Vera. 

Metodene til Vera virker så ekstreme at det kan være vanskelig å tro at hun opererer på denne 

måten – vi kan i alle fall få en tanke om at Nina overdriver fordi hun er sint på Vera.  

Utenom at Veras ethos forsøkes svekket, legges det her et viktig grunnlag for det som 

senere blir en del av den argumentative bevisførselen mot henne. Vigdis Hjorth har skrevet 

om Ida Heiers forhold til professor Arnold Busk i romanen Om bare, der det blant annet står: 

«Mennesker som ikke kan fortelle henne noe om A […] interesserer henne ikke» (Hjorth 

2001: 83). Romanen Nina refererer til som Dagene etter, eksisterer med andre ord i 

virkeligheten. Flere lesere kjenner kanskje til at Vigdis Hjorth i et kåseri på Litteratur-

festivalen på Lillehammer fortalte om en gang hun ble dumpet av kjæresten, og at hun «dro 

rett hjem for å ta hevn ved skrivebordet» (Økland 2016b).  

Nå setter selvsagt ikke leserne likhetstegn mellom virkeligheten og det som skrives i 

en roman eller fortelles om i et kåseri, men en del av den performative biografismen som 

Vigdis Hjorth bedriver, dreier seg jo om å få det lesende publikum til å lure på om det hun 

skriver, og sier, kan ha rot i virkeligheten. Når Nina viser til at hun har blitt utsatt for 

metodene til Vera, kobler nok mange lesere disse hendelsene til Helga Hjorth og hennes 

storesøster på grunn av virkelighetsreferansene. Denne koblingen bidrar til å styrke Fri viljes 

overbevisningskraft. Samtidig sannsynliggjør Ninas erfaringer at Vera har benyttet seg av 

uredelige metoder når hun har skrevet den nye romanen sin, noe som blir et sentralt element i 
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bevisførselen. Veras anklage mot faren kan ikke motbevises, men Veras tvilsomme moral og 

de metodene hun er villig til å ta i bruk i «kunstens navn», legger grunnlaget for en tvil.  

Når tvilen er etablert, forsøker Nina å gjendrive Veras påstander ved å vise til at de er 

usannsynlige. Et slikt eksempel er episoden på revisorens kontor. Vera hadde tidligere 

snakket om fortrengte minner, men på dette møtet stusset Nina over at søsteren snakket om 

gjentatte overgrep som hadde pågått fra hun var fem til hun var sju år. Moren forundret seg 

også over det samme og ga uttrykk for det. Det fremstår som lite sannsynlig at hun nå 

plutselig skal huske hva som har skjedd. 

En annen gjendrivelse av Veras påstander kommer i et kapittel som bare er på to og en 

halv side. Her forteller Nina at hun kan huske at det ble tatt mange filmopptak av søsknene da 

de var små. Hun hadde ofte sett på dem i barndommen når hun kjedet seg, og hun forteller:  
 
Vi hadde så mange filmklipp fra barndomsdagene. Fra hagen i Hompen, med bestemor og 
bestefar, hunden, mamma som smilte til pappa, Even som kjørte moped med Ingvill bakpå 
rundt potetåkeren i Finnmark, eller viste frem ørretfangsten, jeg som lærte å svømme den 
sommeren på Brunlanes, Vera som gjorde seg til med ballettposisjoner på badeutflukt mens 
alle så på. Det var spilt over fra Super 8 til VHS. Alle hadde fått en kopi hver til jul en gang, 
de var like, det var samme versjon. (158) 

 
Kapitlet står løsrevet fra den øvrige handlingsgangen, og det er ikke referert til at Vera har 

påstått dette i sin bok. Hvis leserne skal få full forståelse av dette kapitlet, forutsettes det at de 

har lest Arv og miljø.10 Dette lille kapitlet i Fri vilje har nemlig bare én funksjon – men den er 

til gjengjeld svært viktig – og det er å tilbakevise noe som insinueres om faren i Arv og miljø: 

Fordi faren var gal av begjær etter Bergljot, hadde han tatt flere filmsnutter av henne mens 

hun sto naken i ballettpositur på en strand i Volda. Ut fra konteksten kan det virke som om 

faren og Bergljot var alene sammen. Det blir dessuten indikert at disse filmene har blitt  

destruert av faren (Hjorth 2016: 335).  

Denne passasjen i Arv og miljø er en del av det jeg har karakterisert som Bergljots 

sluttprosedyre, og av den grunn kan den være med på å avgjøre at leserne blir overbevist om 

at faren har begått overgrep. Det er derfor svært viktig å gjendrive disse påstandene i Fri vilje. 

Dersom en leser Fri vilje uten å ha lest Arv og miljø, virker det som om Nina bare tenker 

tilbake på et barndomsminne, mens det Helga Hjorth egentlig gjør, er at hun lar sin 

romankarakter Nina gjendrive påstander som romankarakteren Bergljot har kommet med i 

Arv og miljø. Helga Hjorth viser til at omstendighetene rundt det som påstås i Arv og miljø er 
                                                
10 Dette er et eksempel på at å lese Fri vilje uavhengig av Arv og miljø ikke lar seg gjøre uten at menings-
innholdet reduseres. I så måte kan Fri vilje betegnes for det som Gérard Genette kategoriserer som en hypertekst. 
Han skriver at vi har med en hypertekst å gjøre dersom den bygger på hypoteksten – og hvor hyperteksten ikke 
hadde kunnet eksistere uten hypoteksten (Genette 1997: 5). 
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annerledes, samtidig som det tilbakevises at faren skal ha destruert filmruller av sin nakne 

datter, slik det påstås i Arv og miljø: Faren har ikke hatt noe å skjule, alle fire søsknene har 

fått en VHS-kassett som var spilt over fra Super 8 til jul en gang. Det refereres til filmene på 

en måte som gjør at det virker autentisk – leserne kan få en følelse av at denne VHS-kassetten 

finnes hjemme hos forfatteren Helga Hjorth. Intertekstualiteten peker altså utover roman-

karakterene og styrker Helga Hjorths troverdighet, og dermed også Fri viljes overbevisnings-

kraft overfor de leserne som er åpne for hennes versjon. 

 

Alternativ forklaring 

Da familien skjønte at Vera kom til å utgi en roman som handlet om dem, tar Nina kontakt 

med Gudrun Gran, Veras forlagsredaktør. Gran spurte henne om hva familien trodde om 

Veras historie. Nina forklarte forlagsredaktøren at familien så ulikt på det, men at hun selv 

mente det mest sannsynlige var at «Vera hadde fått falske minner da hun gikk i psykoanalyse 

og drev med drømmetolking og leste Freud» (115).  

Her, omtrent en tredjedel ut i boken, er det første gangen Ninas påstand om hva 

overgrepsanklagene bunner i, blir fremsatt i boken. Helga Hjorth har imidlertid beredt 

grunnen for at Ninas teori er plausibel, for innledningsvis i Fri vilje er falske minner 

problematisert. Det dreier seg om en episode hvor det knyttes usikkerhet til Ninas eget minne 

om et kassettopptak (21–22). Da Nina fremsetter sin teori, har leserne altså blitt presentert for 

hvor komplisert det er å forholde seg til minner, og hvor upålitelig hukommelsen kan være. 

Hensikten med dette er først og fremst å så et frø som siden styrker Ninas argumentasjon når 

hun hevder at Vera har falske minner. 

Ninas forklaring blir senere bygget ut – første gang da familien sitter sammen og 

prater på en restaurant i Budapest. Vi får vite at Nina har lest mye om hukommelse etter 

farens død. Hun har blant annet kommet over forskningsartikler som viser at det er mulig å 

plante minner om nesten hva som helst hos helt vanlige mennesker (134). Da Nina fremfører 

sine synspunkter, sier Ingvills mann, Lasse, at det var etter at han begynte «å lese alt det Nina 

fant frem, all forskningen om hukommelse og falske minner, at bitene falt på plass for meg» 

(138). At en utenfor selve primærfamilien sier seg enig i det Nina tidligere har hevdet, gir 

større tyngde til hennes påstand, og at antakelsen baserer seg på forskning, gir i tillegg 

autoritet. For leserne er dette fremdeles en påstand, vi har foreløpig ikke fått vite noe særlig 

om hva denne forskningen går ut på, og det er heller ikke skrevet så mye om Ninas alternative 

forklaring. Men Nina har gradvis bygget opp støtte for sin forklaring om falske minner helt  

fra innledningen av – og i tredje hoveddel argumenterer hun åpent for dette synet.  
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Det er ytterligere et forhold som Nina legger vekt på i sin forklaring på hvordan Veras 

anklager har oppstått, og det har med trekk ved Veras personlighet å gjøre. Nina beskriver 

Vera som en type menneske som kan klare å få omgivelsene til å tro på det meste av det hun 

sier, selv når det er svært usannsynlig. Et eksempel hun viser til, er fra en gang hun og Vera 

var på en reise til Kina. Da trodde Vera at Nina kunne ha smittet henne med AIDS, og hun  

forestilte seg også at det fantes kaprere på flyet: «Det var ikke spøk for Vera, det var alvor. 

Det måtte ha vært derfor. Det måtte ha vært derfor det kjentes så ekte, at jeg ble så innmari 

redd» (136). Poenget her er ikke at Vera får Nina til å tro at to usannsynlige hendelser har 

inntruffet, men at Vera selv tror på dem. Da faren noen år etter forteller Nina om anklagene 

som Vera retter mot ham, tror ikke Nina på at faren har forgrepet seg på Vera: «[Vera] ble 

smittet av AIDS, det var kaprere på flyet. Nå var det seksuelle overgrep i barndommen. At 

mamma og pappa var redde, var ikke det minste rart» (137). Nina setter med andre ord sine 

egne opplevelser med Vera i sammenheng med det faren forteller henne om – episodene fra 

turen til Kina fungerer nærmest som en analogi på overgrepsanklagene. Dette er en form for 

skjult argumentasjon som er mest rettet mot å tale til lesernes følelser.  

 

Bevisførselen mot Vera 

Den tredje, og siste, hoveddelen heter «Hytteliv» og dreier seg mye om Ninas skriveprosess. 

Samtidig er det i denne delen at Nina fører en argumentativ bevisførsel mot Vera. Hun viser 

at Veras historie er bygget opp på svak argumentasjon, og at hun bruker umoralske og 

uredelige metoder. I tillegg argumenterer Nina for at det finnes visse indikasjoner på at faren 

ikke kan ha gjort det han har blitt anklaget for, og så avslutter hun bevisførselen med å 

forsøke å sannsynliggjøre at Vera har utviklet falske minner.  

Nina viser hvor tynn argumentasjonen til Vera er ved å demonstrere at hun ikke ville  

ha kommet langt med å forklare seg på samme måte i en rettssak som hun gjør i romanen sin.  

Nina ser for seg følgende scenario: 

«Hva gjelder saken?» ville dommeren si, henvendt til Vera. 
«Jeg ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, av faren min», ville hun antakelig svare. 
«Hva var det han gjorde?» 
«Det vil jeg ikke si.» 
 […] 
«Mor også.» 
«Hva mener du?» 
«Du må dømme henne også. Hun visste alt og gjorde ikke noe.» 
«Hva var det hun visste?» 
«Jeg kan ikke si det, for det er ikke til å snakke om utenfor det psykoanalytiske rommet […] 
(204 –205) 
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Til tross for at historien fremstår som usannsynlig, har Vera som den drevne forfatteren hun 

er, greid å gjøre det usannsynlige plausibelt i romanen sin, hevder Nina. Hun vet selvsagt at 

det ikke går an å motbevise Veras historie – i stedet forsøker hun å påvise svakhetene i hennes 

argumentasjon. Det er helt i tråd med Aristoteles’ anbefalinger. Han skriver at hvis en skal 

gjendrive en anklage, holder det ikke «med å si at den ikke nødvendigvis er sann; man må 

tilbakevise den med å si at den ikke er sannsynlig» (2006: 196). 

Nina har også belegg for at Vera har brukt uredelige og umoralske metoder når hun 

har skrevet sine romaner, og hun trekker frem fire eksempler. For det første viser hun til at 

Veras sammenblanding av fakta og fiksjon er uetisk. Da Nina på et skrivekurs lærer om 

protagonister og antagoniser, går det opp for henne at moren og Ingvill var dømt til å få 

antagonistroller i romanen til Vera, og at det preger måten de blir beskrevet på: 

[M]oren kunne ikke være en sånn som hun var. Hun kunne ikke være en oppegående dame 
som først fikk fire barn og så gikk sju år på universitetet og ble lektor og jobbet som 
norsklærer i mange år. Nei, hun måtte være en sånn som Vera hadde skrevet om i alle de 
tidligere bøkene sine: uselvstendig, som et barn, blottet for kapasiteter, uten midler eller vilje 
til å sette seg mål, eller å nå dem. (202) 

 

Og Ingvill, som Nina karakteriserer som det minst grådige individet i familien, ble fremstilt 

som nettopp det i Veras roman, og i tillegg ble hun beskrevet som «dobbeltmoralsk» (202–

203). Her viser Nina til at både moren og Ingvill tillegges egenskaper de ikke har. Det ligger 

en referensialitet i dette, for den virkelige moren er utdannet norsklektor, og hun har blitt 

portrettert av sin eldste datter også tidligere.  

På denne måten argumenterer Nina for at metodene Vera bruker, er etisk forkastelige, 

selv om hun overlater til leserne å trekke denne konklusjonen. Noen vil kanskje innvende at 

det å omforme virkelige personer til å bli romankarakterer ikke er spesielt umoralsk – dette 

har da forfattere av realistisk skjønnlitteratur alltid gjort. Denne type argument blir fra tid til 

annen brukt for å legitimere dagens virkelighetslitteratur, men det vises som regel ikke til at 

vrangsiden av slike metoder har blitt kritisert ved mange tilfeller tidligere, for eksempel i 

norsk presse i 1880-årene.11 Rent innholdsmessig kunne mye av kritikken som ble satt på 

trykk den gangen, like gjerne ha vært innlegg i vår tids debatt om virkelighetslitteratur. At 

argumenter som ble fremsatt for 140 år siden, fremdeles gjelder, er nok betegnende for at det  

er lett å utfordre etiske grenser med denne type litteratur – det vitner Ninas beskrivelse om.  

                                                
11 Et eksempel på en slik kritikk er en anmeldelse i Verdens Gang 29. november1883 av romanen Moderne 
Damer: Der sto det blant annet at hvis en skildrer personer på en gjenkjennelig måte og deretter tillegger dem 
uttalelser og handlinger som ikke er i overensstemmelse med virkeligheten, «saa er dette et dybt og beklageligt 
Misbrug af den Frihed, der tilstaaes Forfatterne». Selv om datidens litteraturkritikk var politisert og anmeldelsen 
var usignert (noe som ikke var uvanlig), er det likevel en kjensgjerning at argumentene ble brukt.   
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Det andre eksemplet som viser at Vera bruker uredelige metoder som kunstner, er at 

hun har plagiert andre forfattere. Nina trekker dette frem da hun i sin egen skriveprosess 

strever med å komme i gang. Hun lurer da på om det vil være juks hvis hun finner noe i en 

annen bok hun kan bruke, for hun hadde registrert at Vera gjorde dette åpenlyst og slapp unna 

med det. Ifølge Nina kalte Vera dette inspirasjon, ikke plagiat (214). Dette peker på da Vigdis 

Hjorth ble anklaget ha plagiert W. G. Sebald. 

Det tredje eksemplet på Veras umoralske metoder, er påstandene Nina kommer med 

om at Vera har drevet et spill med dem – og kanskje spesielt Ingvill. Ingvill tror at Vera kan 

ha lagt ut agn for å holde henne varm for å se hvordan hun reagerte. Vera hadde for eksempel 

sagt at «hun ville hjem til jul, at hun snart var klar for å forsones» (226). Ingvill hadde derfor 

oppmuntret Vera til dette, men i boken hennes er det utelatt at Vera selv hadde sagt at hun var 

klar til å forsones, og dermed fremstår Ingvills atferd i beste fall som naiv. Dette tjener som et 

forsvar for hvordan Ingvill er blitt fremstilt i Veras bok, men også som nok en indikasjon på 

at Vera kynisk benytter seg av mennesker i sin nærhet. Nina tror at Vera er enda mer 

utspekulert enn dette. Omtrent et år etter farens død hadde Vera forespurt Ingvill om hun og 

Nina kunne tenke seg å gå i familieterapi. Nina forteller at Vera «ville gjøre det for sine barns 

og barnebarns skyld». Straks de skulle lage en avtale for terapien, hadde Vera trukket seg. 

Hun hadde ikke dette med i boken sin, og Nina tror det er fordi «Vera regnet med at vi kom til 

å si nei […] og så ville hun tatt med avslaget fra oss i boka for å vise hvordan vi var» (241). 

Det fjerde eksemplet på bruk av uredelige metoder, er at Ninas del av familien fant 

igjen sine e-poster, tekstmeldinger, telefonsamtaler og mye annet privat materiale i boken til 

Vera (267). At dette har en referensiell side, bekreftes av både Helga og Vigdis Hjorth, og 

dermed styrkes Fri viljes overbevisningskraft. Helga Hjorth har ved flere anledninger uttalt at 

da Arv og miljø utkom, registrerte familien at deres private e-poster, SMS-er og brev var blitt 

brukt i romanen. I intervjuboken til Kaja Schjerven Mollerin bekrefter Vigdis Hjorth at hun 

har brukt slikt materiale: «De brevene og e-postene jeg gjengir direkte i romanen, har jeg fått 

tillatelse til å bruke. I de tilfellene jeg ikke har spurt om tillatelse, gjengir jeg ikke direkte, da 

parafraserer jeg for å komme fram til hovedsynspunktet» (Mollerin 2017: 225–226). Selv om 

Vigdis Hjorth juridisk har sitt på det tørre, vil nok mange se på dette som et etisk overtramp.  

Nina insinuerer med disse fire eksemplene at Vera er en person som er villig til å gå  

lenger enn de fleste for «kunstens skyld», og selv om hun ikke direkte sier det, får Nina  

leserne til å stille spørsmål ved om Vera – og indirekte Vigdis Hjorth – er i stand til komme 

med falske anklager om et overgrep. Her er Ninas forsvarsstrategi helt i overensstemmelse 

med retorikernes anbefalinger. Aristoteles’ råd for å forsvare seg mot mistanker er «å gå til 
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motangrep på anklageren, for hvis han selv ikke fortjener tiltro, vil det jo være meningsløst å 

ha tiltro til hans ord» (2006: 256).  

Nina påpeker videre at det finnes visse indisier på at faren ikke har gjort det han har 

blitt anklaget for. Når vi har lest litt i overkant av tre fjerdedeler av boken, forteller Nina at 

hun aldri hadde vært bekymret for å la barna sine være sammen med bestefaren. Hun tenker at 

det kunne heller ikke søsknene hennes ha vært, for alle «barnebarna hadde vært mye hos 

besteforeldrene, særlig barna til Vera og Even» (247). Nina husker at det stadig var barn 

hjemme hos besteforeldrene eller på hytta deres, og hun viser til at dette skjedde etter 

søsterens skilsmisse. Det var i denne perioden Vera fremmet sine overgrepsanklager mot 

faren.  

Nina hevder med andre ord at søsteren ikke kunne ha vært bekymret for at barna 

skulle være alene sammen med bestefaren, men her mangler det et ledd i argumentasjonen. Vi 

har altså med et enthymem å gjøre. Det manglende premisset skal nok få leserne til å 

konstruere følgende spørsmål: Ville Vera latt barna sine være alene med faren hvis hun 

mistenkte ham for det hun gjorde? Det er et ganske sterkt indisium for at Vera ikke egentlig 

kunne ha mistenkt faren for å ha begått overgrep. Og i motsatt fall, hvis det var slik at Vera 

lot barna være alene med faren til tross for at hun var overbevist om at han hadde forgrepet 

seg på henne, hva forteller det i så fall om hennes karakter?  

At det er en effektiv form for retorikk som Nina bedriver her, støttes av retorikk-

forskeren Lloyd F. Bitzer. Han skriver at enthymemet skapes av avsenderen og mottakeren i 

fellesskap. Det er avsenderens retoriske evner som bereder grunnen for at mottakerne blir 

medskaper av det manglende premisset. Overtalelsen har med andre ord karakter av å være 

selvoverbevisende, og Bitzer skriver at det ikke er uten grunn at Aristoteles kalte enthymemet 

«det sentrale overtalelsesmiddel» (Bitzer 1959: 408). 

Den resterende argumentative bevisførselen til Nina dreier seg om å sannsynliggjøre at  

Vera har utviklet falske minner. Her redegjør og utdyper Nina det vi tidligere bare har fått 

servert små drypp om. Da vi har kommet omtrent to tredjedeler ut i boken, forteller Nina at 

hun har fått to e-poster fra Vera som kun inneholder lenker til artikler om falske minner. Den 

ene lenken omhandlet et svar til en kjent professor i psykologi. Han hadde hevdet at terapi i 

voksen alder hvor minner fra barndommen ble gjenfunnet, ikke var et bevis for at noe galt 

hadde skjedd. Falske minner kunne føles like ekte som reelle minner, og det kunne være 

tilfelle med minner om overgrep som dukket opp mange år senere. I den andre artikkelen det 

var lenket til, sto det at professoren ikke visste hva han snakket om, og at ny forskning viste at 

det var fullt mulig å fortrenge minner. Nina kommenterer at hun ikke er overrasket over at  
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psykoterapeuter uttaler seg slik (207– 208).  

Noen få sider før slutten av boken refererer Nina til radioprogrammet som handler om  

rettssikkerhet i overgrepssaker. En psykolog som arbeidet med hukommelse og vitne-

psykologi, sier der at vi husker traumer bedre enn vanlige hendelser fordi alle sanser har vært 

virksomme. Menneskene er konstruert på denne måten fordi vi skal kunne styre unna 

lignende farefulle situasjoner. Nina tenker da på Evens minne om faren som slo ham – og det 

«å sette en støkk i ungene når de hadde gjort noe farlig, for at de ikke skulle glemme det» 

(285).  

En annen psykolog understreker at en må være oppmerksom på følelsene som skapes 

av slike saker, for de er så sterke, og kan overstyre fakta. Nina får her assosiasjoner til Vera 

som er så til de grader i sin følelsers vold.  

Helt mot slutten av programmet uttaler en profilert rettspsykolog og psykologspesialist 

seg om psykologer som bidrar til å opprettholde forestillingen om fortrengte minner. Han 

hevder at disse psykologene ikke er oppdaterte, og at det bare er sludder at vi fortrenger 

traumatiske opplevelser: «Freud mente aldri at vi fortrengte minner. Han sa at vi fortrenger 

følelser, ikke minner. Så denne ideen om at vi glemmer totalt, hele dramatiske episoder – det 

er tvert om» (287). 

 Utenom at Ninas troverdighet underbygges ved hjelp av autoriteter, styrkes 

overbevisningskraften i argumentasjonen hennes av at hun knytter det som blir sagt til 

relevante eksempler.  

 

Sluttprosedyren 

Ninas sluttprosedyre kommer da det er igjen 18 sider av boken. Nina låner autoritet fra 

filosofen William of Ockham da hun lanserer sin hypotese om hvorfor Vera hadde utviklet 

falske minner og anklaget faren for overgrep. Hun begynner derfor med den enkleste tesen:  

Vera hadde valgt å bryte opp, forlate Torvald, løse opp familien. Gå fra en trygg og god mann 
og tre barn for å satse på en gift litteraturprofessor som i utgangspunktet ikke ville. Hun hadde 
ikke utdanning, ikke jobb. Hun var i ferd med å påta seg et stort ansvar. Et ansvar hun kanskje 
ikke visste hvordan hun skulle håndtere, som hun var usikker på om hun ville ha, men som var 
uunngåelig, på samme måte som bruddet antakelig var det for henne. (289) 

 

Nina hevder at det ble for mye for Vera – hun taklet ikke alt skilsmissen medførte og fikk 

derfor et sammenbrudd. Det er kort etter dette anklagene mot faren oppstår. Mot denne 

hypotesen stiller Nina opp Veras forklaring: 
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Når pappa gjorde dette mot Vera, så var det ikke fordi han var pedofil, men fordi Vera var 
uimotståelig. […]. Når mamma hadde sendt Vera på pianoundervisning og ballett, så var det 
[…] fordi mamma skulle avlede oppmerksomheten fra de uhyrlige overgrepene så pappa 
kunne fortsette å forgripe seg i fred […] Og at Vera deretter hadde fortrengt det, selv om det 
vanligste var at traumatiserte mennesker aldri klarte å glemme traumene sine, og at minnene 
så hadde gjort seg gjeldende, vist seg gjennom mystisk automatskrift på PC-en, sannhets-
hendelser, angstanfall og drømmer om femøringer som psykoanalytikeren hadde hjulpet henne 
med å tolke. (289) 

 
Vi lesere gis kun to valg, og glemmer vi at det er flere muligheter enn de Nina har stilt opp for 

oss, er det fort gjort å akseptere den hypotesen hun styrer oss i retning av. Og det ligger en 

potensiell stor overbevisningskraft i å sammenstille en sannsynlig hypotese med en 

usannsynlig hypotese. Med dette grepet får Nina også tatt en gjennomgang av saken, slik at 

leserne minnes på hva som er viktigst. Finn Eivind Jor tilråder at i avslutningen av en tale må 

ens egen tese «framstilles i et så gunstig lys som mulig, og om man har en motpart, må 

vedkommendes tese for kontrastens skyld gis den verst tenkelige belysning» (Jor 2003: 84). 

Det er nettopp dette Nina gjør ved å sette Veras historie på spissen, særlig der hun beskriver 

morens rolle. Hun bruker verdiladde fraser som «mystisk automatskrift på PC-en», og 

begrepet «sannhetshendelse» fremstår i denne konteksten som nedsettende. Den første 

hypotesen har logosappell, mens kontrasten mellom de to hypotesene bidrar til at det spilles 

på lesernes følelser. Det er i tråd med hvordan en avsluttende appell skal fungere – «[den] 

skal få tilhørerne til å gjøre noe, til å føle noe», skriver Jor (2003: 87). Og det er ingen tvil om 

at Helga Hjorth ønsker å bevege leserne til å ta stilling for Ninas sak.  

 

Oppsummering  
Analysen viser at i likhet med Arv og miljø, har Fri vilje mange strukturer i boken som kan 

sammenlignes med oppbygningen av en rettstale. Det er imidlertid visse ulikheter. I Arv og 

miljø er Bergljot ikke først og fremst opptatt av å prosedere arvesaken, mens Nina er opptatt 

av den. Hun skiller mellom arvesaken og overgrepssaken og konsentrerer seg om én 

motstander i hver sak. Det er en av grunnene til at denne delen av analysen blir lengre enn hva 

tilfellet er for Arv og miljøs del. En annen grunn er at prosederingen i Fri vilje starter raskere 

enn i Arv og miljø. Forsvaret for arvesaken blir sluttført allerede i den første hoveddelen 

«Høst». Resten av boken dreier seg hovedsakelig om overgrepssaken, noe som selvsagt også 

viser at det er denne saken der mest står på spill. For overgrepssaken føres det en saks-

fremstilling i «Livet etter døden», og den deles i to: gjendrivelse av påstander og oppbygning 

av en alternativ forklaring. Bevisførselen og sluttprosedyren mot Vera følger i den siste  
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hoveddelen «Hytteliv».12 Selv om prosedyren dermed er videre og mer gjennomført i Fri vilje  

fra begynnelsen av boken enn hva den er i Arv og miljø, er til gjengjeld strukturene i Arv og  

miljø svært tydelige fra og med revisormøtet – her får en assosiasjoner til at det foregår en 

rettssak.   

Gjennom hele prosedyren brukes det, i likhet med Arv og miljø, en rekke virkemidler 

som skal påvirke leserne. Hvor overbevist blir så det lesende publikum av Ninas historie? 

Hvis en tenker seg at en del av dem har valgt å lese Fri vilje fordi de først har lest Arv og 

miljø, vil det være sannsynlig at de har opparbeidet seg en viss mening om familiekonflikten 

som beskrives i Arv og miljø. Dersom de har latt seg overbevise om troverdigheten i Bergljots 

historie, kan de, i likhet med Arne Borge, komme til å tro at det som beskrives i Arv og miljø 

har skjedd Vigdis Hjorth i virkeligheten, selv om historien er servert i romans form. Og da er 

overbevisningen i tilfelle veldig sterk.  

At leserne er overbeviste om et syn, betyr imidlertid ikke at posisjonene deres forblir 

fastlåste. Disse kan hele tiden endres, og ifølge hva kommunikasjonsforskerne Herbert W. 

Simons og Jean G. Jones hevder i Persuasion in Society, kommer det an på graden av 

motstand hos mottakerne. Avsenderen, eller den som skal overtale, har da muligheten til å 

motivere publikum til å endre oppfatning på flere måter. Hvis mottakerne er svært negative, 

må avsenderen forsøke å fjerne fiendtligheten. Strategien bør i slike tilfeller være å prøve å 

oppnå tillit, men det avhenger av om mottakerne er villige til å lytte. En annen mulighet er å 

nøytralisere mottakerne, hvilket innebærer å bevege de som fremstår som moderat uenige 

eller som viser motvilje, over til tvil eller ubesluttsomhet. Den tredje muligheten innebærer å 

prøve å få de som ikke kan bestemme seg, eller er i tvil, til å støtte avsenderen (Jones og 

Simons 2017: 47–48). De tre strategiene for å bevirke til at noen endrer sin posisjon, stemmer 

kanskje best der avsenderen direkte står i en kommunikasjonssituasjon med mottakerne og 

kan lodde stemningen, som for eksempel i en debatt. Alle tre strategiene kan etter min mening 

også ligge under en skriftlig apologi, for i tillegg til å føre et forsvar for saken sin eller 

rettferdiggjøre en oppfatning, kan avsenderen ta høyde for alle mulige motforestillinger og 

innvendinger en leser måtte ha.  

Helga Hjorths prosjekt er å fortelle en annen versjon av saken enn den som ble 

fremstilt i Arv og miljø. Hvorvidt hun klarer å overbevise leserne, vil avhenge av den 

posisjonen de har inntatt fra før, og graden av eventuell motstand, men også av hvor 

                                                
12 Mitt oppsett av den argumentative bevisførselen avviker noe fra hvordan det er gjort i Fri vilje. Den tenkte 
rettssaken, der Nina påviser Veras tynne argumentasjon, blir i Fri vilje presentert etter det første eksemplet på 
Veras uredelige metoder. I en rettslig prosedyre ville nok disse metodene ha blitt presentert samlet, og det har jeg 
også gjort her for oversiktens skyld. 
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overbevisende hennes sak fremstår for leserne. Romanen hennes fungerer absolutt som en 

forsvarstale, men den svekkes av den endimensjonale fremstillingen som særlig gis av 

foreldrene. De blir nærmest utelukkende fremstilt positivt. Ufordelaktige sider ved dem som 

er nødvendige å trekke frem på grunn av påstander som fremmes i Arv og miljø, virker ikke 

troverdige. I slike tilfeller dempes de mindre heldige sidene deres, mens forsvaret for 

handlingene blåses opp på en måte som gjør at de fremstår som overdrevne. Et eksempel på 

dette er der faren gir Even juling på vidda.  

 Vera blir tilsvarende fremstilt som en person det er lite positivt å si om. Det begås vel 

nærmest et karakterdrap på henne, akkurat som det gjøres med moren til Bergljot i Arv og 

miljø. Vi kan forstå at det må ligge mye sinne og fortvilelse bak det negative portrettet Helga 

Hjorth tegner av Vera, men en mer balansert fremstilling hadde nok gjort henne mer troverdig 

– på samme måte som Bergljots mor i Arv og miljø ville vært mer troverdig om hun hadde 

blitt fremstilt som en sammensatt person. Fordelen med å tegne et såpass unyansert bilde er at 

dybden i konflikten kan tre klarere frem. Anna Lindhé mener at konflikt mellom personer er 

særlig velegnet til å vekke lesernes empati for den ene parten, og det er vanskelig å se «den 

andres» side av saken når man er fanget av perspektivet til protagonisten, som forfatteren 

legger opp til at vi skal innta (Lindhé 25–27). Det spilles på slike mekanismer i både Arv og 

miljø og Fri vilje, og det er nok en av grunnene til at det kan være lett å la seg overbevise av 

protagonisten i begge bøkene.  
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Mottakelsen 
 
«Anmeldelsene var gode, overalt. Bare Aftenpostens Ingunn Økland hadde et problem». 

Denne påstanden sto på trykk i kommentaren «Borgerpressen på hjorthejakt» i Dagsavisen 

15. august 2017, omtrent ett år etter at Arv og miljø ble utgitt. Kritiker og journalist Gerd Elin 

Stava Sandve hevder her at Ingunn Økland var den eneste av anmelderne som hadde 

innvendinger mot Vigdis Hjorths roman Arv og miljø da den ble utgitt. Gir denne påstanden 

en riktig beskrivelse av situasjonen, eller er bildet mer sammensatt? Og hvis Sandves påstand 

stemmer, er det da slik at noen av kritikerne nyanserte sin oppfatning av Arv og miljø etter at 

motromanen Fri vilje ble utgitt? Eller var de enige med henne i at Fri vilje kan betraktes som 

en «hevnroman», slik hun ga uttrykk for i kommentaren sin? Disse spørsmålene er sentrale 

når jeg undersøker anmeldelsene av de to romanene. 

I forbindelse med lanseringen av Arv og miljø uttalte Vigdis Hjorth følgende i et 

intervju med Aftenposten: «Selvfølgelig tar jeg utgangspunkt i ting jeg har opplevd. Alle ting 

jeg har vært med på, kommer inn i romanene» (Korsvold 2016). Samtidig avviste hun at 

romanen er selvbiografisk. Dagen etter kommer de første anmeldelsene, og i Aftenposten 

problematiserer Ingunn Økland forholdet mellom fiksjon og fakta og reiser etiske 

innvendinger mot romanen. Hun følger opp med kommentaren «Litteraturen er på villspor» 

som blir publisert 25. september 2016. Med dette setter Ingunn Økland startskuddet for det 

som skal bli en stor debatt om virkelighetslitteratur. Hun får straks motbør, blant andre fra 

Fredrik Wandrup i Dagbladet, men enkelte støtter henne, som forfatteren Toril Brekke.13 Den 

28. september trykker Aftenposten artikkelen «Beskriver farens begravelse i detalj i ny 

roman». Den er skrevet av journalistene Heidi Borud og Øystein Aldridge og avdekker at 

Vigdis Hjorth har brukt mange detaljer fra familiens indre liv i romanen. Nå tar debatten fyr, 

og neste dag publiserer Klassekampen en artikkel som langt på vei forsvarer Vigdis Hjorth, 

hvor blant andre forfatteren Nikolaj Frobenius og kritikeren Bernhard Ellefsen uttaler seg 

krast mot Aftenpostens faktasjekk.14 Debatten ruller og går gjennom høsten og vinteren 

2016/2017, og det er mange som melder seg på for å ytre seg om ulike sider ved romanen.  

 For å kunne kartlegge og omfangsberegne mottakelsen av Arv og miljø har jeg foretatt 

et søk på «Vigdis Hjorth» i kombinasjon med «Arv og miljø» i den store tekstdatabasen 

                                                
13 Fredrik Wandrups kommentar «Øklands skammekrok» ble publisert i Dagbladet 27. september 2016. Samme 
dag sto debattinnlegget «Forfatteren blir Gud eller bøddel» av Toril Brekke på trykk i Aftenposten. 
14 Klassekampens artikkel, som heter «Tar Hjorths bok i forsvar», er skrevet av J. Brække og M. B. Vollan.  
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Retriever.15 Søkestrengen min gir 275 treff fra 10. september 2016 til 31. desember 2016.16 

Blant de fem mediene som hadde flest oppslag, fordeler disse seg slik: Klassekampen (46), 

Aftenposten (30), Dagbladet (23), Morgenbladet (16) og Trønderavisa (14). Påfallende her er 

de mange oppslag i Morgenbladet sammenlignet med for eksempel Dagbladet, tatt i 

betraktning at Morgenbladet utgis som ukeavis.  

Fra 1. januar 2017 til 8. august 2017 gir samme søket 159 treff, men interessen flater 

ut i sommermånedene; det er for eksempel bare 10 oppslag totalt i juli, og romanen står 

vesentlig omtalt i forbindelse med festivaler, lesetips eller salgslister. Men da Helga Hjorths 

Fri vilje ble utgitt, steg også tallene igjen for Arv og miljø. Et søk på oppslagene for hver av 

romanene høsten 2017 gir følgende resultat:17 

 
           Figur 1: Antall oppslag på Arv og miljø og Fri vilje i norske medier i perioden  
           9. august til 31. desember 2017 

 
 

Det vi umiddelbart legger merke til, er at det totalt sett var tilnærmet like mange oppslag om 

begge bøkene i august måned. Da Fri vilje ble omtalt i kommentarer eller anmeldelser, ble det 

vanskelig å komme utenom Arv og miljø siden Fri vilje er et svar på denne romanen. Helga 

Hjorths roman satte dessuten i gang en ny debatt om virkelighetslitteratur, og det forklarer 

mange av oppslagene for både Fri vilje og Arv og miljø. Totalt sett har Arv og miljø flest treff, 

med 204, mens Fri vilje har 128 treff. Organene med flest oppslag fordelte seg på følgende 

måte: 

                                                
15 Retriever omfatter Atekst (Norge) og Mediearkivet (Sverige). Siden undersøkelsen min er rettet mot norske 
forhold, har kun Atekst vært relevant, og det er papirkildene i basen jeg har forholdt meg til. 
16 Søkestrengen gir utslag på alt fra salgslister til forsideoppslag, så dette er bare et grovriss. Dessuten er 
søkemotoren i basen noe sensibel, men antall oppslag kan likevel gi en pekepinn på hvor stor interesse og debatt 
Arv og miljø skapte.  
17 Søkestrengene som ble brukt, var «fornavn etternavn» på forfatter i kombinasjon med «tittel» på romanen. 
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      Figur 2: Organene med flest antall oppslag på Arv og miljø og Fri vilje  
      fra 9. august til 31. desember 2017 

 

At Arv og miljø får såpass mange flere oppslag enn Fri vilje, har flere forklaringer. En av 

grunnene er at Arv og miljø ble omtalt i sammenheng med nominasjoner og priser. En annen 

grunn er at Vigdis, del for del – en samtalebok mellom Vigdis Hjorth og Kaja Schjerven 

Mollerin – ble utgitt 19. september 2017. Den ble ført i pennen av Schjerven Mollerin, og Arv 

og miljø er et relativt sentralt tema i boken. Det ble derfor rimelig å bringe Arv og miljø på 

banen da Vigdis, del for del ble omtalt av journalister og kritikere. En tredje grunn er at det i 

oktober 2017 ble kjent at Arv og miljø skulle settes opp på Den Nationale Scene i Bergen.  

 

Hva dreide debatten seg om? 
En del av oppslagene om Arv og miljø og Fri vilje er nyhetsnotiser, men der er også mange 

anmeldelser, kronikker, kommentarer og debattinnlegg. Nyhetsnotiser tilhører de såkalte 

objektive avissjangrene, mens de andre sjangrene kalles gjerne for subjektiv journalistikk 

eller meningsjournalistikk. Innenfor disse sjangrene tilkjennegir den som ytrer seg – enten det 

er en kritiker, journalist eller debattant – sine oppfatninger om en sak. Debatten om søstrene 

Hjorths romaner bærer preg av at deltakerne har hatt sterke meninger, og  den har dreid seg 

om flere aspekter ved bøkene. I det følgende vil jeg gjennomgå noen typiske trekk ved 

debatten høsten 2017 ved hjelp av noen eksempler.  

For det første har forholdet mellom estetikk og etikk vært et hyppig diskutert tema. 

Professor i litteratur ved Universitetet i Oslo, Marianne Egeland, skrev et debattinnlegg i 

Aftenposten 21. august 2017 der hun berører denne tematikken. Hun mener at Fri vilje ikke 

bare kan leses som svar på de alvorlige beskyldningene Vigdis Hjorth kom med i Arv og 

miljø, men at Helga Hjorths roman også kan leses «som et oppgjør med dem som bifalt at 

beskyldningene ble fremsatt, og uten videre aksepterte Vigdis Hjorths bruk av levende 
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modeller» (Egeland 2017). Erik Bjerck Hagen, professor i litteratur ved Universitetet i 

Bergen, skrev på sin side en kronikk i Aftenposten 4. november 2017 der han hevder at «gode 

romaner utgjør en frisone, der mye hensynsløshet tilgis dersom den overtrumfes av hardt 

erkjennelsesarbeid og oppriktig vilje til å konfrontere vanskelige, farlige eller forbudte sider 

ved tilværelsen». Han ga videre uttrykk for at det går en moralsk grense for romanforfattere 

ved ydmykelse, men at det ikke kan være opp til «ofrene» å avgjøre hvor denne grensen går 

(Hagen 2017).  

For det andre ble forlagenes etiske ansvar debattert. Kulturredaktør Sara Sørheim i 

Aftenposten skrev i en kommentar i Aftenposten 15. august 2017 at «det blir for enkelt å sette 

‘roman’ på omslaget av en bok og tro at man med det kan slippe unna en debatt om etikk og 

moral og grenser for hva en kan gjøre i litteraturen». Og hun konkluderte med at den etiske 

ryggmarksrefleksen bør trenes opp «gjennom en stadig pågående samtale om hva som er rett 

og galt, hvor grensene går», og at forfattere og forlag bør møte en slik samtale med åpne 

armer, for det er med på å gjøre dem bedre (Sørheim 2017).  

Et tredje tema i debatten var falske minner. I Aftenposten 15. august 2017 hevdet 

nevropsykologen Ylva Østby at «[f]alske minner [ikke er] den mest sannsynlige forklaringen 

når noen forteller om overgrep». Hun avviser ikke at dette forekommer, men skriver at «[det 

finnes] også altfor mange eksempler på virkelige overgrepshistorier som ikke blir trodd» 

(Østby 2017). Mot henne sto litteraturviteren Ola Hegdal som mente at Bergljots historie ikke 

virker troverdig – han hevdet at falske minner kan skapes gjennom psykoterapi (Hegdal 

2017). 

På nettstedet minerva.no ytret stipendiat ved menighetsfakultetet Gunhild Maria 

Hugdal seg. Hun skrev at Helga Hjorths «kjærlighetsløse tilsvar» til sin søster vil kunne bidra 

til «å legge stein til byrden for alle dem som har blitt utsatt for overgrep, og til å heve 

terskelen for å stå fram med erfaringer av incest». Hun gjorde også gjeldende at det å føre 

denne diskusjonen i romans form er med på å gjøre et overgrep enda mer traumatiserende 

(Hugdal 2017). 

Kritikeren Kjetil Røed sa seg uenig med Hugdal i et essay i Littkritikk. Hans mening 

var at Helga Hjorth har rett til å bli hørt: «[H]ennes resonnement i boka er troverdig: uten å 

skrive en roman hadde hun ikke blitt hørt – det må brettes ut i fullformat for å få den 

oppmerksomheten hun ønsker seg». Røed presiserte imidlertid at siden «sannheten ikke er 

tilgjengelig for meg eller noen andre av leserne av boka […] avstår jeg fra å vurdere hvilken 

av søstrenes fortelling som er mest troverdig» (Røed 2017). 
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Det å ta stilling ser imidlertid ut til å være et trekk ved ordskiftet. Det er også hvorvidt 

ytringsfriheten synes å gjelde mer for noen enn for andre. I en kommentar Helga Hjorth skrev 

i VG, viser hun til at Kaja Korsvold, kulturjournalist i Aftenposten, skal ha skrevet følgende 

om Fri vilje på en offentlig Facebook-side: «‘Jeg syns det aller mest betenkelige i denne 

saken er utgivelsen av Fri vilje, (må understreke at jeg ikke har lest Fri vilje, bygger på alt 

som er skrevet om den). Fri vilje er et nidskrift mot en forfatter som har skrevet en viktig og 

flott roman’». Helga Hjorth ga uttrykk for at «[m]ange, min søster også, har anerkjent min 

ytringsfrihet og rett til å forsvare meg. Andre er skeptiske, mener jeg opptrer uetisk og 

hevngjerrig». Som eksempler på eksponenter for sistnevnte syn, trekker Hjorth frem Kaja 

Korsvold og Gunhild Maria Hugdal (Hjorth 2017b). Helga Hjorth tematiserte også 

ytringsfriheten i en kronikk i Aftenposten 25. oktober 2017, og kort etter ble hun imøtegått av 

Kari Marstein, redaktør i Gyldendal.18 Marstein hevder at Helga Hjorths roman «dessverre 

[er] preget av noe av den samme holdningen som kommer til uttrykk i kronikken hennes, 

nemlig at det finnes én sann fremstilling». Marstein skriver videre at eventuelle innsigelser 

«blir av Helga Hjorth oppfattet som at en hel bransje ikke respekterer hennes ytringsfrihet» 

(Marstein 2017).  

Det har også vært tilløp til en metadebatt, noe Gerd Elin Stava Sandves kommentar i 

Dagsavisen den 15. august 2017 er et eksempel på. Utover at hun henviser til Ingunn Øklands 

«problem» med Arv og miljø, og at hun ytrer sin mening om kvalitetsforskjellene på 

romanene, er Sandves agenda særlig Aftenpostens faktasjekk av innholdet i denne romanen. 

Hun skriver at avisen blander «litteratur og virkelighet» og kaller metoden for «søppelgrave-

journalistikk». Hun konkluderer med at «[d]e største overgrepene siste året, både mot Vigdis 

Hjorth og det åpne kunstneriske rom, er det Aftenposten som har stått for. Ikke familien» 

(Sandve 2017b). 

For ordens skyld skal det nevnes at det selvsagt ikke bare er i de subjektive sjangrene 

at meninger ytres. At ulike stemmer kommer til orde i artikler, er vanlig – gjerne for å 

balansere forskjellige syn – slik som i VG den 11. august 2017, der forfatterne Erlend Loe, 

Knut Faldbakken, Unni Lindell, Anne B. Ragde og Tom Egeland uttaler seg. De stiller seg 

positive til debatten, men har forskjellige synspunkter på Helga Hjorths prosjekt. Loe synes at 

det er «strålende at Helga Hjorth har skrevet sin roman». Faldbakken er av samme oppfatning, 

mens Lindells ståsted er at Helga Hjorth kunne «holdt kjeft, og latt leserne tro [Arv og miljø] 

var en roman». Ragde mener at Helga Hjorth «er i sin fulle rett til å svare sin søster i 

romanform», mens Egeland bare vil uttale seg på generelt grunnlag og mener at skjønn-

                                                
18 Kari Marstein er forlegger for Kaja Schjerven Mollerins intervjubok Vigdis, del for del. 
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litterære romaner bør leses som diktning (Svendsen 2017).  

Det kan dessuten være slik at en nyhetsartikkel – bevisst eller ubevisst fra artikkel-

forfatterens side – ikke alltid fremstår som objektiv. Det var for eksempel tilfellet med en 

nyhetsartikkel som ble publisert på VGs nettsider den 18. august 2017, der overskriften lød: 

«Helga Hjorths hevnroman selger mest i Norge» (Norli 2018). «Hevnroman» er et svært ladet 

begrep, og flere av dem som omtalte Hjorths bok forholdsvis negativt i subjektive sjangre 

som anmeldelser og kommentarer, har brukt denne karakteristikken eller lignende termin-

ologi.19 Caroline Drevfelin bruker også dette uttrykket i en nyhetsnotis i Dagbladet den 21. 

august 2017, men hun virker å være seg dette mer bevisst, for hun setter ordet i anførselstegn.  

Eksemplene fra debatten om Arv og miljø og Fri vilje viser hva ordskiftet dreide seg 

om i all vesentlighet. I det følgende vil jeg undersøke hvordan anmelderne vurderte bøkene. 

 
Kvantitativ undersøkelse 
I forbindelse med noen betraktninger om Karl Ove Knausgård har Marianne Egeland stilt 

spørsmål ved hvorfor så mange anmeldere hever seg over etiske spørsmål knyttet til bruken 

av levende modeller. Hun mener at noe av forklaringen kan være at autonomiestetikken har 

vært dominerende på litteraturstudiene ved universitetet fra 1970-årene av: «Formen settes i 

høysetet og verket tilstrebes vurdert løsrevet fra såkalte ikke-litterære – ‘utenforliggende’ – 

sammenhenger. Konsentrasjonen om ‘teksten alene’, dens indre oppbygning og en ikke 

definerbar ‘litteraritet’ fremholdes som vitenskapelig ideal» (Egeland 2015: 39).  

Egelands forklaring kan ses i sammenheng med Bourdieus iakttakelser om at 

«[u]tdannelsessystemet oppfyller en kulturelt legitimerende funksjon ved å reprodusere […] 

distinksjonen mellom den legitime og illegitime måten å beskjeftige seg med legitimerende 

verker på» (Bourdieu 1991: 36). Jeg ønsker å undersøke hvordan dette stemmer overens med 

anmeldernes vurderinger av Arv og miljø og Fri vilje. Hvis det er slik at mange av de som 

innehar dominerende posisjoner på litteraturfeltet forfekter et autonomiestetisk kunstsyn – 

i samsvar med det Marianne Egeland har hevdet i forbindelse med sine betraktninger om 

Knausgård – er det å forvente at etiske innvendinger mot en roman tuftet på forhold i 

virkeligheten, ikke vil vinne gehør i denne gruppen. Jeg vil derfor foreta en kvantitativ 

undersøkelse av hvordan anmelderne bedømte søstrene Hjorths bøker, og hvor forholdet 

mellom etikk og estetikk utforskes nærmere. Jeg vil i tillegg belyse hva slags bakgrunn 

anmelderne har, og hvordan de har posisjonert seg i feltet.  
                                                
19 Noen eksempler er NRK-medarbeiderne Agnes Moxnes og Anne Cathrine Straume. Moxnes kalte Fri vilje en 
«hevnroman» (09.08.17), mens Straume betegnet den langt på vei som «et privat hevntokt» (10.08.2017). Sigrid 
Hvidsten i Dagbladet kalte Helga Hjorths roman for «hevnbok» (10.08.2017).  
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Utvalg av materiale 
For å finne ut hva anmelderne har vektlagt i vurderingene sine av romanene Arv og miljø og 

Fri vilje, og hvordan de har stilt seg til forholdet mellom fiksjon og fakta, har jeg benyttet 

Atekst som utgangspunkt for å skaffe oversikt over kritikktekster av romanene. Den store 

fordelen med basen er at man kan foreta kildesøk i de fleste norske aviser her, mens en 

ulempe er at noen toneangivende litterære tidsskrifter ikke er representert, som for eksempel 

Vagant og Vinduet. For å balansere utvalget har jeg derfor valgt å utelukke lokalaviser og kun 

forholdt meg til riksdekkende og regionale papiraviser i basen. Da står jeg igjen med tolv 

organer hvor Arv og miljø har blitt anmeldt: Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende 

(BT), Dag og Tid, Dagbladet, Dagsavisen, Fædrelandsvennen, Klassekampen, Morgenbladet, 

Stavanger Aftenblad, VG og Vårt Land. Arv og miljø ble i tillegg anmeldt i Finansavisen, 

men det skjedde først 19. august 2017, og da sammen med Fri vilje. Siden kritikeren kjente til 

Helga Hjorths roman da han anmeldte Arv og miljø, vil jeg kommentere anmeldelsen i 

Finansavisen ved gjennomgangen av Fri viljes kritikktekster.  

I tillegg til organene ovenfor har jeg vurdert tv- og radiokildene som er representert i 

Atekst, herunder AftenpostenTV, VGTV og P4, men ingen av disse kanalene prioriterer å 

bruke nevneverdig sendetid på anmeldelser av bøker. NRK, som ikke er representert i basen, 

har derimot egne litteraturprogram i både TV og radio, og de publiserer dessuten anmeldelser 

på nrk.no. NRK er et riksdekkende medium av betydning, og jeg har derfor valgt å innlemme 

kanalen i utvalget. Materialet er avgrenset til å gjelde kanalens trykte anmeldelser. Grunnlaget 

for undersøkelsen av Arv og miljø utgjør da til sammen tretten anmeldelser, og disse 

fremkommer i følgende tabell: 
 
 
Tabell 1: Anmeldelser av Arv og miljø i riksdekkende og regionale aviser samt nrk.no. Sortert etter  
publiseringsdato. 

 

Jeg ønsker å undersøke hva som er blitt vektlagt i anmeldelsene av Arv og miljø i utvalget 

mitt, for deretter å sammenligne dem med hva som er lagt vekt på i anmeldelsene av Fri vilje.  
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Av mediene i tabellen ovenfor publiserte syv av dem – Dagbladet, Dagsavisen, Fædreland-

svennen, Klassekampen, NRK, Stavanger Aftenblad og VG – også anmeldelser av Fri vilje, 

og det var de samme kritikerne som sto bak anmeldelsene av begge romanene. Hva angår 

Aftenposten, Dag og Tid, Morgenbladet og Adresseavisen, publiserte også disse avisene 

vurderinger av Fri vilje i forbindelse med utgivelsen av romanen. De er alle rubrisert med en 

annen sjangerbetegnelse, men henter mer eller mindre sjangertrekk fra anmeldelsen, og 

tekstene er skrevet av erfarne kritikere.20 Disse omtalene, betegnet som «kommentarer», er 

derfor innlemmet i mitt materiale og utgjør sammen med anmeldelsene tolv kritikktekster: 

Tabell 2: Anmeldelser og utvalgte kommentarer av Fri vilje i riksdekkende og regionale aviser samt  
nrk.no. Sortert etter publiseringsdato. 

 
* Omtalen er rubrisert som «kommentar», men overlapper helt eller delvis sjangeren anmeldelse. 

At så mange som åtte av de samme kritikerne har bedømt begge romanene, gir et godt 

utgangspunkt for å drøfte vurderinger og holdninger som kommer til syne i kritikktekstene.21 

Det er dessuten et forhold som gir kritikktekstene av Fri vilje en ekstra dimensjon, og det er at 

Helga Hjorths roman ikke ville blitt til uten Vigdis Hjorths roman. Dette fører i sin tur til at 

kritikerne ikke har kommet utenom Arv og miljø når de har anmeldt Fri vilje. Et påtrengende 

spørsmål blir da om de første vurderingene av Arv og miljø fastholdes – eventuelt spikres 

ytterligere fast – eller om Arv og miljø blir gjenstand for ny vurdering, Fri vilje tatt i 

betraktning? Og førte Helga Hjorths roman til at flere anmeldere tilkjennega sine holdninger 

til etikk–estetikk-problematikken og på den måten posisjonerte seg i feltet? 

 

Metodisk fremgangsmåte 
På grunnlag av materialet som i alt teller 25 kritikktekster, har jeg undersøkt hva som er  

vektlagt i anmeldelsene i begge romanene, nærmere bestemt selve vurderingene av bøkene og  

forhold knyttet til etikk–estetikk-problematikken. 

                                                
20 Det er to aviser fra grunnlagsmaterialet for undersøkelsen av Arv og miljø som ikke har hatt anmeldelser av 
Fri vilje, og det er Vårt Land og BT. 
21 Her teller jeg ikke med Finansavisen fordi dette er en samleanmeldelse av begge bøkene. 
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  Begrunnelser jeg har identifisert som er lagt til grunn for anmeldernes vurderinger, er 

plottet inn i to tabeller, en for Arv og miljø og en for Fri vilje. Jeg har deretter kvantifisert 

omfanget av kommentarer i anmeldelsene knyttet til forholdet mellom fakta og fiksjon og 

kartlagt i hvilken grad dette forholdet problematiseres. Jeg opererer med verdiene «i høy 

grad», «til en viss grad» og «i liten grad». Verdien «i høy grad» angir at anmelderen drøfter 

forholdet mellom fakta og fiksjon, mens «til en viss grad» er et uttrykk for at problematikken 

drøftes noe. Verdien «i liten grad» markerer at anmelderen kommer inn på problematikken, 

men unngår å berøre den ytterligere.  

 Den neste variabelen jeg har kartlagt er hvorvidt kritikernes holdninger til etikk–estetikk-

problematikken kommer til syne, og da har jeg valgt å bruke verdiene «ja», «nei» og 

«usikker». Verdien «usikker» benyttes i de tilfellene anmelderen oppgir ulike holdninger, 

eller der det kan være vanskelig å tolke anmelderen i noen bestemt retning. Jeg forsøker i 

tillegg å avdekke hvilke hensyn som har veid tyngst i kritikktekstene – estetiske eller etiske. 

Her brukes skalaen «estetiske», «i noen grad estetiske», «begge deler», «i noen grad etiske», 

og «etiske». Dersom det går klart frem hva som veier tyngst for anmelderen, brukes verdiene 

«etiske» eller «estetiske». Vektlegger anmelderen både etiske og estetiske hensyn, og det er 

vanskelig å avgjøre hva som veier mest – brukes verdien «begge deler». Hvis det kan synes 

som om ett av hensynene i noen grad preger teksten, men ikke er særlig vektlagt, brukes 

verdiene «i noen grad etiske» eller «i noen grad estetiske».  

For Fri viljes del kommer en ekstra variabel inn – der har jeg kartlagt om kritikerne 

har nyansert sin oppfatning av Arv og miljø etter at Helga Hjorths bok kom på markedet. Her 

brukes verdiene «ja» eller «nei». 

Den siste variabelen min, som dekker begge bøkene, er «totalinntrykk av vurdering». 

Kategoriseringen er foretatt ut fra begrunnelsene jeg har identifisert i anmeldelsene. Jeg har 

brukt en skala med verdiene «svært positiv», «overveiende positiv», «delvis positiv», «delvis 

negativ», «overveiende negativ» og «svært negativ».  

Til slutt skal nevnes at når jeg har kvantifisert omfanget av kommentarer knyttet til 

fakta og fiksjon i prosent av anmeldelsens lengde, har jeg forholdt meg til hele resonnement. 

 

Kritikernes vurderinger av Arv og miljø 
Det er tretten anmeldelser av Arv og miljø som har blitt undersøkt, og kvantifiseringen av 

disse anmeldelsene fremkommer i tabellen på neste side. 
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Tabell 3: Forholdet mellom fiksjon og fakta samt holdning til etikk og estetikk i anmeldelsene  
av Arv og miljø*. Totalinntrykk av kritikernes samlede vurdering. 

 
*  De blanke rommene i tabellen betegner at anmelderne ikke har kommentert forholdet mellom fakta og fiksjon, eller at det ikke                    

er tilkjennegitt noen holdninger til forholdet mellom etikk og estetikk. 
** Her inngår i prinsippet all tekst (overskrift, ingress, billedtekst o.l.) Unntak er faktaopplysninger som er plassert i egen spalte. 
*** Det vises til oversikt over begrunnelser i tabellen i vedlegg 1. 
 

Totalinntrykk av vurderingen 

Mottakelsen av Arv og miljø viser at kritikerne er nesten samstemte i sin domfellelse av 

romanen. Av et utvalg på tretten organer har alle kritikerne, bortsett fra Ingunn Økland, gitt 

romanen en «svært positiv» vurdering. Totalinntrykket baseres på begrunnelsene jeg har 

identifisert i anmeldelsene. Disse begrunnelsene har jeg plottet inn i en tabell, og jeg viser 

derfor til dette materialet (se vedlegg 1).  

Totalinntrykket mitt av kritikernes vurdering styrkes også av hva som står i ingressene 

i anmeldelsene og av terningkast i de organene der det er gitt:  
 

Tabell 4: Ingresser og terningkast (eller emotikon) som er brukt i anmeldelsene av Arv og miljø.  

 
*I Fædrelandsvennen var det ingen ingress i anmeldelsen. 
**Bergens Tidende opererer med hjerter i stedet for terningkast. 
 
I anmeldelsene av Vigdis Hjorths roman ser det ut til å være et greit samsvar mellom innhold  

i ingressen og antall øyne på terningkast (eller antall hjerter). Fædrelandsvennen har ingen  
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ingress, men kritikeren, Kathleen Rani Hagen, lar sin oppfatning komme til syne i utsagnet 

om at «Arv og miljø gjør ikke skam på at Hjorth er en av de beste forfatterne her til lands», 

noe som er i samsvar med terningkastets verdi. 

 Flere av utsagnene i ingressene er av en slik art at de kan betegnes som en domfellelse. 

Kritikerne har i de fleste tilfeller brukt positivt eller negativt ladde ord, og ved å trekke ut 

disse ladde ordene (eller frasene/meningsinnholdet) fra ingressen, gis det følgende bilde av 

hvordan kritikerne grovt sett har vurdert romanen: 

  Figur 3: Ladde ord eller fraser i ingressene i anmeldelsene av Arv og miljø. 

 
 

Her har alle kritikerne kun brukt positivt ladde ord/fraser i ingressen, bortsett fra Ingunn 

Økland – som har brukt tre positivt ladde fraser og ett negativt ladd ord. Selv om dette bare er 

et grovmasket mønster, mener jeg at Økland ut fra denne oversikten kan anses som «over-

veiende positiv» til Arv og miljø, mens de øvrige kritikerne kan regnes som «svært  

positive». Dette er i overensstemmelse med totalinntrykket jeg har kommet frem til basert på  

gjennomgangen av anmeldernes begrunnelser (se tabell 1), bortsett fra at Øklands kritikk ikke 

fremstår som mer enn «delvis positiv» der. 

 

Forholdet mellom fiksjon og fakta 

At Ingunn Økland ikke har vurdert Arv og miljø like positivt som de øvrige kritikerne i 

utvalget mitt, betyr ikke at hun mener at romanen er dårlig. Hun skriver for eksempel at 

romanen har «[s]tort driv og høy intensitet», den er «medrivende som en psykologisk 

thriller», og hun gir uttrykk for at hun ikke vil bli overrasket om den blir stående som «årets 

heftigste norske bok». Men hun påpeker en del svakheter med boken, blant annet at den har et 

ubalansert persongalleri, og at gjentagelsene hos Hjorth ofte blir «masete og flatt». Økland 
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drøfter imidlertid sine egne innvendinger – og hun imøtegår dem til dels. Av den grunn mener 

jeg at de såkalte «feilskjærene» hun påpeker ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å karakterisere 

anmeldelsen hennes som bare «delvis positiv». Det som er avgjørende, er at Økland finner 

sammenblandingen av fiksjon og fakta etisk problematisk. Det kan virke som om denne 

sammenblandingen er årsaken til at hun har vanskeligheter med å akseptere at romanen kan 

være god, ja at den i det hele tatt er utgitt – for som hun skriver: «Faktisk er dette en 

romanutgivelse som lettere lar seg forsvare jo virkeligere incesthistorien er. Skulle anklagen 

være oppdiktet, har både forfatter og forlag kastet et mistankens lys over en uskyldig 

person».22 Det er på bakgrunn av disse betraktningene at Gerd Elin Stava Sandve mener at 

Økland har et problem. 

Foruten Ingunn Økland er det tre (eller muligens fire) av kritikerne som tilkjennegir 

sine holdninger til sammenblandingen av fiksjon og fakta i verket. Margunn Vikingstad i 

Morgenbladet (31 %) er den kritikeren ved siden av Økland (27 %) som problematiserer dette 

sakskomplekset «i høy grad». Vikingstad fremstår riktignok som noe vag, men hun skriver at 

tvetydige leserkontrakter kan skape uro. Hun avslutter anmeldelsen med å konkludere at det 

«ikkje først og fremst [handlar om at] forfattaren har tatt eit modig eller eit engsteleg val i 

høve til verkelegheita – hovudsaka er at Vigdis Hjorth har skapt ei sterk litterær form til eit 

svært ømtolig tema». Vikingstads holdning er altså at estetikken trumfer etikken.  

Cathrine Krøger i Dagbladet (11 %) problematiserer «i liten grad» forholdet mellom 

fiksjon og fakta. Hun skriver at «Hjorth har alltid beveget seg i dette grenselandet, der hun har 

diktet sitt liv og levd sin diktning», men Krøger avviser at innfallsvinkelen er «privat og 

bekjennende». «Tvert om», skriver hun. Anmelderen uttrykker ingen betenkeligheter rent 

etisk sett ved Hjorths sammenblanding av fiksjon og fakta, snarere tolker jeg Krøger dithen at 

det er et kvalitetsstempel at Hjorth bruker selvbiografisk stoff på en måte som gjør at hun 

hever seg over det private og bekjennende. Estetikken trumfer med andre ord etikken.  

Anne Cathrine Straume i NRK (12 %) markerer samme holdning som Krøger i 

følgende utsagn: «Om temaet denne gangen er enda mer tabubelagt enn tidligere, blir det ikke 

viktig for meg hvor mye selvbiografi som ligger under. Hjorth omgjør livserfaring og 

filosofisk engasjement til slående, virksom litteratur». Straume tydeliggjør at estetikken 

trumfer det som eventuelt måtte være etisk problematisk, men hun belegger heller ikke 

hvorfor. Dermed berører hun tematikken og angir sin holdning, men problematiserer «i liten 

grad» sammenblandingen av fiksjon og fakta.  

                                                
22 Økland er opptatt av hvor grensene går i virkelighetslitteraturen. Hun har blant annet i et foredrag ved 
Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger uttalt at hun er særlig «skeptisk når forfattere utleverer andre 
personers psykiske helse eller i romanens form kommer med anklager om kriminelle handlinger» (2016c). 
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Tom Egil Hverven i Klassekampen (9 %) mener at referansene til det offentlige 

engasjementet som Hjorth og andre forfattere har vist i forbindelse med Balkankrigene, 

skinner forholdsvis tydelig igjennom. Han skriver videre at «[f]orfatteren (og fortelleren i 

flere bøker, også denne) flykter til kysten ved Adriaterhavet for å finne fred for familien, eller 

offentligheten». Hverven problematiserer «i liten grad» denne sammenblandingen av fakta og 

fiksjon, men han berører spørsmålet så vidt når han skriver at slike paralleller ikke virker 

anstrengte, «de øker overskuddet av betydning, og angir en retning mot ‘meningens lys’, som 

Vigdis Hjorth sa i samtale med Kaja Schjerven Mollerin». Hverven fremstår dermed som 

positiv til denne sammenblandingen, men eksemplene han kommer med er ganske harmløse. 

Lukker han bevisst øynene for det etisk problematiske her? 

Kathleen Rani Hagen (14 %?) i Fædrelandsvennen lar ikke sin holdning til sammen-

blandingen av fakta og fiksjon komme til syne, og hun problematiserer heller ikke dette 

forholdet, men hun kommer med en noe kryptisk ytring om forbindelsen til virkeligheten: 

«Hjorth tar ingen snarveier. De samme kranglene og diskusjonene går igjen og igjen, akkurat 

som i virkeligheten. Teksten er altså gjentagende, men det er en god ting. Det gir tyngde til 

historien…».23 Spørsmålet er om Hagen her kobler stoffet i Arv og miljø med kranglene og 

diskusjonene i familien Hjorth? Eller mener Hagen rett og slett bare at alle har en tendens til å 

krangle om det samme om og om igjen innad i en familie? 

Odd W. Surén i Dag og Tid påpeker at Bergljot er «skribent og teatermeldar og liknar 

truleg i mangt og mykje på Vigdis Hjorth, men ho er likevel ein fiktiv karakter». Vårt Lands 

anmelder, Astrid Fosvold, skriver på sin side rett ut at Hjorth «endrer, dikter om, og gir 

biografiske elementer fiktiv ramme», men Fosvold problematiserer ikke dette nærmere.  

Oppsummert står vi igjen med fem organer hvor anmelderne ikke har kommentert 

forholdet mellom fiksjon og fakta – i alle fall ikke eksplisitt, og det er Adresseavisen, Bergens 

Tidende, Dagsavisen, Stavanger Aftenblad og VG. Kan dette ha noe å gjøre med at kritikerne 

i disse organene i større grad enn de andre har forholdt seg til boken som en roman, og ikke 

noe annet?  

Av de fire (eller fem) kritikerne som tilkjennegir sin holdning til forholdet mellom 

estetikk og etikk, trumfer estetikken etiske hensyn hos tre (eller fire) av dem. Ingunn Økland 

utgjør et unntak, og hun er også den eneste som totalt sett ikke kan sies å ha gitt romanen en  

udelt positiv vurdering. Gjenfinner vi dette tilløpet til et mønster i mottakelsen av Fri vilje?  

                                                
23 Hoel i Adresseavisen har en lignende formulering: «[…] her er en gradvis innsirkling, med stadige 
tilbaketrekninger, gjentagelser […] Omtrent som det er i virkeligheten». Han skriver også at romanen fremstår 
som at den måtte skrives på måten den er skrevet på. Det kan på den ene siden virke som om Hoel peker på 
forbindelsene til Hjorths eget liv, men på den andre siden står sitatet støtt uten den referensielle koblingen. 
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Kritikernes vurderinger av Fri vilje 
Kvantifiseringen av de tolv kritikktekstene til Fri vilje har gitt følgende resultat: 

 
Tabell 5: Forholdet mellom fiksjon og fakta samt holdning til etikk og estetikk i kritikktekstene av Fri vilje*. 
Totalinntrykk av kritikernes samlede vurdering.  

 
*   De blanke rommene i tabellen er et uttrykk for at organet ikke hadde samme anmelder av Arv og miljø og Fri vilje. For  

Finansavisens del var det samme anmelder, men spørsmålet kan ikke besvares da romanene ble anmeldt samlet.   
**   Her inngår i prinsippet all tekst (overskrift, ingress, billedtekst o.l.) Unntak er faktaopplysninger som er plassert i egen spalte. 
***  Det vises til oversikt over begrunnelser i tabellen i vedlegg 2. 
**** Omtalen er rubrisert som «kommentar», men overlapper helt eller delvis sjangeren anmeldelse. 
*****  Arv og miljø og Fri vilje er anmeldt samlet. Det blir da et spørsmål om prosentvis omfang av kommentarer er riktig reelt sett.  
 

Totalinntrykk av vurderingen 

Mottakelsen av Fri vilje var betydelig mer lunken enn hva tilfellet var for Arv og miljø. Av et 

utvalg på tolv organer har bare to anmeldere gitt romanen en overveiende positiv vurdering, 

mens tre har gitt en delvis positiv vurdering. De resterende syv har landet på den negative 

siden, i større eller mindre grad. Vurderingene baseres på begrunnelsene jeg har identifisert i 

anmeldelsene (se vedlegg 2).  

Totalinntrykket mitt av kritikernes vurdering av Fri vilje styrkes også av hva som står 

i ingressene og av terningkastene som er gitt – tilsvarende hva jeg fant for Arv og miljøs del. 
 
Tabell 6: Ingresser og terningkast som er brukt i kritikktekstene av Fri vilje. 

 
* Verken Fædrelandsvennen, Finansavisen eller Morgenbladet hadde ingress i anmeldelsene.  

Fire av kritikerne har trillet terning, og samtlige har gitt lavere vurdering av Fri vilje enn hva  
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de ga Arv og miljø. Jan Askelund i Stavanger Aftenblad var den kritikeren som ga Fri vilje 

høyest score (terningkast fem), men jeg mener at innholdet i anmeldelsen hans og terning-

kastet ikke samsvarer helt. Selv om Askelund skriver at Helga Hjorths bok er en «god 

debutroman» og karakteriserer den som velkomponert, synes Askelund ikke at den er 

«mangefasettert» slik Vigdis Hjorths roman er, men snarere «bastant» og «ensidig». Han 

betegner den dessuten som et «hevnskrift». Av disse grunner mener jeg at Askelunds 

vurdering ikke kvalifiserer til å være mer enn «overveiende positiv» ifølge min inndeling.  

Jeg synes videre at VGs kritiker, Guri Hjeltnes, fremstår som mer negativ enn positiv 

til romanen, til tross for at hun ga Fri vilje terningkast fire. Dette inntrykket får jeg fordi 

Hjeltnes i anmeldelsen stiller spørsmål ved om Helga Hjorth muligens har vært drevet av 

hevn og harme, og fordi anmelderen hevder at stoffet i romanen «blir privat, internt og 

familiært». Hun skriver dessuten at som «romandebut er Fri vilje midt på treet. Her er gode 

litterære grep og litt ujevne passasjer, og stramhet […]. Uten det store samlende litterære 

løftet». Samlet sett kan ikke dette sies å være en positiv anmeldelse, og totalvurderingen ut 

ifra begrunnelsene jeg har identifisert, gjør at Hjeltnes havner på den negative siden (se 

vedlegg 2). 

 Heller ikke Kathleen Rani Hagens terningkast (fire) samsvarer med hva hun skriver i 

anmeldelsen sin. Det beste hun har å si om Fri vilje, kommer helt til slutt i anmeldelsen: «At 

det er trist å lese den, henger mer sammen med hvorfor boken er utgitt, romanens rolle som 

forsvarsskrift og dens relasjon til ‘Arv og miljø’ enn romanen i seg selv». Dette kan tyde på at 

Hagen kanskje ser visse kvaliteter ved Fri vilje likevel, men hun begrunner ikke dette 

nærmere, og i anmeldelsen for øvrig har Hagen ikke skrevet et eneste positivt ord om 

romanen. Helhetsinntrykket av anmeldelsen fremstår derfor som «svært negativ». 

To aviser hadde verken ingress eller terningkast, men for å oppsummere kort hva 

anmelderne i disse avisene skrev, konkluderte Asbjørn Ness i Finansavisen med at «Helga 

Hjorth lykkes, selv om det skal bli klamt og veldig privat, før man kommer dit». Total-

inntrykket av hans vurdering er i tråd med dette utsagnet, og kan sies å være «overveiende 

positiv». Bernhard Ellefsen i Morgenbladet karakteriserte Fri vilje som «velkomponert», og 

omtalte boken som en «ganske vellykket roman, i hvert fall som debut betraktet», men som 

alle «romaner med et entydig budskap, faller den på sin egen entydighet». Ellefsen deler 

dessuten Gerd Elin Stava Sandves betraktninger om at Fri vilje er en litterært utformet hevn. 

Den til tider lett sarkastiske stiltonen i Ellefsens kritikktekst bidrar til å understreke inntrykket 

av at hans vurdering – tross noen positive formuleringer – er «overveiende negativ». Et 

eksempel på det er når Ellefsen gjengir et utdrag fra romanen til Helga Hjorth, der søstrene 



 

 85 

Nina og Vera befinner seg i farens begravelse: «Jeg, Nina, som sitter der. Den yngste, som  

aldri pleide å si noe. Hører stemmen til Vera. Så høyt hun synger. Gjentar for meg selv den 

siste setningen fra talen min. Hvil i fred, kjære pappa.» Deretter skriver Ellefsen: «Vi føler 

forsvarsadvokatens sørgmodige blikk på oss i juryen. Så høyt hun synger». 

Om vi trekker ut positivt eller negativt ladde ord (eller fraser/meningsinnhold) i de 

anmeldelsene av Fri vilje hvor det er ingress, tegner det seg følgende bilde av kritikernes 

vurderinger: 
 

 Figur 4: Ladde ord eller fraser i ingressen i anmeldelsen av Fri vilje 

 
 

Her blir bildet mer sammensatt enn hva tilfellet var for Arv og miljø. Det er en overvekt av 

negativt ladde ord eller fraser, til sammen ni, mens det er fem positivt ladde ord eller fraser. 

Det er Ingunn Økland som er mest positiv av anmelderne ifølge denne inndelingen. Men 

Økland finner også problematiske sider ved romanen, og hennes bedømmelse kan derfor ikke 

anses som utelukkende positiv. Ellers kan vi konstatere at Jan Askelund betegner Fri vilje 

som en «god debutroman», mens Dagbladets anmelder, Cathrine Krøger er like negativ til Fri 

vilje som hun var positiv til Arv og miljø. Det samme gjelder Gerd Elin Stava Sandve i 

Dagsavisen. Guri Hjeltnes i VG har derimot et ordvalg som er forvirrede. Hun skriver: «Skal 

si det er futt og krutt i den hjorthske familien». Uttrykket «futt og krutt» brukes i mange 

tilfeller synonymt med «temperamentsfull», og da i positiv forstand. «Futt og krutt» blir etter 

min mening derfor en misvisende betegnelse på den tragiske konflikten i familien Hjorth, 

men kanskje det ikke er slik Hjeltnes har ment det? Siden uttrykket er positivt ladd, har jeg 

uansett valgt å telle det med blant de positivt ladde frasene.  

 Mange av utsagnene i ingressene oppsummerer hvordan kritikerne har vurdert romanen,  

men det er enkelte avvik mellom ingressen og det totale helhetsinntrykket (se vedlegg 2). Det  
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er særlig én kritikktekst som har vært noe vanskelig å vurdere, og det er Hvervens anmeldelse 

i Klassekampen. Ut fra ingressen kan det virke som om han er kritisk til Helga Hjorths roman, 

men på den andre siden formulerer han seg mer forsiktig i brødteksten. Her vurderer han Fri 

vilje til å være «et godt debutarbeid». Samtidig skriver han følgende: «I kunsten kan vi fra en 

viss distanse betrakte hvordan menneskelivet arter seg. Skal vi forstå noe, også hvordan 

romaner framstiller forskjellen på levende og døde, må vi kunne mer enn å sjekke om 

begravelsesprogrammer stemmer med fiksjonen». Selv om dette ikke nødvendigvis er myntet 

på Helga Hjorth, tilkjennegir Hverven likevel en holdning som implisitt forsvarer Arv og 

miljø. Men som han formulerer det selv, er han ikke ute etter å «trøkke Helga Hjorths 

debutroman Fri vilje ned i søla». Hverven er varsom når han vurderer romanen hennes, men 

han skriver at Fri vilje er mye mindre «kompleks» enn Arv og miljø. Deretter avslutter han 

anmeldelsen sin slik: «Vil man virkelig forstå etiske dilemmaer i det villniset fiksjoner, 

familier og overgrep utgjør, må man fremdeles begynne hos forfatteren Vigdis Hjorth». 

Helhetsinntrykket av vurderingen er at den alt i alt fremstår som «delvis negativ» til Fri vilje.  

 

Forholdet mellom fiksjon og fakta 

Mens det bare var fem kritikere som problematiserte forholdet mellom fakta og fiksjon i 

anmeldelsene av Arv og miljø, viser gjennomgangen av de utvalgte kritikktekstene at samtlige 

kritikere har gjort det i forbindelse med vurderingene av Fri vilje. Det er fire organer hvor 

mer enn halvparten av omtalen dreier seg om forholdet mellom fiksjon og fakta: Dag og Tid 

(82 %), Adresseavisen (67 %), Stavanger Aftenblad (58 %) og Aftenposten (54 %). Med 

unntak av Stavanger Aftenblad er de tre andre avisenes omtale ikke rubrisert som anmeldelse, 

men som kommentar. Det kan ha gjort sitt til at vektleggingen av forholdet mellom fiksjon og 

fakta har blitt forholdsvis høy i disse avisene – for agendaen har kanskje ikke først og fremst 

vært å anmelde Fri vilje.  

I Dag og Tid vurderte to forskjellige kritikere romanene. Odd W. Surén anmeldte Arv 

og miljø, mens Jan H. Landro vurderte Fri vilje. Det blir dermed ikke mulig å undersøke om 

samme kritiker har endret syn på Arv og miljø, men Landro mener at Helga Hjorths bok er en 

stadfesting av at Arv og miljø «ligg mykje tettare på ‘røyndommen’ enn forfattaren har vilja 

vedgå». Han trekker frem at Helga Hjorth viser til at søsteren i sin roman har «brukt lange 

passasjar frå autentiske brev, men utelate setningar som ikkje støtta saka hennar». Samtidig 

mener Landro at de hensynene Helga Hjorth kritiserer søsteren for ikke å ha tatt, tar hun 

heller ikke alltid selv. Likevel anerkjenner han hennes rett til å ta til motmæle. Landro slår 

fast at etikken ikke blir så mye klarere av denne boken, og selv om han synes at Vigdis Hjorth 
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skriver bedre enn søsteren, forsvarer han henne ikke. Han er derimot opptatt av å diskutere 

etiske problemstillinger knyttet til begge søstrenes bøker.  

Kritikeren Terje Eidsvåg i Adresseavisen mener at en ikke bør begrense kunsten 

utover eksisterende lovverk, men understreker samtidig det etiske ansvaret forfatteren og 

forlaget har. Hans holdning til forholdet mellom fakta og fiksjon kommer tydelig frem i 

følgende utsagn: «Som bilder på familien Hjorths indre liv, er søstrene Hjorths bøker 

problematisk lesning. Som motpoler i debatt om romanens muligheter og begrensninger er de 

enestående». Han synes derfor å ønske Fri vilje velkommen, og selv om han innledningsvis 

betegner romanen som en «hevngjerrig litterær granat», bruker han senere ordene «[en tidvis] 

sterk, pikant motfortelling». Siden det var Ole Jacob Hoel som anmeldte Arv og miljø i 

Adresseavisen, er det ikke mulig å vurdere om romanen blir gjenstand for ny vurdering. 

Jan Askelund i Stavanger Aftenblad skriver at da «Arv og miljø kom, leste jeg den 

som ‘roman’, uten tanke for at den var kamuflert selvbiografi […]». Han mener at ved Helga 

Hjorths en-til-en–lesning av seg selv og familiemedlemmene, «går Arv og miljø i hennes 

oppgjør med den fra å være skjønnlitteratur til å bli skittentøyvask i romanform». Kritikeren 

virker å ha endret synet på Arv og miljø som roman, og det konstateres i det han skriver mot 

slutten av anmeldelsen: «Helga Hjorth står da tilbake med en god debutroman å vise for seg, 

Vigdis med både litterære og etiske rifter i faner og flagg». Han synes imidlertid at «Arv og 

miljø er en sterkere og rikere ‘roman’ enn Fri vilje».  

Aftenpostens Ingunn Økland problematiserer særlig spennet mellom ytringsfrihet og 

etikk. Hun skriver på den ene siden at Helga Hjorth ved å velge «romanformen skaffer […] 

seg den samme kunstneriske ytringsfriheten som Vigdis Hjorth er beskyttet av», men på den 

andre siden reagerer kritikeren «spesielt på at Helga Hjorth misbruker sårbare og desperate 

formuleringer fra Arv og miljø». Økland markerer klart sitt etiske ståsted når hun skriver at 

«Fri vilje pådrar seg nøyaktig de samme problemene som annen virkelighetslitteratur». 

Økland er dermed lite åpen for at Helga Hjorth også må få lov til å bli hørt, men det er flere 

som mener at det gjenopprettes en form for likevekt ved å ta til motmæle. En av dem er 

juristen Anine Kierulf som uttaler at «i jusen, som på dette punktet vel sammenfaller med vår 

moralske rimelighetsfølelse, er det slik at den som selv bruker sterke ord og uttrykk, må tåle 

sterkere virkemidler tilbake» (Borud 2017).  

Hva VG-kritikeren Guri Hjeltnes’ holdning til fakta og fiksjon angår (44 %), setter  

hun spørsmålstegn ved om Helga Hjorths bok er motivert av hevn, og hun synes at det er lite  

fristende å liste opp detaljer og utleveringer fra boken. I det neste avsnittet skriver hun at  

«Vigdis Hjorth har selv aldri bekreftet at [Arv og miljø] er basert på virkelige hendelser, og  
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hennes litterære prosjekt går langt ut over enkeltfamiliens indre og hemmelige liv». Ut fra 

dette kan det se ut som at estetiske hensyn veier mest for Hjeltnes. Men samtidig tar hun 

etiske hensyn i betraktning, for helt på slutten i anmeldelsen påpeker hun at Helga Hjorth har 

vist at det kan «smerte og ha omkostninger å bli skrevet inn i skjønnlitterære verk».  

I Dagsavisen (42 %) inntar Sandve en klar posisjon i debatten om forholdet mellom 

fiksjon og fakta i romanene: «Fri vilje ripper først og fremst opp i en privat familiekrangel» 

og faller igjennom fordi Helga Hjorth ikke klarer å «se forbi det private». Det mener 

imidlertid Sandve at Arv og miljø gjør. Den løfter seg over «det som måtte foreligge av 

faktiske inspirasjonskilder, i forfatterens eget eller andres liv […]. Derfor er boka god».  

Kritikeren i NRK (31 %), Anne Cathrine Straume, som også anmeldte Arv og miljø, 

mener at Vigdis Hjorths bok er fiksjon, «en roman som vokser seg større enn den selv-

biografiske erfaringen den suger næring fra», mens hun synes at det å lese «Fri vilje som 

fiksjon og ikke et privat hevntokt [… ] blir langt vanskeligere». Hun er en av dem som i likhet 

med Sandve i Dagsavisen mener at Fri vilje er en hevnroman. Utgivelsen av Fri vilje synes 

ikke å rokke ved Straumes syn på Arv og miljø.  

Det var Margunn Vikingstad som anmeldte Arv og miljø i Morgenbladet, mens 

Bernhard Ellefsen i Morgenbladet (36 %) utformet en kritikktekst om Fri vilje. Han er av den 

oppfatning at «[e]n roman [ikke kan] være god om den er moralsk eller intellektuelt 

skjødesløs», men han avviser at det er slike etiske dilemmaer knyttet til Vigdis Hjorths bok. 

Han mener som tidligere nevnt at den grunnleggende forskjellen mellom romanene ligger i at 

Fri vilje «er ment å overbevise leseren», mens sannhetssøken står i sentrum i Vigdis Hjorths 

roman.  

I Fædrelandsvennen (44 %) følte Kathleen Rani Hagen behov for å presisere at da hun 

anmeldte Arv og miljø, gjorde hun det «uten å ta hensyn til nærheten romanen angivelig har til 

virkeligheten». Og hun fortsetter: «Jeg leste [Arv og miljø] som en roman, det er teksten i seg 

selv som er av betydning». Fri vilje karakteriserer hun som «både roman og forsvarsskrift for 

Hjorths familie». Rani Hagen uttrykker at «[i]ronisk nok er det Fri vilje som gjør Arv og miljø 

tilknyttet virkeligheten», og at hvis «Helga Hjorth ikke hadde skrevet denne, kunne Arv og 

miljø fint fortsette å være bare en roman». Dette synes å være avgjørende for hennes negative 

anmeldelse, og Helga Hjorths roman har altså forstyrret Hagens syn på Arv og miljø. For 

henne er det tydelig at de estetiske hensynene veier tyngst. 

Også i Dagbladet (22 %) har samme kritiker, Cathrine Krøger, anmeldt begge 

romanene. Følgende utsagn viser at Krøger fastholder sitt syn fra anmeldelsen av Arv og 

miljø: «Aftenpostens anmelder mener [Fri vilje] vil skape avsky i det litterære miljøet. Jeg  
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kan ikke forstå hvorfor. Vigdis Hjorth har aldri lagt skjul på at hun hensynsløst bruker sitt liv 

og sine nærmeste i sine romaner. Mest av alt er hun hensynsløs mot seg selv». Krøger avfeier 

nærmest at det er noen betenkeligheter, siden Vigdis Hjorth er åpen om at hun er hensynsløs i 

bruken av levende modeller. Slik jeg tolker Krøger, er det noe formildende ved at Vigdis 

Hjorth angivelig er hardest mot seg selv.  

 Tom Egil Hverven i Klassekampen (35 %) skrev lite om Arv og miljøs forhold til 

virkeligheten, men da han anmeldte Fri vilje, ga han uttrykk for at Helga Hjorth har bidratt til 

«å utvide forståelsen av det […] vi misvisende kaller ‘virkelighetslitteratur’. Hvorfor 

misvisende? Fordi all litteratur handler om virkelighet i en eller annen forstand, samme hvor 

store omveier teksten tar». Det er dermed ingen grunn til å lage så mye oppstyr over 

referensialiteten i Arv og miljø, slik jeg forstår Hverven. Samtidig påpeker Hverven at 

fløystandpunkter ikke er bra for debatten om virkelighetslitteratur. Det kan virke som om 

Hverven er redd for å trå feil i dette spørsmålet, og at han derfor blir litt vag.  

 En som derimot ikke holder tilbake hva han mener, er anmelderen i Finansavisen, 

Asbjørn Ness. Han skriver at «[Vigdis Hjorth] vil nå bli enda mer lest, enda mer omtalt, 

kunne bli forstått på enda flere plan. Bløffen hennes er avslørt. Hva så? Hun lever av å 

bløffe». Ness mener at Helga Hjorths har en annen agenda: «Hun vil ikke at faren skal huskes 

som en overgriper. Så lenge hun lykkes med det, lever hun godt med at VH blir husket som 

forfatter». Stiltonen til Ness er klart spydig flere steder når han omtaler Vigdis Hjorth, og 

kritikken har karakter av å være det Michael Riffaterre betegner som parasittær. Ness skriver 

for eksempel «[o]m hun må knuse en familie, så gjør hun det. Alt for kunsten. Hun kan ikke 

annet. Stakkars.»  

Etter min mening fremhever Ness sin stillingtagen mot Vigdis Hjorth mer enn han 

fronter de etiske betenkelighetene han har, men ut fra konteksten kan det vel hevdes at han 

kommer med en form for etisk innvending i dette utsagnet: «Hvis noen antyder at de har blitt 

voldtatt av sin far, da må det jo være sant? Selv om de gjør det i romans form». Ness tar også 

et originalt grep, han mener at i stedet for at Fri vilje kleber Arv og miljø til virkeligheten, 

avdekker Helga Hjorths bok det tvetydige ved Arv og miljø, og med dette plasserer hun 

Vigdis Hjorths bok som en roman. Ness hevder nemlig at med Fri vilje mister Arv og miljø 

«virkelighetselementet, og blir langt på vei en roman om en forfatter som tror på sine egne 

fantasier». Av dette utsagnet kan det være rimelig å slutte at Ness har blitt overbevist av 

Helga Hjorths roman. Det er imidlertid vanskelig å konkludere metodisk sett, for det er ikke 

mulig å sjekke hva Ness mente da Arv og miljø utkom, siden han anmeldte begge romanene 

samlet høsten 2017. 
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Kritikernes bakgrunn og posisjonering 
Til sammen 17 forskjellige kritikere i utvalget mitt har bedømt enten én eller begge 

romanene, og de er alle tilknyttet riksdekkende eller regionale organer. De organene som har 

profilert seg sterkest på litteratur- og kulturstoff, er de riksdekkende avisene Morgenbladet og 

Klassekampen. Begge avisene har høy status innad i feltet. Ifølge leserundersøkelser fremgår 

det at hovedtyngden av leserne har høyere utdanning, og at de er svært interessert i kulturstoff 

(Dagens Næringsliv 2016 og Klassekampen 2019). Det betyr at i kraft av å skrive for disse 

organene, følger det symbolsk makt med på kjøpet for kritikeren. En kritiker som skriver for 

en riksdekkende avis som VG, vil på sin side (normalt) ikke ha den samme symbolske makten 

innenfor det litterære feltet, fordi VG er en avis som henvender seg til et bredt publikum, og 

få kjøper den på grunn av anmeldelsene. Tilsvarende vil en kritiker i en regional avis, som for 

eksempel Stavanger Aftenblad, i de fleste tilfeller ha større autoritet enn om han/hun hadde 

skrevet for en relativt ubetydelig lokalavis. Selv om organene har forskjellige målgrupper og 

posisjonerer seg deretter, inngår de likevel i et hierarki hvor kritikken vektes ulikt avhengig 

av hvilket organ som har høyest anseelse. En kritiker som befinner seg høyt oppe i dette 

hierarkiet, vil gjennom sin retorikk, formuleringsevne og domfellelse, være en viktig premiss-

leverandør for å avgjøre om et verk har litterær verdi eller ikke, og kunne signe forfatterne. 

I utvalget mitt på 17 kritikere var 9 kvinner og 8 menn. De hadde følgende bakgrunn: 

Tabell 7: Kritikernes kjønn, alder og utdannelsesbakgrunn sortert etter etternavn. 

 
 

Oversikten viser at så mange som 15 av kritikerne i utvalget mitt har universitets- eller  

høgskoleutdannelse, og flesteparten har studert litteratur i Oslo eller Bergen. Mange av  
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kritikerne i utvalget har anmeldt eller omtalt flere av Vigdis Hjorths bøker tidligere. Det 

gjelder Jan Askelund, Bernhard Ellefsen, Tom Egil Hverven, Cathrine Krøger, Gerd Elin S. 

Sandve, Anne Cathrine Straume og Odd W. Surén. Enkelte av dem har fulgt Hjorth lenge og 

synes å ha et sterkt positivt forhold til forfatterskapet hennes. Det gjelder særlig de fire 

kritikerne Bernhard Ellefsen, Tom Egil Hverven, Cathrine Krøger og Gerd Elin S. Sandve.  

Gerd Elin S. Sandve fremstår som en svært begeistret tilhenger av forfatteren. Hun 

formulerte seg for eksempel slik om romanen Tredve dager i Sandefjord: «Alle andre 

bourdieusk inspirerte hjernevaskdebattanter kan bare gå og legge seg. Vigdis Hjorth er uansett 

skarpere. Skarpest. Dessuten både sårere og morsommere» (Sandve 2011). Cathrine Krøger 

meddelte i en anmeldelse av Snakk til meg – som hun riktignok ikke syntes var en spesielt god 

roman – at hun «tilhører dem som plasserer Hjorth blant våre fremste forfattere» (Krøger 

2010). At Bernhard Ellefsen gjør det samme, vitner den svært grundige gjennomgangen av 

forfatterskapet i artikkelen «Hun kan skrive sin egen revolusjon» om. I artikkelen, som første 

gang sto på trykk i Vagant i 2013, kan en få inntrykk av at Ellefsen har vært fascinert av 

Vigdis Hjorth helt siden han som liten gutt fikk bivåne henne på et litterært arrangement i 

Fredrikstad. Det er også lett å få inntrykk av at Ellefsen mener at Hjorth har blitt forbigått av 

kritikerne, men han trekker frem Tom Egil Hverven som ett av de hederlige unntakene. 

Hverven har ifølge Ellefsen «vært en sterk forkjemper for de senere utgivelsene» (Ellefsen 

2014). Nå er det noen år siden denne artikkelen sto på trykk, og Hjorth har en helt annen 

status i dag, men en skal ikke se bort fra at Ellefsen bidro til å gi forfatterskapet til Hjorth et 

løft med sin omtale i Vagant.  

Totalinntrykket av de fire anmeldernes vurderinger av Helga Hjorths Fri vilje var at de 

falt ned på den negative siden. En av de mest negative kritikkene sto Gerd Elin Stava Sandve 

for. I anmeldelsen av Fri vilje har hun en tidvis nedlatende stiltone, som kommer til syne i 

formuleringer som dette: «Helga Hjorth skriver helt fine, leselige setninger». Hun betegner 

romanen som et «uinteressant nidskrift». Noen måneder før Fri vilje ble utgitt, vurderte 

Sandve Arv og miljø til å være årets beste norske roman i en omtale i Dagsavisen (Sandve 

2016b). Det kan med bakgrunn i dette polariserte synet på romanene ikke utelukkes at Sandve 

har hatt et behov for å forsvare sin posisjon da Helga Hjorths roman utkom.  

Cathrine Krøger ser også ut til å ha noe å forsvare i sin anmeldelse. Hun bygger 

anmeldelsen sin eksplisitt på premisset om at Fri vilje må leses som fiksjon. Krøgers 

begrunnelse for dette er at «Vigdis Hjorth har aldri stått fram i Aftenposten og påstått at 

hennes far var pedofil», noe Helga Hjorth skriver i sin roman. Som fiksjon er Helga Hjorths 

roman svak, hevder Krøger, og når hun konkluderer, anfører hun at Fri vilje er uten «litterær 
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troverdighet». Krøger er imidlertid ikke like negativ som Sandve, for hun gir romanen ros for 

å inneholde enkelte gode partier.  

Ellefsens lett sarkastiske stiltone i kritikkteksten av Fri vilje er tidligere omtalt, og 

likens hva han mener er den vesentlige forskjellen på søstrene Hjorths romaner. Hva Hverven 

angår, tar ikke han like tydelig stilling som de tre andre, men i anmeldelsen av Fri vilje 

skriver han blant annet at «[l]itteratur som svar, gjengjeldelse eller hevn, er ikke nytt». En kan 

spørre seg om hvorfor Hverven trekker inn de negativt ladde ordene «gjengjeldelse» og 

«hevn» i anmeldelsen av Fri vilje? Mener han som Sandve at Fri vilje egentlig er en 

hevnroman uten at han har villet skrive det rett ut? Hverven har uttalt seg kritisk til bruk av 

levende modeller tidligere og er kanskje redd for å bli konfrontert med at han skiftet syn, i og 

med sin positive vurdering av både Min kamp og Arv og miljø.24  

De fire anmelderne med et sterkest forhold til Vigdis Hjorth ser oppsummert ut til å ha 

hatt noe å forsvare i sine kritikktekster av Fri vilje. I hvert fall har ingen av dem funnet grunn 

til å revurdere sitt standpunkt til Arv og miljø. 

Hvordan forholder det seg med anmelderne som ga Fri vilje best omtale? De to mest 

positive, var Asbjørn Ness i Finansavisen og Jan Askelund i Stavanger Aftenblad. I 

samleanmeldelsen Asbjørn Ness skrev om søstrene Hjorths romaner, omtalte han Vigdis 

Hjorth på en negativ måte, og han ytret seg atskillig mer kritisk til Arv og miljø enn hva 

Ingunn Økland gjorde. Hvis vi ser på bakgrunnen hans, er Ness utdannet siviløkonom, men 

han burde ha en viss litterær kredibilitet i kraft av at han har gått på forfatterstudiet i Bø og 

utgitt to romaner. Den første mottok han til og med Tarjei Vesaas’ debutantpris for i 2004. 

Likevel er det innenfor feltene økonomi og rådgivning Ness har sin hovedbeskjeftigelse. 

Bakgrunnen hans skiller seg således ut fra de fleste andre anmelderne i utvalget mitt. Og 

avisen han har anmeldt søstrene Hjorths bøker i, Finansavisen, kan vel ikke akkurat påstås å 

være et organ med makt til å signe et litterært verk; det er ikke for litteraturkritikkens skyld at 

man er leser av denne avisen. Det betyr at den som fremstår som mest kritisk til Vigdis 

Hjorth, er en anmelder som står utenfor det etablerte litterære feltet. Men kanskje er ikke det 

så rart? Bourdieu hevder nemlig følgende: 

Ved å forsvare sfæren for legitim kultur mot konkurrerende, splittende eller kjetterske budskap 
som kan fremkalle radikal efterspørsel og heterodoks praksis blant forskjellige publikums-
grupper, utfører systemet for konservering og kulturell signing en funksjon som er 
overensstemmende med kirkens. (1991: 13) 

                                                
24 I forbindelse med at Solveig Østrem, en tidligere venninne av Hanne Ørstavik, følte seg utlevert i romanen 
Like sant som jeg er virkelig (1999), ble Østrem forsvart av Tom Egil Hverven. Han uttrykte blant annet 
følgende: «Jeg tror litteraturen og forfatterne har lite å tjene på å opphøye seg selv til et slags sekulært presteskap 
som forvalter en hellig kunst, hevet over vanlig skikk og bruk. Vi behøver ikke å gjøre dette vanskeligere enn å 
vise vanlig folkeskikk» (Hverven 2005). 
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For aktørene på det litterære feltet ble Ingunn Økland en trussel da hun med sin relativt høye 

status innenfor feltet, lanserte det Bourdieu kaller et kjettersk budskap. Hun gikk nærmest inn 

og kritiserte det aller helligste da hun hevdet at litteraturen ikke er et felt som er løsrevet fra 

virkeligheten og de etiske normene som gjelder ellers i samfunnet. Det utløste som kjent sterk 

debatt. Med Asbjørn Ness forholdt det seg annerledes. Han løp ingen risiko ved å kritisere 

Vigdis Hjorth, for han hadde ingen posisjon å forsvare. Og fordi han sto utenfor feltet, truet 

han heller ikke posisjonen til noen av de andre. Det faktum at ingen av anmelderne innenfor 

feltet tok seg bryet med å kommentere anmeldelsen til Ness, bekrefter dette.  

Jan Askelund ble født i 1940, og således den eldste kritikeren i utvalget. I likhet med 

Asbjørn Ness er han skjønnlitterær forfatter, men han har også arbeidet som bokanmelder i 

Stavanger Aftenblad i mange år. Askelund anmeldte både Arv og miljø og Fri vilje i denne 

avisen, og han var svært positiv til Arv og miljø. Da Fri vilje utkom, endret han imidlertid syn 

på Arv og miljø. Han virker dermed ikke opptatt av å forsvare sin posisjon på noen måte. Det 

er for øvrig verdt å merke seg at totalinntrykket av kritikkteksten av Fri vilje, som den nest 

eldste kritikeren utvalget mitt, Jan H. Landro skrev, faller ned på den positive siden, i likhet 

med Jan Askelunds. Begge disse kritikerne har lagt mest vekt på de etiske hensynene i sine 

vurderinger av Fri vilje. Dette vitner kanskje om at disse kritikerne har en livserfaring bak seg 

som de ikke er redde for å gi uttrykk for, og at de heller ikke (lenger) er så avhengige av å 

posisjonere seg.  

Hvordan stiller det seg for de yngste kritikerne? Hva har de lagt vekt på? Det er 

påfallende at de tre yngste kritikerne så å si utelukkende har vektlagt autonomiestetiske 

hensyn i vurderingene sine. Kathleen Rani Hagen, som er den yngste i utvalget, ble født i 

1988. Hun anmeldte både Arv og miljø og Fri vilje i Fædrelandsvennen. Hun var «svært 

positiv» til Arv og miljø, og i kritikken av romanen problematiserte hun ikke sammen-

blandingen av fiksjon og fakta. Anmeldelsen hennes av Fri vilje fremsto derimot som «svært 

negativ» – til tross for at hun ga den terningkast fire. Holdningen til forholdet mellom etikk 

og estetikk kommer klart frem; de estetiske hensynene har blitt sterkt vektlagt av henne. Silje 

Stavrum Norevik ble født i 1981, og hun anmeldte Arv og miljø for Bergens Tidende. I likhet 

med Hagen problematiserte hun ikke sammenblandingen av fakta og fiksjon, og hun fremsto 

som «svært positiv» til romanen. Norevik anmeldte ikke Fri vilje.25 Det gjorde derimot den 

nest yngste i utvalget mitt, Bernhard Ellefsen, som ble født i 1984. Han vurderes til å være 

«overveiende negativ» til Helga Hjorths roman, og han vektla estetiske hensyn i sin tekst.  

                                                
25 Anmelderen Silje S. Norevik mistet høsten 2017 jobben sin i Bergens Tidende på grunn av plagiering av 
andres tekster, uten at det vites om det kan forklare at Fri vilje ikke ble anmeldt av avisen. 
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I tillegg til at disse tre kritikerne er de yngste i utvalget, har de studert litteratur-

vitenskap ved Universitetet i Bergen. I dette miljøet er de kjent for å ha en sterk teori-

orientering, og det autonomiestetiske paradigme opprettholdes. Knausgård, som har fått 

mange impulser av det litterære miljøet i Bergen, målbærer dette synet i første bind av Min 

Kamp: «Det er dens eneste lov: alt må bøye seg under formen. Er noen av litteraturens øvrige 

elementer sterkere enn formen […], blir resultatet svakt» (2010: 196).  

For Ellefsen, så vel som Hagen og Stavrum, ser et tekstautonomt litteratursyn ut til å 

være idealet, og ved å forfekte dette synet posisjonerer de seg i feltet. Og som yngre kritikere 

har de kanskje mest å tape på å gå imot den estetiske normen som synes å være rådende. Når 

en erfaren og etablert kritiker som Ingunn Økland kan få så stor motbør som hun gjorde med 

sin anmeldelse av Arv og miljø, hva risikerer da ikke de yngre og mer uetablerte kritikerne? 

Nå kan det riktignok diskuteres hvor uetablert Bernhard Ellefsen er, han har vel etter hvert 

blitt en av de mer toneangivende kritikerne her til lands. 

 Alder kan altså se ut til å spille en viss rolle for hvordan anmelderne posisjonerer seg. 

Har kjønn på tilsvarende vis noen betydning? Undersøkelsen min har vist at blant Arv og 

miljøs anmeldere var det bare Ingunn Økland som hadde etiske innvendinger mot romanen på 

tidspunktet den utkom. Som kvinne står hun også alene når det gjelder hvilke hensyn som 

veier mest for Fri viljes del. Av seks kvinnelige kritikere som anmeldte romanen, tilkjennegir 

fire at de estetiske hensynene veier mest (Hagen, Krøger, Sandve og Straume), mens én ser ut 

til å vektlegge begge hensyn like sterkt (Hjeltnes). For kritikktekstene av Fri vilje som er 

skrevet av menn, forholder det seg motsatt. Av seks menn er det kun to som vektlegger de 

estetiske hensynene mest (Ellefsen og Hverven). Kan dette være et uttrykk for at de 

kvinnelige kritikerne har mer å forsvare? Eller er det ganske enkelt slik at det er alder som 

slår ut her, og ikke kjønn? Kanskje er disse forskjellene bare tilfeldig – utvalget mitt er jo 

relativt lite – men de er likevel verdt å merke seg. 

 

Hvilke konklusjoner kan trekkes på bakgrunn av undersøkelsen? 
Jeg stilte innledningsvis i dette kapittelet et spørsmål basert på en påstand Gerd Elin Stava  

Sandve kom med i Dagsavisen. Var alle anmelderne positive til Arv og miljø, med unntak av  

Ingunn Økland, som «hadde et problem»? Undersøkelsen min har vist at Sandves beskrivelse  

til dels er riktig: Alle anmeldelsene i mitt utvalg, med unntak av Ingunn Øklands, faller i 

kategorien «svært positiv». Likevel er ikke Øklands anmeldelse som helhet negativ, slik en 

kan få inntrykk av når en leser Sandves kommentar. Og kan det virkelig kalles «et problem» 
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at Økland har etiske betenkeligheter knyttet til at det fremmes en incestanklage i en roman 

som blander fakta og fiksjon? 

Men undersøkelsen min viser at de øvrige anmelderne var overveldende positive i sine 

vurderinger. Det ble tatt sterke ord i bruk. Ole Jacob Hoel fastslo at «Vigdis Hjorth har 

skrevet sin sterkeste roman», og at hun «til tider lykkes så godt at papiret rister når du leser». 

Tom Egil Hverven hevdet at Vigdis Hjorths forfatterskap vil bli stående som et «referanse-

verk for å forstå menneskelige relasjoner», og mente at romanen er blant de beste bøker hun 

har skrevet. De andre kritikerne hentet også frem superlativene. I så måte kan man si at de lot 

seg overbevise av Vigdis Hjorths historie i Arv og miljø. 

Anmeldelsene av Fri vilje var mer lunkne. Flere av kritikerne brukte i likhet med 

Sandve betegnelsen «hevn». Det gjelder både Anne Cathrine Straume og Bernhard Ellefsen. 

Terje Eidsvåg i Adresseavisen og Jan Askelund i Stavanger Aftenblad knytter også ordet 

«hevn» til boken, men de poengterer begge at den samtidig er et viktig debattinnlegg. Guri 

Hjeltnes bruker ordene «hevn og harme», men garderer seg ved å sette spørsmålstegn bak 

ordene. Tom Egil Hverven er for øvrig også uklar, han bruker ordene «svar», «gjengjeldelse» 

og «hevn» i sin anmeldelse, men unnlater å nevne hvor han mener Fri vilje hører hjemme.  

Var det så noen som nyanserte sitt syn på Arv og miljø etter at Fri vilje ble utgitt? 

Undersøkelsen min viser at to av kritikere som anmeldte begge romanene, endret syn, men av 

helt ulike årsaker. Mens Jan Askelund i ettertid ser etiske betenkeligheter ved Arv og miljø, 

beklager Kathleen Rani Hagen at hun ikke lenger kan betrakte Arv og miljø som en 

tekstautonom størrelse. Av de som fastholder sitt syn på Arv og miljø, forsvarer Gerd Elin 

Stava Sandve, Anne Cathrine Straume, Cathrine Krøger og Tom Egil Hverven – mer eller 

mindre eksplisitt – den autonome tekstforståelsen. 

Den viktigste konklusjonen jeg vil trekke på grunnlag av undersøkelsen, er at 

mønsteret som avtegnet seg av Arv og miljø-anmeldelsene, fremtrer enda tydeligere i 

gjennomgangen av Fri vilje-anmeldelsene. Kritikerne som har vært mest positive til Fri vilje, 

mener at etiske hensyn trumfer estetikken, mens de kritikerne som har vurdert romanen mest 

negativt, motsatt vektlegger estetiske hensyn tyngst.  
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Avsluttende betraktninger 
 

Om taleren lykkes med å overbevise tilhørerne, avhenger ifølge Aristoteles av talerens 

karakter/troverdighet, den sinnsstemning han setter tilhørerne i, og hvorvidt de opplever det 

han sier som sant og sannsynlig (2006: 28). Analysen av de to romanene har vist at begge 

forfatterne har tatt i bruk et sett av virkemidler som skal få leserne til å tro på de respektive 

versjonene av historien som formidles. De benytter seg så vel av saklige argumenter som 

appeller til lesernes følelser. Arv og miljø og Fri vilje må begge sies å ha mange strukturer til 

felles med en rettsprosedyre. Det prosederes for både arvesaken og overgrepssaken i begge 

bøker, men det legges større vekt på arvesaken i Fri vilje. Helga Hjorths roman fremstår også 

som mer åpent prosederende fra innledningen av. Da kunne det kanskje være rimelig å hevde 

at Fri vilje er mer retorisk enn Arv og miljø, men svaret er ikke nødvendigvis så enkelt.  

Vigdis Hjorth bruker mer plass på å etablere bakgrunnen for saken, i tillegg til at hun 

legger vekt på tegne et portrett av de viktigste hjelperne sine, og da særlig Klara. Hjelperne 

spiller med andre ord en større rolle i Arv og miljø enn i Fri vilje. Det er et virkningsfullt grep 

for oppbygningen og etableringen av Bergljots ethos, ettersom disse hjelperne fungerer som 

avledere i vanskelige situasjoner samtidig som de støtter og bekrefter hennes historie. Om 

Bergljot ikke direkte prosederer overgrepssaken fra første stund av, blir hun tiltagende 

retorisk fra og med møtet på revisorkontoret. Hun fører deretter en mer eller mindre åpen 

prosedyre, og går relativt hardt til verks, noe krigsmetaforikken bekrefter. En utforsking av 

sannheten synes ikke å være det hun er mest opptatt av her, slik Bernhard Ellefsen hevdet.  

I likhet med Ellefsen mente anmeldere som Anne Cathrine Straume og Gerd Elin S. 

Sandve at Vigdis Hjorth er opptatt av å utforske sannheten. I sin anmeldelse av Arv og miljø 

betoner Straume «viljen til å ta den andres sannhet alvorlig». Hun sammenligner deretter 

Vigdis Hjorth med Édouard Louis, som i sin roman Voldens historie tematiserer «hvor 

forskjellig en sannhet defineres og formuleres, når ulike mennesker kommer til orde». Sandve 

skriver på sin side i anmeldelsen av Fri vilje at «det kan komme strålende litteratur ut av en 

diskusjon rundt sannhet, en utforskning av ulike menneskers forskjellige versjoner av samme 

situasjon, er jo nettopp Arv og miljø et glitrende eksempel på». Her tar ikke kritikerne høyde 

for at de andre stemmene er regissert av fortelleren. At fortelleren holder grep om frem-

stillingen og styrer leserne inn i et bestemt spor, har lite å gjøre med å «utforske sannheten». 

Nå kan enkelte innvende at Vigdis Hjorths roman rommer et mer eksistensielt søkende 

sannhetsbegrep, enn det som ligger i å undersøke ulike versjoner av virkelige hendelser. Det 

kan uansett diskuteres om sannhetssøken er det primære anliggendet i romanen. Jeg har i min 
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analyse funnet at Helga Hjorth i sin motroman speiler Arv og miljø både i form og innhold. På 

den måten blir forfattersøsterens virkemidler avdekket, og det blir synlig hvor sterkt 

overtalelsen står i Arv og miljø.  

 Hvis vi ser på anmelderne som aristoteliske dommere, er det da mulig å si noe om de 

to forfatterne har lyktes med å overbevise dem? Undersøkelsen min har vist at av kritikerne 

som anmeldte begge søstrene Hjorths romaner, nyanserte bare to av syv synet sitt på Arv og 

miljø etter at Fri vilje utkom (her er Ingunn Økland holdt utenom). De fem andre kritikerne 

nyanserte ikke sitt syn, og fire av dem synes å holde fast på en tekstautonom forståelse av Arv 

og miljø. De lot seg altså ikke overbevise av Fri vilje, selv om Helga Hjorth med romanen sin 

gjorde det klart at Vigdis Hjorth hadde benyttet seg av uetiske metoder da hun skrev Arv og 

miljø, og at den lå tettere opp til virkeligheten enn det forfatteren hadde villet vedstå seg. At 

enkelte anmeldere ikke var mer åpne for Helga Hjorths versjon, men fortsatte å tviholde på at 

Arv og miljø måtte leses som en roman, virker kanskje som uforståelig sett fra utsiden. 

Reaksjonene kan imidlertid henge sammen med det nære forholdet noen av dem har til Vigdis 

Hjorth og hennes forfatterskap og lang investering i et autonomiestetisk kunstsyn.  

 Et annet forhold som kan innvirke på hvem man lot seg overbevise av, kan være alder 

og erfaring. Jan Askelund, som er den eldste kritikeren i utvalget, gikk over til å betrakte Arv 

og miljø som en «kamuflert selvbiografi» etter at han hadde lest Fri vilje. Han konkluderte 

med at Helga Hjorths roman «forsyner både profesjonelle litterater, lesere flest, forfattere og 

forlagsfolk med et hav å øse av, til betenkning over egen virksomhet samt romanens og 

sjangernes vesen».  

En tredje forklaring kan være at anmelderne har erobret visse posisjoner som de 

forsvarer. Bourdieu har beskrevet kunstfeltet som et troens univers. Slike trosforestillinger 

viser seg blant annet i den omvendte økonomien som preger feltet. Kommersielle interesser 

og profitt avvises, mens symbolsk kapital som ære og anerkjennelse blir høyt verdsatt (1993: 

74–75). Det innebærer at for en forfatter gir høye salgstall lav prestisje. Smale litterære verk 

trykket i små opplag, er derimot et tegn på kvalitet.26 At et verk får et slikt kvalitetsstempel, 

vil imidlertid være avhengig av at det er signet, eller legitimert, av aktører med signings-

myndighet, slik som kritikere, representanter for akademiske institusjoner, forlagsredaktører 

eller andre forfattere – kort sagt, aktører som har tro på kunstneren. Kritikerne konkurrerer om 

å erobre posisjoner der de får en slik autoritet. De vil derfor ha felles interesse av å  

                                                
26 Bourdieu utviklet sine teorier med utgangspunkt i fransk kultur for en generasjon siden. Den franske kulturen 
er mer elitepreget enn den norske, hvor vi mer har en «middelsmak», og hvor stort salg og populartiet ikke 
holdes mot anerkjente forfattere. Samtidig skal det legges til at Bourdieu fremholdt at hvis en først hadde skaffet 
seg et navn innenfor kunstfeltet, blitt anerkjent, var det siden legitimt å tjene penger på kunsten (1993: 75).  
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understreke hvor viktig kunsten er, og derigjennom forsvare sin egen plassering i feltet. Og til 

grunn ligger en felles norm for hva som skal regnes som god kunst. 

Disse strukturene medfører at hvis anmelderne innrømmer at de tar feil, underminerer  

de sin egen posisjon. At fem av syv kritikere ikke nyanserer sin oppfatning av Arv og  

miljø etter at de har lest Helga Hjorths roman, vitner om et dogme hos anmelderstanden. De 

skifter sjelden standpunkt. En av de få som har gjort det, er kritikeren Gro Jørstad Nilsen, som 

kommer fra det samme litteraturmiljøet som Karl Ove Knausgård. Da hun anmeldte Min 

kamp 2 av Knausgård, poengterte hun at hennes oppdrag som bokanmelder gikk ut på «å 

vurdere de estetiske kvalitetene ved litterære verk og ikke de moralske sidene ved forfatterens 

prosjekt» (Nilsen i Egeland 2015: 39). Senere får Nilsen høre radiodokumentaren «Tonjes 

versjon» der Knausgårds ekskone konfronterte forfatteren med sin opplevelse av å ha blitt 

utlevert av ham. Som Marianne Egeland skriver, foretar Nilsen da i realiteten «et oppgjør 

både med forfatterens selvforståelse og med det vi kunne kalle den kliniske anmelder-

posisjonen som i estetikkens navn lukker øynene for etikken» (2015: 40). 

En annen som i sin tid tok et oppgjør med det autonomiestetiske prinsippet, var Wayne 

C. Booth. Han innrømmer i The Company We Keep. An Ethics of Fiction (1988) at han tok 

feil og argumenterer i boken for at det ikke går an å lukke øynene for de normsett i en tekst 

som speiler verden utenfor. Booth mener at vi bør være oppmerksomme på hva slags verdier 

som ligger til grunn for tekster vi leser, og reflektere over om vi deler disse verdiene eller 

ikke. Selv om Booth først og fremst tar for seg skjønnlitteratur, kan hans betraktninger også 

overføres til virkelighetslitteratur. Da Arv og miljø utkom, var det ingen av anmelderne i 

utvalget mitt – bortsett fra Ingunn Økland – som brydde seg om at Vigdis Hjorth brukte egne 

familiemedlemmer som modeller, ei heller at en av dem ble beskyldt for et alvorlig kriminelt 

overgrep. Sier ikke dette samtidig noe om hva slags verdinormer anmelderne har, selv om 

ikke alle kunne vite hvor utstrakt bruken av levende modeller i Arv og miljø var? Fri vilje ble 

på sin side karakterisert som hevnroman av flere av de samme kritikerne. I den forbindelse 

har Anine Kierulf etter min mening et poeng når hun påpeker at det er rimelig at man må få 

lov å forsvare seg mot sterke beskyldninger, og at den som startet, må tåle at det brukes vel så 

harde virkemidler tilbake. Det samme synet er Jan H. Landro eksponent for i sin kritikk av 

Fri vilje, og nettopp av den grunn vil han ikke være med på å kalle boken for en hevnroman.  

Ser vi på anmeldelsene av Fri vilje i de store riksdekkende avisene, skilte Ingunn 

Økland seg også her klart ut, og den rådende estetiske normen blant kritikerne i de største 

avisene var at Vigdis Hjorths bok Arv og miljø skulle vurderes som en roman med store 

litterære kvaliteter. Denne vurderingen ble fastholdt etter at Helga Hjorths roman utkom. 
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Flere av kritikerne i de største avisene i Norge har altså lest med Vigdis Hjorth, som betraktes 

som en kunstner, og mot Helga Hjorth, som betraktes som en hevner. Dermed var det ikke 

akkurat overraskende at Vigdis Hjorth lyktes best i å overbevise anmelderne om sitt prosjekt.  

 I tråd med Bourdieu kunne vi hevde at disse kritikerne bekrefter seg selv ved å 

bekrefte en av landets mest anerkjente forfattere. De etiske omkostningene for levende 

modeller blir ansett som irrelevante, fordi det er «teksten alene» som gjelder. Denne normen 

ble forsøkt rokket ved i forbindelse med utgivelsene av Arv og miljø og senere Fri vilje, og i 

debattene som pågikk i 2016 og 2017, fikk særlig Økland og Aftenposten gjennomgå. Høsten 

2018 utløste Tomas Espedal en ny runde i debatten om virkelighetslitteratur med sin roman 

Elsken, da hans fremstilling av en voldtektsanmeldelse skapte oppstyr.27 Debatten så først ut 

til å tråkke i vante spor. Ingunn Økland i Aftenposten ledet nok en gang an, sammen med 

kulturredaktør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende. Gyldendals Kari Marstein, sjefredaktør 

i Espedals forlag, ville ikke være med på at de hadde vist sviktende dømmekraft. Bjerkestrand 

hadde i den forbindelse følgende kommentar: «Mitt inntrykk er at mange av forlagene er 

konstant på defensiven i denne debatten, fordi de har en dogmatisk tro på romanen som 

urørlig og hellig» (Bjerkestrand 2018).  

Direktøren i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, og Kari Marstein kom med 

flere uttalelser til pressen om saken, og Marstein fastholdt at det ikke hadde streifet forlaget at 

voldtektsanmeldelsen hadde rot i virkeligheten. Trykket mot forlaget og forfatteren var 

imidlertid stort. Til tross for motstand innledningsvis, fikk Økland og Bjerkestrand stor 

oppslutning for sine synspunkter. Det hele kulminerte med en debatt på Litteraturhuset den 

19. november 2018, arrangert av Forleggerforeningen, hvor Kari Marstein og Ingunn Økland 

satt i panelet. Etter dette stilnet debatten, men det er påfallende at Marstein synes å ha endret 

holdning i en uttalelse hun kommer med i Vårt Land 20. september 2019: 

Man er mer oppmerksom på forskjellen på jus og etikk. Hvilke moralske forpliktelser man har 
overfor de personene man skriver om, forpliktelser som ikke dekkes av jussen. Og det ligger 
jo reelle dilemmaer der. Man har på den ene siden rett til å fortelle sin egen historie, men da 
ender man uvegerlig med også å fortelle om andre. Den konflikten er mer oppe i dagen nå. 
(Johansen 2019) 

 

Dette sporskiftet kan etter min mening ikke sees isolert fra debattene om virkelighetslitteratur 

i forbindelse med Hjorth-søstrenes romaner som pågikk i 2016 og 2017. Ingunn Økland var 

en av få røster som utfordret den rådende litterære normen i 2016, og frontene var såpass 

                                                
27 I romanen refereres det til en hendelse hvor hovedpersonen blir anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd 
syv år tidligere. Kvinnen som politianmeldte Espedal, reagerte på at hun kunne kjennes igjen, og at anmeldelsen 
hennes blir fremstilt nærmest som et «falsk vitnesbyrd», noe som er en straffbar handling (Bjerkestrand 2018). 
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harde at Kari Marsteins uttalelse til Vårt Land hadde vært utenkelig den gangen. Nå skal det 

riktignok ikke legges for stor vekt på utsagnet hennes – bruken av det distanserende og 

upersonlige pronomenet «man», i stedet for «jeg»/«vi», taler for seg. Jan Mukařovský påpekte 

at det ofte er sterk motstand mot nye normer i det herskende sjiktet – siden de rådende normer 

er utarbeidet av nettopp det øvre laget i samfunnet. Han poengterte også at når normene blir 

utfordret, er det ikke dermed sagt at de gamle forsvinner med en gang nye oppstår. «Først når 

normene er lammet, har mistet sin virkning, blir de godtatt [av det herskende sjiktet]» 

(Mukařovský 1978: 69).  

Normene her til lands kan vel langt fra sies å ha blitt lammet – men noe synes likevel å 

ha skjedd. Helga Hjorth mener å ha registrert en slik endring. I et arrangement på Litteratur-

huset i Trondheim 17. januar 2019 uttalte hun at hun blir møtt med en annen respekt da, enn 

hva hun gjorde rett etter Fri vilje ble utgitt. Hjorth tror at det har noe å gjøre med kampen hun 

har tatt, men også at tiden er blitt moden for en annen diskusjon om denne type litteratur 

(Litteraturhuset i Trondheim 2019). Frode Helmich Pedersen gir i en artikkel i Bokvennen 

Litterær Avis uttrykk for noe av det samme. Han skriver at «på en helt annen måte enn før er 

romanen nå blitt et minefelt for alle slags juridiske, moralske og politiske vurderinger og 

innsigelser». Det har kommet inn en «ny nervøsitet i det litterære feltet», hevder han, men 

mener at måten å komme seg ut av dette «uføret» på, kanskje er at noen bare må «måke på» 

(Pedersen 2020). Pedersen har altså et helt annet ståsted enn Helga Hjorth, men poenget mitt 

er at han har observert den samme tendensen som hun har gjort. I den senere tid har dessuten 

forfatterskapet til franske Annie Ernaux fått økt oppmerksomhet i Norge, og i Aftenposten 

anmeldte Erlend Loe den 2. mai 2020 to av romanene hennes. Ernaux har skrevet selv-

biografisk litteratur siden hun debuterte på 1970-tallet, men hun er svært bevisst på hvordan 

hun omtaler andre i bøkene sine. Loe viser til et sitat fra boken Hendelsen (s. 45) som 

bekrefter dette: «[…] Jeg har ingen rett til å blottstille L.B., en virkelig, levende kvinne – det 

har jeg nettopp sjekket i telefonkatalogen – i det offentlige rommet som en bok er, og dermed 

utøve en makt som ikke er gjensidig». 

  Kan interessen for Ernaux' forfatterskap også bety økt tilslutning til hennes syns-

punkter? Eller vil hun bli hyllet av både anmeldere og lesere, samtidig som de avviser – 

eventuelt overser – maktrelasjonene hun påpeker? Det er uansett hevet over enhver tvil at det 

fortsatt vil bli utgitt romaner hvor det benyttes levende modeller. Spørsmålet er hvordan disse 

vil bli mottatt og debattert. Den tiltagende bevisstheten om etiske spørsmål kan være starten 

på en normendring, men det gjenstår å se. Arv og miljø og Fri vilje har i hvert fall anskuelig-

gjort at i virkelighetslitteraturen dreier etikk og estetikk seg ofte om to sider av samme sak.  
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Vedlegg   
Vedlegg 1: Kriterier/begrunnelser i kritikktekster i Arv og miljø 
I begrunnelsene jeg har plottet inn i tabellene har jeg holdt meg så nært til den opprinnelige kritikkteksten som  
mulig, men enkelte steder har jeg forkortet/endret/parafrasert uten at meningsinnholdet går tapt. 
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Vedlegg 2: Kriterier/begrunnelser i kritikktekster av Fri vilje 
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