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Sammendrag 

 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Gunnhild Øyehaugs roman Presens Maskin (2018) og 

svarer på problemstillingen: Hvordan tematiseres fenomenet feillesing i Gunnhild Øyehaugs 

roman Presens Maskin? I sentrum for oppgaven står to spørsmål: Hva er en feillesning og 

hvordan tematiserer Øyehaug dette språklige fenomenet? Feillesninger blir definert som en 

måte å lese tekst, enten gjennom å lese feil, eller å tolke feil. 

 Jeg argumenterer for at Presens Maskin er en roman om evnen til å produsere språk 

og hvordan man kan forstå ytringer. Øyehaug tematiserer og utforsker språket gjennom 

feillesninger og en teoretisk kontekst. I analysen av romanen har jeg studert hvordan Gud og 

de parallelle universene kan leses som allegorier på språk. I analysen av feillesningene har 

jeg i hovedsak benyttet meg av Harold Blooms teori om innflytelse i The Anxiety of Influence 

(1973) og A Map of Misreading (1975). Jeg har også brukt Umberto Ecos The Limits of 

Interpretation (1970), som et motsvar til Bloom, samt Jacob Lothes Fiksjon og film (2011) 

for å redegjøre for romanens narrative struktur.  

Gunnhild Øyehaug tematiserer feillesninger ved å bruke parallelle univers som et 

språklig virkemiddel for å forklare hva språk er, intertekstuelle referanser til annen litteratur 

og en intrusive forteller som gjennom å rokke ved romanens narrative logikk skaper et anti-

narrativ, som får som funksjon å bevisstgjøre leseren om språkets ustabile natur. 

Feillesningene i romanen blir konkrete eksempler på makten språkets og dets potensiale til å 

forandre virkeligheten. Feillesningene som oppstår i romanen får varierende konsekvenser, 

og som vi har ser i analysen forandrer de virkeligheten med ulik styrkegrad.  
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1 Innledning 

 

I A Map of Misreading (1975) skriver den amerikanske litteraturteoretikeren Harold Bloom 

(1930–2019) at en sterk lesning alltid er en form for feillesning: «Reading, as my title 

indicates, is a belated and all-but-impossible act, and if strong is always a misreading.» 

(Bloom, 2003, s. 3). Da jeg leste dette sitatet ante jeg ikke hva som lå i ideen om en sterk 

lesning, heller ikke hva som definerte en feillesning. En feillesning viste seg å være vanskelig 

å få grep om, for jo mer man leser om fenomenet, desto mer problematisk blir det å forholde 

seg til innenfor litteraturen. Feillesninger blir brukt i dagligspråket som en betegnelse på at 

man har misforstått et element i teksten, at man rett og slett har lest feil. Spørsmålet som 

oppstår når man begynner å jobbe med feillesninger er, hvordan kan man lese noe rett? Å 

skrive en roman om feillesninger, er ingen lett jobb. Problemet man må løse er hvordan man 

med intensjon kan skrive «feil», for resultatet vil i så fall bli riktig. Gunnhild Øyehaug har 

likevel forsøkt å skape litteratur av det teoretiske fenomenet feillesninger, og i stor grad 

lyktes med dette gjennom en utforskning av språket og forfatter- og fortellerrollen.  

I denne oppgaven vil jeg undersøke hva en feillesning er, og hva det innebærer å lese 

feil. Dette vil jeg gjøre ved å foreta en tematisk undersøkelse av feillesninger med 

utgangspunkt i Gunnhild Øyehaugs roman Presens Maskin (2018), satt opp mot Harold 

Blooms teori om angsten for innflytelse. I Presens Maskin finnes det feillesninger på flere 

nivåer. På handlingsnivået, på det stilistiske nivået og på lesernivået. En feillesning kan bety 

å lese feil, men det kan også vise til at man tolker en tekst på bestemt en måte, slik at den 

ikke samsvarer med forfatterens intensjon. Med andre ord kan en feillesning også forstås som 

en feiltolkning. I denne oppgaven vil jeg vise hvordan begge disse formene for feillesninger 

finnes i Øyehaugs roman. I tillegg vil jeg drøfte hvordan man som forfatter kan forsøke å 

unngå å bli feillest gjennom en tilstedeværende forteller i teksten. 

 Grunnen til at jeg har valgt dette prosjekter er at temaet er tiltalende fordi det åpner 

for en bred undersøkelse av språket. Det er ikke skrevet mye akademisk om feillesninger, og 

derfor vil jeg med dette prosjektet forhåpentligvis fylle ut hull i forskningstradisjonen.  

Gjennom å utforske feillesninger i Presens Maskin, har jeg fått mulighet til å studere 

forekomsten av parallelle univers, Gud og Bibelen og alle de andre lagene av referanser som 

finnes i romanen. Gunnhild Øyehaug er en spennende forfatter, som er kreativ på en måte 

som skiller seg ut i nordisk samtidslitteratur. Hun eksperimenter med litterære teorier i prosa 
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og blander høye og lave kulturuttrykk. Jeg synes det er engasjerende å ta for seg feillesninger 

som et abstrakt fenomen og undersøke hvordan det kommer til uttrykk i en roman. Begrepet 

har flerfoldige tolkninger som er interessante å undersøke i et litterært tolkningsrom. Derfor 

vil jeg i min oppgave, med utgangspunkt i Presens Maskin, forsøke å vise ulike former for 

feillesninger og besvare oppgavens problemstilling: Hvordan tematiseres fenomenet feillesing 

i Gunnhild Øyehaugs roman Presens Maskin?  

 

1.1 Oppgavens gang og metode 

Oppgaven er delt inn i fem ulike deler. Den første delen er innledningen, hvor jeg presenterer 

begrunnelsen for valg av prosjekt, introduksjonen av forfatteren Gunnhild Øyehaug og 

resepsjonen av hennes forfatterskap. I denne delen presenterer jeg et kort handlingsreferat av 

romanen Presens Maskin.  

Oppgavens andre del er en teoridel hvor jeg går gjennom begreper, teorier og 

teoretikere som er sentrale for å besvare oppgavens problemstilling. I denne delen blir 

begrepet feillesning definert. Jeg undersøker Harold Bloom teori om innflytelse ved å se 

spesielt på verkene The Anxiety of Influence (1973) og tilleggsverket A Map of Misreading 

(1975). Her undersøkes også forholdet Øyehaug har til Bloom. I tillegg redegjør jeg kort for 

teorien om intertekstualitet og Umberto Ecos verk The Limits of interpretation (1970) .  

Den resterende oppgaven består av to analysekapitler. Det første analysekapitlet er en 

tematisk undersøkelse av feillesninger på handlingsnivået. Kapitlet består av de tre viktigste 

feillesningene i romanen. Dette er tre ulike feillesninger, som på hver sin måte tilfører et nytt 

perspektiv til romanen. Jeg fordyper meg i disse ved å nærlese teksten. Som jeg viser i 

oppgaven gir Øyehaugs tematisering av feillesninger grunnlag for å undersøke flere aspekter 

ved språket. Den første feillesningen gir rom for å undersøke romanens definisjon av 

feillesninger på bakgrunn av Harold Blooms teori, og hans begrep clinamen. Den andre 

feillesningen gir grunnlag for å diskutere forholdet mellom feillesning og Gud som en 

språklig figur. Den tredje feillesningen undersøkes i lys av teorien om intertekst, samtidig 

som den åpner for en diskusjon om det finnes en rett tolkning av tekst.  

Det andre analysekapitlet er en narrativ undersøkelse av feillesninger på det stilistiske 

nivået i romanen. Ved å analysere fortellerens posisjon og tilstedeværelse i teksten 

undersøker jeg hvordan den særegne fortellerstemmen åpner opp for en undersøkelse av 

narrativet i Presens Maskin som et antinarrativ. Den narrative undersøkelsen utfører jeg ved å 
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bruke Jakob Lothes Fiksjon og film (2011). Den narrative analysen tilfører et nytt perspektiv 

på feillesninger som ikke kommer frem i det den tematiske analysen.  

I oppgavens siste del oppsummerer jeg det jeg har presentert, et svar på 

problemstillingen, samt argumentasjonen for hvorfor feillesninger kan være aktuelt i dagens 

polemiske debattklima.  

 

1.2 Introduksjon av Gunnhild Øyehaug 

Gunnhild Øyehaug er en norsk forfatter, født i 1975. Hun er oppvokst i Ørsta og bor for tiden 

i Bergen. Hun er utdannet cand.philol. med litteraturvitenskap som hovedfag, og er for tiden 

lærer ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Tidligere har hun vært medredaktør for 

tidsskriftene Vagant (2003–2004) og Kraftsentrum (2005–2009). Hun har også jobbet som 

litteraturkritiker i Morgenbladet og Klassekampen.  

Øyehaug debuterte som forfatter på Det Norske Samlaget i 1998 med diktsamlingen 

Slaven av blåbæret, og har siden skrevet to novellesamlinger: Knutar (2004) og 

Draumeskrivar (2016), i tillegg til essaysamlingene Stol og ekstase (2006) og 

Miniatyrlesingar (2017) og romanene Vente, blinke. Eit perfekt bilete av eit personlig indre 

(2008) og Undis Brekke (2014). I tillegg har hun skrevet et filmmanus basert førstnevnte 

roman, Vente, blinke, med tittelen Kvinner i for store herreskjorter (2015). Hennes siste 

roman, Presens Maskin, ble utgitt i 2018. Bøkene hennes er oversatt til flere språk, blant 

annet tysk, engelsk, dansk, svensk, polsk og hollandsk. Gunnhild Øyehaug har også blitt 

nominert til flere prestisjetunge priser, i 2018 ble romanen Vente, blinke nominert til National 

Book Award, en av de mest prestisjefulle litterære prisene i USA. I Norge har hun blant annet 

blitt nominert til Brageprisen for novellesamlingen Knutar i 2004. Og hun har vunnet 

Sultprisen og Doblougprisen i 2009. I tillegg er hun kjent for å sette den nynorske litteraturen 

i fokus, blant annet gjennom tidsskriftet Kraftsentrum, som hun redigerte sammen med Olaug 

Nilssen.  

Som forfatter er Øyehaug mest kjent for sin fantasi og oppfinnsomhet, men også for 

måten hun blander litteraturteori med skjønnlitteratur, slik at det meste av litteraturen hennes 

kan betegnes som en form for metalitteratur. Hun er også kjent for å være 

sjangeroverskridende. Øyehaug skriver med en leken bevissthet om språkets betydning og 

språkets desautomatisering. Sissel Furuseth peker på dette i sin artikkel «Postteoretisk lek: 

Om Gunnhild Øyehaugs poetikk» fra 2006: «Spillet med symboler, kulturelle klisjeer og 
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teoretisk subtekst (...) synes nemlig å være et påfallende trekk ved Gunnhild Øyehaugs 

poetikk også i videre forstand.» (Furuseth, 2006, s. 231). Et annet poeng det er viktig å ha 

med i en oppgave om Øyehaug, er det spørsmålet Furuseth stiller i samme artikkel: «Et 

grunnleggende hermeneutisk spørsmål som trer fram under lesningens av Gunnhild Øyehaugs 

novelle, er: Hvordan skal man forholde seg til en tekst som er så åpenbar i sin symbolikk, og 

som synes å ville presentere seg for leseren så godt som ferdigtolket?» (Furuseth, 2006, s. 

231). I denne oppgaven finner jeg det mest nærliggende å analysere verket som et hvilket 

som helst annet verk, som ikke er åpenbar i sin symbolikk eller ferdigtolket.  

 

1.3 Om Presens Maskin: (u)virkelighetslitteratur 

Presens Maskin er en roman om språket og det språklige univers. Noe tittelen retter 

oppmerksomhet mot. Feillesningstematikken fremgår allerede av tittelen. Tittelen spiller på 

en feillesning av navnet på en veikostemaskin. Laura leser: «Presens Maskin, les ho, på sida 

av maskina, ho må sjå nøyare, det slår henne som fantastisk, at ei vegkostemaskin kan heite 

Presens Maskin. Det viser seg at det ikkje var Presens Maskin. Det var Presis Maskin» 

(Øyehaug, 2018, s. 131).  

Presens Maskin handler om de to hovedkarakterene, Anna og Laura, som er mor og 

datter. Romanen er inndelt i 30 kapitler hvor annen hvert kapitel fortelles fra Anna eller 

Lauras perspektiv, med unntak av et par kapitler som handler om fortelleren. Premisset for 

romanen er at Anna og Laura, gjennom en feillesning Anna utfører når hun leser det svenske 

ordet «trädgård», (som betyr hage), blir atskilt ved at de havner i to ulike univers. Ordet 

«trädgård» kommer Anna over i en diktsamling av Tua Forsström, men hun leser ordet feil 

som «tärdgård». Det er det nye ordet som får de to parallelle universene til å oppstå, slik at 

mor og datter blir skilt. Dette skjer i 1998, og historien tas opp igjen 21 år etter hendelsen. I 

romanen finner vi ut hvordan livene til de to har forandret seg på grunn av splittelsen. Anna 

og Laura bærer begge på en tomhet og et savn knyttet til adskillelsen, men ingen av dem 

husker hverandre, og derfor er de ikke i stand til å tolke følelsen på annen måte enn som en 

gjennomgående eksistensiell tomhet. Anna beskriver følelsen slik: «eit stort tap, ei 

uforklarleg sorg, eit tomrom, ved sida av seg, berre at ho ikkje får tak i kva det er» (Øyehaug, 

2018, s. 26). Resten av livet kjenner de begge på en gjennomgående følelse av melankoli og 

et savn de ikke kan forklare. Den resterende romanen handler om Anna og Lauras 
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hverdagsliv. Anna blir forfatter og Laura litteraturviter. Historien avslutter med at Anna og 

Laura befinner seg på samme sted til samme tid, men i to ulike univers.  

I romanen finnes det en svært tilstedeværende forteller som geleider oss gjennom 

historien og kommer med små hint om og forslag til hva som egentlig foregår. Fortelleren 

etablerer seg også som forfatter av romanen, dette analyseres grundig i kapittel fire. I kapittel 

4, undersøker vi også Annas bok, som er en påbegynt roman om språket. Og hovedkarakteren 

i Annas roman, fremstilles på en måte som gir oss grunn til å tro at det er den samme 

fortelleren som finnes i Presens Maskin.  

I Øyehaugs roman er det flere referanser til andre litterære verk, men også musikk og 

virkelige hendelser flettes inn i handlingen. Presens Maskin er en roman proppet full av 

referanser til annen kunst, musikk, litteratur og film. Interteksten har en symboltung funksjon. 

Det ser vi spesielt med tanke på referansene til Forsström, novellen «Studenten» (1894) av 

Anton Tsjekhov og alle referansene til Gud og Bibelen. Øyehaug er en forfatter som aktivt 

benytter seg av intertekstuelle referanser gjennomgående i forfatterskapet. Derfor er det 

interessant å undersøke dynamikken mellom tekst, feillesninger, intertekstualitet, språk og 

lesing.  

 

1.4 Resepsjon og tidligere forskning 

Gunnhild Øyehaug har som forfatter blitt en sentral stemme i litteratur-Norge. Hennes bøker 

blir anmeldt i stor grad og er oversatt til flere språk. Resepsjonen av forfatterskapet trekker 

frem flere av de samme karakteristikkene. NRKs litteraturanmelder Knut Hoem omtaler 

henne som en av landets smarteste og kuleste forfattere (Hoem, 2018). Litteraturanmelder i 

Morgenbladet, Olaf Haagensen, skriver i portrettintervjuet, «Hva i alle mulige verdener 

foregår oppe i hodet på Norges mest oppfinnsomme forfatter?» (2018), om det han kaller 

Øyehaugianismen. Han forklarer det som en litterær retning hvor den nynorske 

skrifttradisjonen er blandet sammen med mellomkrigstidens avantgardbevegelser og 

litteraturteori (Haagensen, 2018). Flere anmeldere trekker også frem Øyehaugs fantasi som 

en grunn til at hun skiller seg ut i havet av norske forfattere. Sindre Andersen skriver i 

Klassekampen at Presens Maskin er en «[h]yllest til fantasien» (Andersen, 2018). Intervjuere 

og anmeldere trekker ofte frem at Øyehaug blander skjønnlitteratur og litteraturteori.  

Øyehaugs stil har slått spesielt bra til i utlandet, hvor hun har blitt nominert til den 

prestisjetunge National Book Award for novellesamlingen Knutar. Romanen hennes, Vente, 
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blinke, ble utropt til en av de ti beste skjønnlitterære oversettelsene utgitt i USA i 2018 av 

bransjebladet Kirkus Review. Verkene hennes blir også oversatt til flere og flere språk. Kolon 

forlag melder at Presens Maskin er klar for utgivelse i både Sverige, USA og Danmark. 

Novellene hennes har også blitt skrevet om av den kjente amerikanske kritikeren James 

Wood i en artikkel i The New Yorker hvor han omtaler Øyehaug som: «[a] Norwegian master 

of the short story» (Wood, 2017). 

Presens Maskin har nærmest fått en utelukkende positiv resepsjon. Maria Dorothea 

Schrattenholz skriver i BLA at romanen er «et spenstig eksempel på metafiksjon, som en 

roman som skriver seg selv, innenfra og utenfra» (2019). Romanen har blitt omtalt som 

hyperrealisme i møte med science fiction. Uten at det er (som Øyehaug selv sier) så mye 

science i romanen (det er likevel litt, nok til at denne karakteristikken er treffende, se for 

eksempel på tittelen Presens Maskin som spiller på science-fiction elementet tidsmaskin). 

Men anmelderne er splittet når det kommer til spørsmålet om det er science-fiction eller ikke. 

Schrattenholz skriver at «aller mest er dette en bok om å være menneske sammen med andre 

mennesker, og å måtte forholde seg til de kreftene i verden man ikke rår over. Alt har blitt 

satt sammen, og alt skal rives fra hverandre igjen.» (2019). Knut Hoem trekker også frem at 

det først og fremst er en bok om mellommenneskelige erfaringer. Mens andre igjen peker på 

at det er de fantastiske ideene som gjør romanen god. Som Andersen påpeker: «Øyehaug er 

mer smart enn gripende. Selve narrativet er egentlig ikke vesentlig, selv om også det trivielle 

kan bære en gjennomknadd ømhet i seg.» (Andersen, 2018). Flere anmeldere tar også tak i 

premisset til romanen Presens Maskin. Haagensen i Morgenbladet trekker frem at ideen om 

parallelle virkeligheter er en fruktbar metafor som kan knyttes til de feillesingene mennesker 

utfører av hverandre og «den virkelighetsskapende kraften i lesing og skriving» (2018). I et 

intervju sier Øyehaug: «Du skaper noe nytt når du leser feil. Du skjønner det jo gjerne 

allerede i det øyeblikket du gjør det, men likevel har du fått tilgang til en helt annen type 

tanke, eller du er blitt peilet i en helt annen retning.» (Haagensen, 2018). Haagensen kaller 

det en underliggjøringseffekt, og peker på at dette gjennomsyrer hele Øyehaugs forfatterskap.  

Av akademisk arbeid skrevet om Gunnhild Øyehaug, har litteraturforsker Sissel 

Furuseth skrevet et par artikler. I "- ut i det ukjente": Festskrift til Erik Østerud på 70-

årsdagen finner vi artikkelen «Postteoretisk lek. Om Gunnhild Øyehaugs poetikk» (2006), 

der undersøker hun Øyehaugs poetikk og analyserer novellesamlingen Knutar (2004). Og i 

Literature in contemporary media culture: Technology, subjectivity, aesthetics bidrar hun  

med artikkelen «The literary magazine and the making of a writer: Gunnhild Øyehaug in the 
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space of possibles» (2016), en tekst om hvordan Øyehaug brukte tidsskriftet Kraftsentrum til 

skape et rom i den norske tidsskriftsarenaen til også å gjelde nynorskskrivende kvinner. Det 

har også blitt skrevet en masteroppgave om Øyehaug: "Eg lèt som om eg taklar dette": 

Eksperiment og identitet i Gunnhild Øyehaugs Vente, blinke. Eit perfekt bilete av eit 

personleg indre (2012), skrevet av Ingrid Senje Rasmussen. Hun undersøker om Vente, 

blinke (2008) kan betegnes som en postmodernistisk roman. I tillegg finnes det en 

masteroppgave om det det nynorske blikket, Dei nynorske blikka: Ei undersøking av tre 

posisjonar i den nynorske metadiskusjonen: Det nynorske blikket, Kraftsentrum, Siss og Unn 

(2010), som er skrevet av Inger Størseth Haarr, som blant annet omhandler Kraftsentrum, 

magasinet Øyehaug startet sammen med Olaug Nilssen.  

 

2 Teorikapittel 

 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for de begrepene og teoretikerne jeg bruker for å 

undersøke hvordan Gunnhild Øyehaugs roman Presens Maskin tematiserer ulike 

feillesninger. Først vil jeg redegjøre for de ulike definisjonene som finnes for å forklare 

fenomenet feillesninger, deretter vil jeg undersøke andre sentrale begreper som vi kan knytte 

til feillesninger. Sentrale begreper i denne oppgaven har jeg hentet fra den amerikanske 

litteraturteoretikeren Harold Blooms teori om innflytelsesangst og feillesninger. Teorien er 

presentert i verkene The Anxiety of Influence (1973) og A Map of Misreading (1975). Bloom 

blir ofte sett på som den fremste teoretikeren innenfor feillesninger, og hans begreper 

misreading, misprision og clinamen er spesielt viktige i denne sammenhengen. Det er ikke 

alltid like lett å få tak på hvordan Bloom definerer misreading og misprision, og som vi skal 

se er de to begrepene i stor grad viklet inn hverandre med utviskete skillelinjer. Det tredje 

begrepet, clinamen, skiller seg fra de to førstnevnte ved at det er en av de seks fundamentale 

formene Bloom mener den angstfylte poetiske innflytelsen kan ta. I dette kapittelet vil 

redegjøre for disse begrepene, og presentere hvordan de kan kaste lys over feillesingenes 

natur.   

Et annet begrep som er essensielt for å forklare hvordan Gunnhild Øyehaug iscenesetter 

ulike feillesninger, er intertekstualitet. Intertekstualitet er en teori om forholdet mellom 

tekster og det meningsrommet som oppstår når ulike tekster møter hverandre. Intertekstualitet 

går gjennom hele denne oppgaven som en rød tråd, og knytter romanen sammen med Harold 
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Blooms teorier om innflytelsesangst og feillesninger. Derfor vil jeg vie plass til og undersøke 

også dette begrepet ved å se på hvordan Julia Kristeva og Mikhael Bakhtin bruker begrepet 

intertekst, tillegg til Ole Karlsen drøfting av begrepet i sin avhandling om Olav H. Hauge. Til 

slutt vil jeg presentere en motstemme i diskusjonen om feillesninger. Umberto Eco er en 

litteraturkritiker som stiller seg kritisk til feillesninger om feillesninger overhodet er mulig. 

Også en slik kritikk er reflektert i Øyehaugs roman. 

 

2.1 «Kven Bloom Er For Meg» – Gunnhild Øyehaugs Harold Bloom 

Dette teorikapittelet forholder seg i stor grad til den amerikanske litteraturprofessoren Harold 

Bloom. For å vise at det finnes en forbindelse mellom Bloom, Gunnhild Øyehaug og hennes 

roman Presens Maskin, vil jeg vise til et intervju i andreutgaven av Agora (2019). I et 

temanummer om Harold Bloom svarer Gunnhild Øyehaug på en enquête: Hva er ditt forhold 

til Harold Bloom? Først svarer hun at hun ikke har noe særlig forhold til ham:  

 

Eg veit sanneleg ikkje om eg har nok av eit forhold til han no lenger til å kunne seie 

noko. Det må eg tenkte litt på. Eg las The Anxiety of Influence (og grein! Slå den!) då 

eg sjølv skreiv om angsten for påverknad i Slaven av blåbæret, men sidan då har han 

stått brakk i bokhylla. (Øyehaug, 2019, s. 166–167).  

 

Intervjueren forsøker likevel å påpeke at det høres ut som om hun har mer enn god grunn til å 

innrømme at hun har et forhold til ham. Til dette sier Øyehaug at hun skal forsøke å finne 

igjen boka, for å undersøke om det faktisk står: «but as I fell, I swerved», som hun sier hun 

har gått og mumla til seg selv hele sitt voksne liv. Videre i enquêten kommer det frem at det 

har gått en par uker uten at hun har gitt lyd fra seg. Etter å ha unnskyldt sin manglende 

korrespondanse, skriver hun at:  

 

The Anxiety of Influence har gått inn i min hukommelse som endepunktet for det store 

intellektuelle vendepunktet som fann stad på slutten av nittitalet, i meg, (dette har eg 

sjekka med mine tolv biografar som sit på skuldrane mine og skriv på en 

fellesbiografi), og ikkje minst identiteten som forfattar, då alt eg hadde postulert om 

meg sjølv (at eg berre kunne skrive som ein skinande originalitet, basert på ingen 

andre enn meg sjølv, viss ikkje, kunne eg berre halde opp, med andre ord måtte eg 

ikkje lese, ikkje noko) fekk seg en smell etter smell. Alt eg hadde tenkt, var tenkt før, 

(i tillegg, nokså mykje eg ikkje hadde tenkt, må eg og innrømme!), alt eg hadde tenkt 

å skrive, var skrive før, til og med det store sjokket i å oppdage at ein ikkje var 

original, men basert på andre, var skrive om før, i enorme mengder. (Øyehaug, 2019, 

s. 167). 

 



 
 

 9 

Det kan virke som om det er det poetiske hos Bloom som treffer Øyehaug. Hun trekker frem 

swerved flere ganger for å forklare sin fascinasjon. Det viser seg at det ikke var det hun hadde 

streket under når hun var ung. Etter mye leting i bokhyllene 

 

viste det seg at eg ikkje hadde streka under det eg trudde, dette med at «as I fell, I 

swerved», som poeten skulle tenke der han fall nedover mot helvetet (forstått som si 

eiga skriving som skulle vise seg å vere basert på noko av det som var skrive før han, 

men tvert om skulle vere skrive av ein skinande originalitet) – eg berre kunne det 

utanåt. (Øyehaug, 2019, s. 167). 

 

«[A]s I fell, I swerved», som er sitatet Øyehaug husker utenat og som jeg skal gi en 

grundigere utlegging av senere i dette kapittelet, forklarer hun som et hemmelig motto hun 

har båret med seg videre inn i sitt liv som en ung litterat. Hun avslutter enquêten med 

innrømme at: «eg hadde gløymt at han også har ein bok som jo heiter A Map of Misreading, 

og konseptet feillesning er nettopp det som heile den nye romanen min er basert på. Kvar er 

emoji-ikonet basert på SKRIK når ein treng det!» (Øyehaug, 2019, s. 168). For meg står dette 

frem som et godt eksempel på det Bloom omtaler som én av seks måter innflytelsesangsten 

kan manifestere seg hos forfattere som forholder seg til sine inspirasjonskilder. Jeg skal ikke 

antyde at forfattere har en tendens til å prøve å skjule sine inspirasjonskilder, men Bloom selv 

antyder dette.  

 

2.2 Hva er en feillesning?  

For å forklare feillesning som litteraturvitenskapelig begrep, finnes det få konkrete og 

autoritære kilder. Når man ser hvor mye begrepet rommer og hvilke ulike betydninger ordet 

kan inneha, er det interessant å forsøke å kartlegge begrepet og hvordan det blir brukt. Hvis 

man leser om feillesninger; i en ordbok, i Litteraturvitenskapelig leksikon, hos Harold Bloom 

eller Umberto Eco, benytter de alle begrepet på ulike måter. Jeg skal forsøke å nøste opp de 

ulike betydningene.  

For å kunne undersøke de ulike formene for feillesinger og hva konsekvensen av disse 

er, kan det være nyttig å først undersøke hva ordbokas definisjon på feillesning er. I Norske 

akademis ordbok blir feillesning definert på to måter. Den første definisjonen er: «det å lese 

feil; feil i lesingen. Jamfør lesefeil.» (Naob). Den andre måten feillesning blir definert på, er: 

«lesning, tolkning av tekst som ikke samsvarer med forfatterens intensjon; feiltolkning.» 

(Naob). Den første definisjonen legger mer vekt på feilaspektet, enn betydning nummer to, 
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som vektlegger tolkningsaspektet i større grad. Her kan man diskutere om det finnes en reell 

forskjell på å lese en tekst feil, eller å tolke annerledes enn det forfatterens intensjon er, dette 

undersøker jeg i kapittel 3. Uansett kan det fastslås at det finnes to ulike betydninger av ordet 

feillesning.  

 Norsk akademis ordbok fører oss videre inn i definisjonenes verden til begrepet 

lesefeil. Lesefeil har tre ulike betydninger i Naob. Den første betydningen er feil under 

(høyt)lesing. Den andre betydningen stammer fra filologien, hvor meningen baserer seg på: 

«feil (i avskrift e.l.) som skyldes gal lesning av den foreliggende tekst», jamfør lesemåte. 

Mens den tredje betydningen er feil i magnetisk avlesning. Her kan man se for seg 

kredittkortet som ikke fungerer i betalingsterminalen. Det fører oss videre til ordet lesemåte. 

Det begrepet er definert på to ulike måter, hvor definisjon to har to underdefinisjoner. Den 

første betydningen er: «måte å lese (noe) på. Betydning nummer to: «måte å lese, tolke et 

skrifttegn, ord eller sted i manuskript, tekst på.» Flere av disse definisjonene, enten det er 

feillesning, lesefeil eller lesemåte finner vi i romanen Presens Maskin.   

I ordboken blir feillesninger definert på en konkret måte, med noen sprikende 

definisjoner. Men i Litteraturvitenskapelig leksikon er feillesninger derimot et svært omstridt 

begrep, fordi det problematiserer verkets intensjon: «Betegnelsen er problematisk fordi en 

lesning bare kan sies å være ‘feil’ ut fra mer eller mindre definerte kriterier. Når slike 

kriterier stadig er under debatt innen litteraturvitenskapen, vil også begrepet feillesning forbli 

problematisk» (Litteraturvitenskapelig leksikon, 2007, s. 63). Spørsmålet blir derfor hvem det 

er som avgjør hvor feilen finnes. Hvis feillesningene foregår gjennom «å lese feil», som for 

eksempel i romanen hvor en av karakterene leser «tärdgård» i stedet for «trädgård», hvem 

bestemmer at det er feil? Hvordan man litteraturteoretisk kan betegne en lesning som fraviker 

forfatterens intensjon som en feillesning, er spennende. Det virker åpenbart at man leser på 

forskjellige måter og at ulike tolkninger av tekster er det som gjør at fagfeltet 

litteraturvitenskap kan eksistere, men likevel dette begrepet feillesning. Forutsetter begrepet 

en forfatterintensjon? Har forfatteren fortsatt en uknuselig posisjon som den formaterende 

instansen i teksten?  

 

2.3 Harold Bloom, innflytelse gjennom feillesning  

Harold Bloom (1930–2019) er en av de mest egenartede litteraturforskerne i nyere tid. Å 

plassere ham innenfor én litteraturvitenskapelig retning viser seg svært vanskelig, da det var 
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få som var enige med ham eller tenkte på samme måte. Bloom arbeidet den største delen av 

sitt liv ved Yale-universitetet i USA. Han viet sitt kritiske liv til poetiske tradisjoner, spesielt 

den engelske poetiske tradisjonen og især Shakespeare. Hans meste kjente teori, the anxiety 

of influence, ble fremstilt i verket med samme navn i 1973 og utdypet i flere kjente verk 

siden. A Map of Misreading (1975) er verdt å nevne i denne sammenhengen, her viderefører 

han sin teori om innflytelse og setter det inn i et språklig system. Teoriene hans er inspirert av 

psykoanalytiske og kabbalistiske ideer og omhandler forholdet mellom lyrikeren og 

tradisjonen. Harold Bloom er også kjent for sitt arbeid med den vestlige kanon, og hans 

kanskje mest leste verk er The Western Canon (1994). Her er han opptatt av forfatteren som 

skaperen av verket.  

Harold Bloom var en kritiker fanget mellom modernismen og postmodernismen, men 

som helst skulle vært født i romantikken. I tillegg til å være en hard motstander av 

nykritikken sto han hardnakket fast på forfatteren som et skapende geni. Nykritikken 

insisterer på at teksten er et autonomt, selvstendig objekt og at man gjennom å ‘nærlese’ 

teksten kan finne tekstens mening i – og ikke utenfor teksten. Denne måten å lese litteratur 

på, står i sterk kontrast til Blooms interesse for innflytelse og intensjon. Og som vi har sett er 

intensjonen viktig for å kunne forstå feillesningens natur.  

 

2.3.1 Angsten for innflytelse – The Anxiety of Influence og A Map of Misreading 

The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry (1973) er Harold Blooms forsøk på å utvikle en 

teori som viser hvordan ulike forfattere er bundet sammen gjennom den poetiske tradisjonen 

via influence. Bloom skriver (i The Anxiety of Influence) at «[t]his short book offers a theory 

of poetry by way of a description of poetic influence, or the story of intra-poetic 

relationship.» (Bloom, 1997, s. 5). The Anxiety of Influence omhandler innflytelsesangsten 

som befinner seg mellom forfattere og i deres litteratur. Han presenterer seks fundamentale 

former eller «ratior» forfatterens angst kan ta. De seks ulike rationene er måter man kan måle 

og analysere hvordan influerte forfattere forholder seg til sine forgjengere, de seks begrepene 

er clinamen, tessera, kenosis, daemonization, askesis og apophrades, vi kommer tilbake til 

disse når clinamen forklares. Bloom forklarer hvordan forfattere er bundet sammen gjennom 

feillesninger av hverandre og ‘angsten’ som oppstår som en konsekvens av dette. Bloom 

mener at det opp igjennom litteraturhistorien har foregått en rekke «fadermord», som vil si at 
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en ung poet må tilrøve seg sin plass i tradisjonen ved å «ta livet av» en av sine sterkere 

poetiske forgjengere. Måten dette skjer på, er gjennom feillesninger. 

A Map of Misreading er et addendum til førstnevnte verk og tilbyr «instructions in the 

practical criticism of poetry, in how to read a poem, on the basis of the theory set forth in my 

earlier book» (Bloom, 2003, s. 4). I A Map of Misreading utdyper Bloom sine selvlagde 

begreper i større grad, de sentrale tropene hans er angst og feillesning.  

 

2.3.2 Misreading, eller poetic misprision  

Det er ikke lett å definere hva Bloom mener med feillesninger (misreading), fordi han ikke 

definerer det i klartekst, og bruker det som en forutsetning for andre begreper. I forordet til 

andre utgave av The Anxiety of Influence skriver han at «the anxiety of influence comes out of 

a complex act of strong misreading, a creative interpretation that I call «poetic misprision». 

(Bloom 1997, s. xiii), mens han i introduksjonen til A Map of Misreading skriver at: 

«[r]eading, as my title indicates, is a belated and all-but impossible act, and if strong is 

always a misreading» (Bloom 2003, s. 3). Slik setter han misreading i sammenheng med både 

poetic misprision og lesing, uten å definere hva han mener med begrepet i utgangspunktet.  

Måten han benytter seg av begrepet på kan slik forstås både bokstavelig i tråd med 

ordbokdefinisjonen, og som et synonym for å tolke. En sterk feillesning er, som vi ser 

ovenfor, en kreativ tolkning som han kaller poetic misprision. Misprision kan forstås som en 

feil, eller en misforståelse, med eller uten intensjon. Men også dette begrepet forandrer form 

hos Bloom: «Poetic influence, or as I shall more frequently term it, poetic misprision» 

(Bloom, 2003, s. 7). En sterk kreativ feillesning (misreading), er altså poetisk misforståelse 

(poetic misprision), som igjen hos Bloom er det samme som poetisk innflytelse. Men poetisk 

innflytelse, skriver Bloom, er det samme som poetisk historie: «Poetic history, in this book’s 

argument, is held to be indistinguishable from poetic influence, since strong poets make that 

history by misreading one another, so as to clear imaginative space for themselves.» (Bloom, 

1997, s. 5). Hvis vi skal ta Bloom på ordet, kan feillesning hos ham forstås forutsetningen for 

poetisk historie.  

Det kan virke som Bloom ikke behøver å definere nøyaktig hva han mener med 

feillesninger. Men han skiller mellom ‘sterke’ og ‘svake’ feillesninger. Det er oppgjøret 

mellom far og sønn som krever en såkalt «strong misreading». Bloom er opptatt av «strong 

poets» I The Anxiety of Influence og Map of Misreading forklarer han hvordan slike 
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feillesninger kan skje. Bloom foreslår at det ikke finnes annet enn feillesninger, og at all 

litteratur oppstår gjennom denne prosessen. Derfor handler det ikke om hvorvidt det er en 

feillesning eller ikke, men i hvilken grad det er en sterk eller svak feillesning. En sterk 

feillesning er en kreativ og fruktbar feillesning, som kan skape ny, sterk litteratur.  

2.3.3 Clinamen 

Det tredje og siste av Blooms begreper som er aktuelt i denne oppgaven, er clinamen. Ordet 

clinamen kommer fra gresk og knyttes til den romerske dikteren Lukrets og kan forstås som 

en dreining («swerve»). Ifølge Charles I. Armstrong kan ordet betegne «en brå dreining  – 

overført fra antikk lære om fysiske partiklers bevegelse til den moderne fortolkningens 

egennatur» (2019, s. 38). Som nevnt tidligere er clinamen en av Blooms «six revisionary 

movements» som forklarer på hvilke ulike måter forfattere feilleser sine forgjengere, og de 

seks begrepene er altså clinamen, tessera, kenosis, daemonization, askesis og apophrades. 

Clinamen skiller seg likevel ut fra denne gruppen. Charles I. Armstrong skriver i essayet 

«Harold Bloom og innflytelsesangsten», følgende om clinamen og innflytelsesangsten at 

«[c]linamen presenteres i flere sammenhenger som kun ett av seks begreper som er relevant 

for dikterens indre kamp med forgjengeren. Samtidig fremstår begrepet som noe mer – som 

et underliggende premiss for de fem andre» (Armstrong, 2019, s. 39).  

Bloom presenterer begrepet først gjennom en sonett av Shakespeare, og skriver at 

denne sonetten hadde innflytelse på både Anxiety of Influence og A Map of Misreading. I 

sonetten bruker Shakespeare begrepet swerving. Bloom skriver: «’Swerving’ and ‘Misprison’ 

both depend upon ‘mistaking’ as an ironical over-esteeming or over-estimation, here in 

Sonnet 87» (Bloom, 1997, s. xiii). Videre skriver han at for Shakespeare impliserte 

‘misprision’, i motsetning til ‘mistaking’, ikke bare en misforståelse eller en feillesning, men 

et ordspill vedrørende en urettferdig fengsling. Mens swerving i tillegg kan forstås som 

«secondarily a returning; primarily it indicates an unhappy freedom.» (Bloom, 1997, s. xiii). 

Denne dobbeltheten i både misprision, misreading og swerving følger begrepene gjennom 

hele deres tilstedeværelse, og vi kan også se det i Blooms definisjon av clinamen:  

 

Clinamen, which is poetic misreading or misprision proper; I take the word from 

Lucretius, where is means a «swerve» of the atoms so as to make change possible in 

the universe. A poet swerves away from his precursor, by so reading his precursor’s 

poem as to execute a clinamen in relation to it. This appears as a corrective movement 

in his own poem, which implies that the precursor poem went accurately up to a 
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certain point, but then should have swerved, precisely in the direction that the new 

poem moves. (Bloom, 1997, s. 14).  

 

Clinamen er med andre ord, den ordentlige poetiske feillesingen eller misforståelsen. Bloom 

beskriver clinamen som en dreining som får atomene til å bevege seg, for å skape en 

forandring i universet, eller en korrigering. Diktet til forgjengeren har vært riktig opp til et 

visst punkt, men så skulle det skjedd en dreining i diktet. Det er derfor den nye poeten som 

må føre diktet i riktig retning. Som vi skal se i neste kapittel, er det nøyaktig dette som skjer i  

Presens Maskin.  

2.3.4 Kritikken mot angsten for innflytelse 

Flere har vært svært kritiske til Blooms teori om innflytelse, og man tillegger teorien en 

betydning som går ut på at all litteratur er skrevet i angst for å ligne sine idoler. Teorien 

trenger ikke å forstås så bokstavelig. I forordet til Anxiety of Influence klager Bloom over 

hvor ‘svakt’ feillest han har blitt av sine kritikere på grunn av hvor bokstavelig de har 

oppfattet hans teori. Han skriver: «Any adequate reader of this book, which means anyone of 

some literary sensibility who is not a commissar or an ideologue, Left or Right, will see that 

influence-anxiety does not much concern the forerunner but rather is an anxiety achieved in 

and by the story, play, poem or essay» (Bloom, 1997, s. xxiii). Han skriver videre at influence 

er en metafor som peker på et matrix av relasjoner i en tekst. Poenget, er at etter en sterk 

feillesning, oppstår det en «poetic misprision»: «The strong misreading comes first; there 

must be a profound act of reading that is a kind of falling in love with a literary work». 

(Bloom, 1997, s. xxiii). Bloom trekker også frem innflytelse som en essensiell del av teorien:  

 

Influence, as I conceive it, means that there are no texts, but only relationships 

between texts. These relationships depend upon a critical act, a misreading or 

misprision, that one poet performs upon another, and that does not differ in kind from 

the necessary critical act performed by every strong reader upon every text he 

encounters. The influence-relation governs reading as it governs writing, and reading 

is therefore a mis-writing just as writing is a misreading. (Bloom, 2003, s. 3).  

 

Angsten kan heller forstås som et rom hvor innflytelsen er formbar. Det Bloom viser med sin 

teori, er at all litteratur er påvirket av annen litteratur og at tradisjoner har betydning. Enten 

blir forfatteren slukt av den gjeldende litterære trenden, eller så klarer han eller hun å bruke 

‘angsten’ til å skape et eget litterært prosjekt.  
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2.4 Intertekstualitet 

Presens Maskin er et referansetung verk. Gunnhild Øyehaug er kjent for å være en forfatter 

som aktivt benytter seg av intertekstuelle referanser gjennomgående i forfatterskapet. I 

Presens Maskin refererer hun flere ganger til litteratur, kunst, musikk og virkelige historiske 

hendelser, men også til litteraturteori og språkteori. For å undersøke hvordan hun tematiserer 

feillesningene i romanen, er det interessant å undersøke dynamikken som oppstår mellom 

tekst, feillesninger, intertekst, språk og lesning. For å gjøre dette skal jeg forklare hva som 

menes med intertekst i denne sammenhengen.  

Ordet intertekstualitet kommer fra latin: inter: ’mellom-‘ og textus: ‘sammenføying’, 

‘vev, og kan forstås som forbindelsen mellom tekster. I Litteraturvitenskapelig leksikon blir 

intertekstualitet definert som «alle tenkelige forbindelser mellom tekster (likheter, forskjeller, 

forskyvninger, forutsetninger osv.)» (Refsum, 2007, s, 100). Intertekstualitet sier noe om 

hvordan tekster forholder seg til hverandre og hvordan mening skapes. I begrepet ligger det 

en idé om at alle tekster bærer med seg et ubestemmelig antall tekster i seg. Og at ved å 

undersøke disse forbindelse, vil man kunne finne ny mening i teksten.  

Begrepet ble for første gang brukt av Julia Kristeva i essayet «Bakhtine, le mot, le 

dialogue et le roman» (1967). Hun tegner opp et bilde hvor hun sammenligner en tekst med 

en mosaikk, bare at flisene er byttet ut med sitater. Slik forklarer hun at enhver tekst er en 

absorpsjon og en transformasjon av andre tekster (Kristeva, 1986, s. 37). Kristeva har selv 

hentet inspirasjon til begrepet fra Mikhail Bakhtins dialogbegrep. Bakhtin mente at man ikke 

kunne fastslå språkets mening gjennom en enkelt ytring, men at ytringens mening oppstår i et 

samspill med andre ytringer. Han kalte dette heteroglossia. Heteroglossia stammer fra 

Bakhtins begrep om forskjelligspråklighet, som betegner «sammensetningen av stemmer som 

er relaterte til hverandre, og som i romanen utgjør et samspill instansene forfatter, forteller, 

person og «innlagte sjangre» (Lothe, 2007, s. 86). I essayet «Discourse in the Novel» (1982) 

skriver Bakhtin at heteroglossia inkorporerer «en annens tale i en annens språk», slik at 

forfatterens intensjon blir presentert på en forvridd måte. En annen teoretiker som utvidet 

begrepet intertekst, var Roland Barthes. Han har vist hvordan intertekst betegner et produktivt 

og ustabilt aspekt ved det litterære språket. Han peker på at intertekst er mer avansert enn å 

undersøke hvilke tekstbrokker som er hentet hvor. For ham handler fenomenet i større grad 

om å undersøke ulike skrivemåter enn å kartlegge hvem som har lånt hva fra hvem (Barthes, 

1991).  
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 Det er med andre ord flere ulike tilnærminger til hvordan man skal forstå intertekst. 

Kristeva forstår intertekst som en mosaikk, Bakhtin som litteraturens dialogiske natur og 

Barthes som språkets meningsproduserende generator hinsides forfatterens intensjon eller 

kontroll. Slik kan man skille mellom tre ulike forståelser av intertekstualitet: 1) innenfor et 

enkelt verk; 2) relasjoner til andre litterære tekster; 3) forbindelse mellom litteraturen og 

samfunnet (Refsum, 2007, s.100). I denne oppgaven er det de to første forståelsene av 

intertekst som er sentrale. 

I denne oppgaven blir det også viktig å undersøke intensjonen bak intertekstualiteten i 

romanen. Siden Øyehaug er så bevisst sine referanser og er tilbøyelig til å la sitt eget verk 

være et puslespill av andre tekster satt sammen på ny, er spørsmålet om hva forfatterintensjon 

har å si, sentral. Kan man skille mellom to måter å undersøke interteksten på via forfatterens 

intensjon i lys av Kristevas mosaikkteori og Blooms innflytelsesteori på den ene siden og 

Barthes teori som teksten som en egen meningsproduserende enhet på den andre? Ole 

Karlsen diskuterer dette skillet i sin avhandling: Fansmakt og bergsval dom, en studie i Olav 

H. Hauges romantiske metapoesi:  

 

Vårt hovedpoeng er imidlertid kun at leseprosessen og leseren innreflekteres i 

tekstbegrepet og at enhver tekst fremstår som en transformasjon av andre tekster, slik at 

selve tekstbegrepet blir tekst- og betydningsproduserende. Mosaikk-metaforen innskriver 

imidlertid [...] idéen om en styrende kunsterhånd som setter mosaikken sammen. Slik blir 

intertekstualitetsbegrepet teksproduktiv ikke bare for leseren (i den doble lesningen), men 

også for forfatteren som i likhet med leseren også har vandret – og vandrer – i tekstlige 

rom. (Karlsen, 2000, s. 29). 

 

I denne oppgaven må man ha perspektivet på både dikteprosessen og selve diktningen, fordi 

Øyehaug leker med leserens forventinger gjennom å feilsitere eller omforme virkelige 

referanser slik at det bedre passer romanens tematikk. Karlsen skriver: «Intertekstualietet er 

således [...] en del av teksten produktive karakter, samtidig som intertekstualitet er 

omdanning av tekster som kan manifestere seg som gjenkjennbare ytringer fra andre tekster 

(‘utterances’) som skjærer inn og nøytraliserer hverandre i et gitt tekstrom» (Karlsen, 2000, s. 

30). Denne dobbeltheten er viktig å ha med seg i Presens Maskin slik at det ikke kun handler 

om en jakt etter sitater og gjenkjennelige referanser, men også om hvordan romanen 

absorberer andre tekster og skaper nye meningsbærende rom. Roland Barthes minner oss på 

«et sedvanlig trekk ved lesererfaringen: Vi gjenkjenner noe i teksten fra tidligere 

leseerfaringer, men vi klarer ikke alltid å fastslå kilden, pre-teksten» (Karlsen, 2000, s. 31). 

Begrepet om pre-tekst er spesielt nyttig her, siden romanens premiss ligger så tydelig i andre 
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tekster, som «Studenten» og Tua Forsströms diktsamling Efter att ha tillbringat en natt bland 

hästar (1998), er det viktig å ikke se seg blind på kildene. Vel så viktig er det å undersøke det 

Roland Barthes kaller «intertekstuell subjektoppfatning»: «This ‘I’ which approaches the text 

is already itself a plurality of other text, of code which are infinite or, more precisely, lost» 

(Karlsen, 2000, s. 31). En feillesning, slik det fremstilles i romanen, avhenger av en leser.  

 

2.5 Umberto Eco, The Limits of Interpretation 

Umberto Eco (1932–2016) er en kjent italiensk forfatter og semiotiker, og fra 1971 arbeidet 

han som professor ved universitetet i Bologna. Eco ble allment kjent når han ga ut romanen 

Rosens navn i 1980, (på norsk i 1984). Det Eco var mest opptatt av, var tegn, hvordan vi 

tolker dem og hvordan vi kan forstå tolkningen. Han var også opptatt hvordan vi kan skille 

ulike tolkninger fra hverandre, hva som er urimelige eller falske tolkninger. Han skriver i The 

Limits of Interpretation (1990) at man aldri kan fastslå at en lesning er rett eller gal. Men at 

en lesning kan forfalskes gjennom å utelate opplysninger i teksten som går i mot det leseren 

på forhånd har bestemt seg for og som strider imot ens egen lesning, er det mulig å påvise. 

I The Limits of Interpretation (1990) går han i dialog med Harold Bloom. I kapittel 7, 

som heter «The Falsifiability of Misinterpretations», skriver han at om det er vanskelig å 

fastslå hva som er de beste tolkningene, er det lettere å fastslå hva som er ‘dårlige’ tolkninger. 

Måten man kan fastslå det på, er gjennom å følge en regel: «This rule says that the internal 

coherence of a text must as the parameter for its interpretations» (Eco, 1994, s. 60). Slik 

mener Eco at en dårlig tolkning av en tekst ser bort ifra opplysninger som finnes internt i 

teksten. Derfor kan man forstå at en feillesning hos Eco er en lesning som overser sentrale 

aspekter i teksten som er nødvendig å ha med i en tolkning. Eco går enda lenger og skriver: 

«Let us suppose that there is a theory that literally (not metaphorically) asserts that every 

interpretations is a misinterpretation.» (Eco, 1994, s. 61). For å kunne si hva en feiltolkning 

er, ifølge Eco, må det da finnes en riktig tolkning som man kan måle alle andre tolkninger 

opp mot. Men siden det ikke finnes en regel for å fastslå hva som er den beste tolkningen, er 

ikke dette mulig. Eco mener at en teori som går ut i fra at all tolkning er en feiltolkning, ikke 

er mulig fordi man ikke kan legge til grunn den rette tolkningen. Bloom mener derimot at en 

hver lesning er en feillesning, uten at det finnes en rett lesning som alle andre lesninger retter 

seg etter. Eco har også et svar til dette: «If it is the misinterpretation of everything, it then is 

the misinterpretations of nothing. It exist for its own sake and does not need to be compared 
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with any other text.» (Eco, 1994, s. 1). Som vi skal se i romanen, blir begge disse 

synspunktene tematisert.  

 

3 Analysekapittel: Ulike feillesninger 

 

I dette første analysekapittelet skal vi gjennom nærlesning analysere tre sentrale feillesninger 

i Presens Maskin. Det finnes flere feillesninger i romanen, men jeg anser disse tre som de 

viktigste fordi de på hver sin måte har en styrende funksjon i romanen og åpner opp for å 

diskutere ulike sider av språk og tolkning. Noen feillesninger utover de tre vi analyserer her, 

blir brukt for å tydeliggjøre noen av funnene. De tre viktigste feillesningene i romanen er 

parallelliteten – feillesningen av et dikt av Tua Forsström, feillesningen av den første 

passasjen av Bibelen og feillesningen av novellen «Studenten» av Anton Tsjekhov. Et 

fellestrekk ved disse feillesningene er at de alle handler om litteratur og litteraturens 

potensielle makt til å forandre virkeligheten. Gjennom undersøkelsen av feillesning som et 

litterært virkemiddel, vil feillesning som produktivt litteraturvitenskapelig analysebegrep bli 

demonstrert.  

 Det er lite sammenhengende handling i romanen, som består av 30 små kapitler. Disse 

fungerer som punktnedslag i livet til Anna og Laura, og menneskene rundt dem. Kapitlene 

befester romanes språklige tematikk med titler som språket, fabelen, digresjonen og slutten. 

Det er derfor er en svært selvbevisst roman, det vi kan kalle metafiksjon. Definisjonen på 

metafiksjon er «at den er direkte og (oftest) åpent opptatt av selve fiksjonsskapelsen» (Skei, 

1995, s. 14). Fokuset på selve fiksjonsskapelsen kommer til uttrykk i Presens Maskin blant 

annet gjennom fortellerens fremtredende posisjon og den tilbakevendende oppmerksomheten 

mot selve skriveprosessen gjennom utforskningen av forfatterrollen. Presens Maskin er en 

roman om språket og utforskningen av ordet og ordenes betydning. Og dette kommer frem 

gjennom symboler, kulturelle referanser og en litteraturteoretisk subtekst. Feillesningene i 

romanen blir konkrete eksempler på makten som ligger i språket til å forandre virkeligheten. 

De mange feillesningene får konsekvenser i varierende grad. Nå skal vi undersøke hvordan. 

3.1 Første feillesning: Splittelsen av universet 

Den viktigste feillesningen i Presens Maskin skjer i kapittel 4, «Fabel», den er viktigst fordi 

denne lesningen legger premisset for romanen og som får universet til å splittes opp. Det er 
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også den lesningen som i romanen tydeligst blir beskrevet som en feillesning: «Det som må 

ha skjedd: Det går opp for Anna. Det skjedde ei feillesing.» (Øyehaug 2018, s. 146). Derfor 

blir det for oss naturlig å undersøke nettopp denne feillesningen fordi den forholder seg så 

nært til Blooms egen forståelse av hva konsekvensen av en feillesning er. Den får nemlig det 

Harold Bloom kaller the swerve, det vil si atomenes dreining fra et sted til et annet, til å 

oppstå. Feillesningen legger også til grunn romanens originale idé om hva effekten av en 

feillesning er. Vi kan si at kapittelet er essensielt for plottet i romanen, men hva innebærer 

feillesningen?  

Den første feillesningen skjer i det Anna feilleser ordet trädgård, og leser i stedet 

tärdgård. Fortelleren kaller det som skjer i kapittelet parallelliteten, det vil si det som går 

parallelt, i dette tilfellet skapes det gjennom feillesningen to parallelle univers: et 

«utgangspunktunivers», med Anna i og: «eit sideunivers, eit nesten heilt identisk univers, slik 

som trädgård og tärdgård side om side ser heilt like ut om ein ser på dei raskt» (Øyehaug, 

2018, s. 39), med Laura i. Science-fiction forfatteren Tor Åge Bringsværd forklarer hva et 

parallelt univers er i sin roman Bazar (2000):  

 

Hva vi ser og oppfatter av tilværelsen er betinget og begrenset av våre sanser (...). Det 

finnes toner vi ikke kan høre, ting vi ikke kan se – likevel vet vi at de er der. Tenk deg 

et uendelig antall verdener som parallelt – side om side – uten noen gang å oppdage 

hverandre. Parallelle univers som eksisterer uavhengig av og delvis uvitende om 

hverandre. (Bringsværd, 2000, s. 66). 

 

Parallelle univers er et kjent fenomen i flere fantastiske romaner. Ideen om at det finnes et 

uendelig antall verdener der ute, har alltid fascinert kunstnere. Øyehaug refererer blant annet 

til filmene Interstellar (2014) og Arrival (2016), som begge tar for seg tematikken med flere 

verdener. I tillegg er det også et vitenskapelig fenomen, og mulitversteorien er blant annet 

støttet av Stephen Hawking (Hofstad, 2018). Øyehaug refererer til den vitenskapelige 

tilnærmingen til parallelle univers når hun skriver om inflasjonsteorien1, men i denne 

konteksten tar vi først og fremst for oss fenomenet i en litterær sammenheng, fordi det er 

 
1 Inflasjonsteorien er en teori som: «kort fortalt handlar om kva som skjedde i det vesle segmentet av tid, som er 

så lite at vi (eller rettare sagt eg!) ikkje klarer å nemne det, rett etter big bang, korleis ein ser for seg at eit punkt 

av nesten ingen substans i det heile på så kort tid at ein ikkje kan fatte det, blåste seg opp ti milliardar gonger 

eller der omkring og skapte universet» (Øyehaug, 2018, s. 101). Og videre: «om inflasjonsteorien stemmer, om 

det faktisk kan vere slik som desse teoretikarane meiner, at universet stammar frå ei gigantisk oppblåsing av eit 

lite punkt, og at oppblåsinga ikkje sluttar, men held på framleis, og at der like gjerne kan finnast andre 

universbobler, slik vårt univers er ei boble (...)» (Øyehaug, 2018, s. 104).  
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mest relevant i konteksten av feillesninger. Men hvordan kan noen bokstaver som er stokket 

om på, få et parallelt univers til oppstå?  

Splittelsen av universet begynner med at fortelleren snakker direkte til oss lesere og 

sammenstiller det som skjer i romanen med en kjent bibelhistorie, her introduseres viktige 

temaer, Gud og språk:  

 

Men no: parallelliteten. Det vi no skal fortelje, vil kan hende rokke på forståinga 

dykkar av kva språk og lesnad kan vere i stand til, det vil kan hende vere like nytt og 

utruleg for dykk som det som hende då Gud bestemde seg for å forvirra menneska ved 

å gi dei ulike språk ved Babels tårn (...). (Øyehaug, 2018, s. 36).  

 

Dette er bare ett av flere eksempler i romanen der fortelleren sammenligner seg selv med 

Gud. Gud er sentral både i denne historien og i Blooms teoretiske univers. Bloom, som leser 

Bibelen som skjønnlitteratur, omtaler Gud i sammenheng med en analyse av Paradise Lost, 

John Miltons episke dikt: Selv om «God is dead», er han «still embarrassingly potent and 

present ancestor or rather, ancestral poet.» (Bloom, 1997, s. 20). Slik fremstiller Bloom Gud 

som en opphøyd poetisk forgjenger, og som vi skal se blir Gud en sterk poetisk forgjenger 

også i romanen. I Presens Maskin fremstår fortelleren som en slags gudelignende poet, siden 

det er fortelleren som skriver fortellingen om Anna og Laura, og som strekker sin hånd ned 

for å forvirre massene ved å splitte universet i to.  

Parallelliteten, eller feillesningen, oppstår en søndagsettermiddag i 1998. Anna er da 

tjuetre år gammel, og Laura er to-og-et-halvt år. Anna sitter ute på altanen og leser en bok 

mens datteren er opptatt med å sykle i hagen. I fanget har Anna diktsamlingen Efter att ha 

tillbringat en natt bland hästar (1997), skrevet av finsksvenske Tua Forsström. Feillesningen 

oppstår når Anna leser diktet «Bli aldrig vän med en kråka». Ordene stokker seg, fortelleren 

forklarer hvordan hjernen fungerer når man feilleser et ord:  

 

inne i det blaute, inne i hjernemassen: at hjernen til Anna løfta (utan at Anna fekk det 

med seg) ein r vekk frå ein T og over mot ein d. Desse bokstavane var delar av ordet 

«trädgård». (...) – men ordet som dukka opp inne i Anna sin lesande hjerne, var 

derimot ordet «tärdgård». (Øyehaug, 2018, s. 39). 

 

Fortelleren kobler bevegelsen til ordene sammen med det hun beskriver som «eit mystisk 

høgre vesen», som gjennom «ein trollformel» (Øyehaug, 2018, s. 39) fører bokstavene på 

avveie. Som vi skal komme nærmere tilbake til i kapittel 4, er det i teksten mest nærliggende 

å tilskrive fortelleren rollen som styrende faktor, et mystisk høyere vesen som styrer og 
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kontrollerer språket. Hjernen til den intetanende Anna løfter bokstavene rundt i hodet på 

henne, r’en målrettet mot d’en. Og med feillesningen oppstår splittelsen: «Då Anna las ordet 

«tärdgård» og så ned i papiret og stussa nokre få sekund, openberra altså det som skulle 

kunne ha funnest seg bokstaveleg som ei ny verd, eit parallelt univers, og dottera Laura (...) 

sykla no i ein tärdgård i ei anna verd, i same hagen» (Øyehaug, 2018, s. 39–40). 

Konsekvensen av feillesningen og stokkingen av bokstavene blir at det åpner seg et helt nytt 

univers. Men hvordan skal vi forstå splittelsen i romanen, som et symbol, metafor eller som 

en korrigering av universet som fantes fra før?  

Ved å se på konstellasjonen Gud, språk og feillesninger kan vi trekke en linje fra 

Harold Blooms sterke poeter og hans romantiske syn på forfatteren som det skapende geni til 

Øyehaugs forteller, som også er forfatteren som skriver historien om Anna og Laura. Etter at 

bokstavene stokker seg og de to universene, utgangspunktuniverset og sideuniverset oppstår, 

presenterer fortelleren romanens forståelse av hva feillesninger er:  

 

Feillesingar har jo gjerne den effekten at det oppstår ord som aldri har oppstått før, det 

dukkar opp heilt nye ord som ikkje har noko direkte tyding, som peikar mot eit 

ingenting, så å seie, mot noko uforståelig, mot eit potensielt ord, eit ord som skulle 

kunne ha funnest viss nokon berre hadde tenkt på det. Men at det skulle oppstå ein 

helt nytt innhald, at det som skulle kunne ha funnest rett og slett blei bokstaveleg, det 

var uventa. (Øyehaug 2018, s. 39) 

 

Her presenteres to ulike effekter av feillesninger. Den første effekten er at det oppstår et ord 

som tidligere ikke har eksistert, som ikke har noen direkte betydning og som derfor ikke 

peker mot noe annet enn et ord som kunne ha fantes. Den andre effekten er at dette ordet som 

ikke har eksistert tidligere, faktisk får et innhold. Det som kunne ha fantes blir med andre ord 

bokstavelig. At effekten av en feillesning er at det skapes et nytt ord som peker på noe «skulle 

kunne ha funnest» og som deretter blir bokstavelig er avgjørende for romanen. Det nye ordet, 

tärdgård, peker ikke mot ingenting, men til et helt nytt innhold, nemlig sideuniverset. Dette 

kan, som vi skal se, knyttes direkte til Blooms idé om clinamen. 

 

3.1.1 Tärdgårder og clinamen 

Vi kan bruke Harold Blooms begrep clinamen for å forklare hva som skjer når Anna utfører 

feillesningen vi redegjorde for ovenfor. Clinamen er en av de seks fundamentale formene 

forfattere kan feillese sine forgjengere på. Som vi så i kapittel 2, er clinamen et begrep hentet 



 
 

 22 

fra Lukrets atomlære, som betyr en brå dreining av fysiske partikler. Bloom bruker begrepet 

til å forklare hvordan atomer kan «make change possible in the universe» (Bloom, 1997, s. 

14), gjennom en dikters indre kamp med forgjengeren. Clinamen sammenfaller med 

feillesningen i romanen på flere punkter. Bloom skriver i The Anxiety of Influence at: «is not 

every reading necessarily a clinamen?» (Bloom, 1997, s. 43). Med dette mener han at all 

lesning er en form for feillesning, fordi gjennom en lesning oppstår det en ny tolkning. Og i 

vårt eksempel stemmer dette godt, fordi Annas nye lesning er ikke bare en ny tolkning, men 

hun skaper en helt ny verden gjennom utførelsen av clinamen, dette skaper en dreining av 

atomene gjennom det vi kan lese som en indre kamp med forgjengeren Forsström.  

Vi kan lese Presens Maskin som en Bloomsk historie om angsten for innflytelse, som 

handler om en forfatters forsøk på å finne en selvstendig forfatterposisjon i litteraturhistorien. 

Siden Anna er forfatter kan vi identifisere et poetisk oppgjør mellom Anna og Forsström som 

hennes poetiske forgjenger. Gjennom den interne dikterstriden mellom Anna og Tua 

Forsström, kan vi lese feillesningen i romanen som «en dikters indre kamp med 

forgjengeren» (Armstrong, 2019, s. 39), eller det Bloom kaller et «intra-poetic relationship». 

I dette tilfellet er Annas indre strid mot sin poetiske forgjenger Forsström som utløser en 

korrigering av Forsströms dikt. Bloom beskriver clinamen som en poetisk feillesning og en 

riktig misforståelse, gjennom Annas lesning utfører hun ifølge Bloom clinamen i relasjon til 

diktet, som «appears as a corrective movement» (Bloom, 1997, s. 14). Bloom forstår det på 

den måten at forgjengerens dikt var riktig til et visst punkt, men at det så skulle dreiet i en 

annen retning, men det gjorde det ikke, i den nye teksten, det vil si i Presens Maskin, dreier 

diktet akkurat sånn det var ment å gjøre. Konsekvensen av atomenes dreining i Presens 

Maskin er splittelsen av mor og datter i to universer. Dette blir ikke beskrevet som en positiv 

hendelse for verken Anna eller Laura, men Blooms ord korrigering har positive 

konnotasjoner knyttet til seg, han skriver derimot at konsekvensen av poetisk innflytelse eller 

clinamen er:  

 

Poetic influence is the passing of Individuals through States (...) but the passing is 

done ill when it is not swerving. The strong poet indeed says: «I seem to have stopped 

falling; now I am fallen, consequently, I lie here in Hell,» but he is thinking, as he 

says this: «As I fell, I swerved, consequently I lie here in a Hell improved by my own 

making». (Bloom, 1997, s. 45)  

 

Sitatet gir oss grunn til å tro at selve dreiningen er korrekt, men at etter korrigeringen er 

fullført, vil dikteren befinne seg i et helvete forbedret av ens egen skapelse. Romanen gir oss 
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også flere hint til hvorfor korrigeringen av universet var nødvendig i Annas og Lauras tilfelle, 

men dette kommer vi tilbake til.  

Vi kan se at Annas feillesning må, ut fra konsekvensene den får, være en sterk 

feillesning, fordi den skaper noe helt nytt, et univers.. Det vil si at hun «allerede har 

internalisert sine forgjengere og opplever derfor en sterk splittelse og indre kamp» 

(Armstrong, 2019, s. 38). Ifølge Bloom er angsten for innflytelse det som oppstår gjennom en 

sterk feillesning, en konsekvens av en sterk feillesning, heller enn en årsak . Det vil si at 

angsten er et produkt av en sterk feillesning, og ikke (som Bloom blir kritisert for) at en sterk 

feillesning oppstår gjennom angsten for innflytelse (Bloom, 1997, s. xxiii). I lys av dette kan 

vi tolke Annas følelse av «uforklarleg sorg, eit tomrom» (Øyehaug, 2019, s. 26) som en 

konsekvens av feillesningen og ikke feillesningen som en konsekvens av sorgen og 

tomrommet.  

Bloom sitt mål med teorien om innflytelse er å vise hvordan en poet hjelper å forme 

en annen poet. Han skriver at: «Poetic history (...) is held to be indistinguishable from poetic 

influence, since strong poets make history by misreading one another, so as to clear 

imaginative space for themselves» (Bloom, 1997, s. 59). Og man kan si at det er nettopp å 

rydde plass for kreativt rom, Anna gjør når hun får sin egen datter til å forsvinne. Det hadde 

vært nærliggende å tro at Øyehaug her signaliserer en idé om at morsrollen ikke går overens 

med å være en skapende poet, hvis det ikke hadde vært for at Anna blir mor til to andre barn 

senere i romanen. Men vi kan også bruke sitatet om poetisk historie som en overordnet teori 

om hvordan litteratur oppstår, som at det for eksempel gjennom Øyehaugs intertekstuelle 

referanser til andre diktere (slik vi skal se i tilfellet med Anton Tsjekhov) oppstår ny 

litteratur, fordi hun setter det sammen på en slik måte at det får ny mening.   

 

3.1.2 Parallellitetens konsekvenser 

Hva er konsekvensen av feillesningen, parallelliteten, og hvilken funksjon får det parallelle 

universet i romanen? Øyehaug utforsker science-fiction sjangeren idet et nytt univers 

etableres i romanen, og et spørsmål blir hvilken funksjon får universet? Torstein Norheim gir 

tre ulike svar på dette spørsmålet. Det første er at formålet kun er å underholde leseren med et 

fantastisk element i teksten, som en måte å stimulere leserens behov for eskapisme og 

virkelighetsflukt. Øyehaug er kjent for å blande det høye med det lave, i dette tilfellet blander 

hun språkteori med parallelle univers. Det andre svaret er at universet skal fungere som en 
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modell for hvordan virkeligheten egentlig burde se ut, det vil at universet får en politisk 

funksjon, men dette er ikke treffende i vårt tilfelle siden universene nærmest er identiske. Det 

tredje svaret er at universet får en didaktisk eller oppdragende funksjon, det vil si at leseren 

skal reagere og reflektere over forhold ved vårt eget samfunn. En slik funksjon bygger på at 

forholdet mellom leserens egen verden og det parallelle universet er allegorisk, det parallelle 

universet tjener som et bilde på leserens egen virkelighet (Norheim, 2012). 

 Vi kan reflektere over forholdet mellom de to ulike universene i romanen. De er ikke 

så veldig ulike, som Øyehaugs skriver er de nesten identiske, unntaket er at Anna finnes i ett 

og ikke i det andre, og det samme med Laura. Det kan tenkes av Øyehaugs formål er en 

didaktisk tilnærming, der hensikten er å få leseren til stoppe opp og tenke over lesning, 

feillesning og hva språket kan være. I så fall er feillesningen i Øyehaugs roman knyttet til 

allegorien som språklig figur. Furuseth forklarer i sin artikkel Øyehaugs bruk av symboler, 

allegori og ironi: «Symbolet skaper en helhet som det selv er en del av. Allegorien og ironien, 

derimot, er ikke-mystifiserende troper, i og med at de ikke hevder noe sammenfall mellom 

tegn og verden» (Furuseth, 2006, s. 236). I Presens Maskin finner vi både allegorien, 

symbolet og ironi. De parallelle universene illustrerer i Øyehaugs roman den faktiske makten 

som finnes abstrakt i språket, dette gjør hun ved å vise at gjennom å skrive litteratur oppstår 

det parallelle univers hele tiden. Et argument for å beskrive feillesningen som en språklig 

allegori er at feillesning vi analyserer skjer i kapittel 4 «Fabelen», og fabelen: «er (en) 

allegorisk sjanger, siden den lar en overført betydning komme fram gjennom en konkret 

beretning» (Claudi, 2010, s. 24). Fordi språkets makt kommer slik til utrykk i en konkret og 

billedlig form, gjennom en ikke-mystifiserende trope kan Presens Maskin leses som en 

allegorisk roman om språket.  

 På handlingsnivået i romanen finnes det andre konsekvenser knyttet til parallelliteten 

som også er sentrale når vi undersøker hvordan Øyehaug tematiserer feillesninger. En 

umiddelbar konsekvens er at det gjennom feillesningen skapes en tomhet hos karakterene. 

Rett etter at Anna og Laura blir splittet, føler Anna at noe er galt: «Noko var vekke, men ho 

visste ikkje kva» (Øyehaug, 2018, s. 40). Laura beskriver på sin side at hun har «den siste 

tida hatt ei ekkel kjensle av at alt er dobbelt» (Øyehaug, 2018, s. 11), og at hun i 19-21 års 

alderen led av sterke angstanfall «då ho plutselig kunne få ei kjensle av at ting ikkje var seg 

sjølve, at tapetet kom mot henne, at det ringde ikkje i øyra, men i lufta utanfor hovudet, osb.» 

(Øyehaug, 2018, s. 11). Øyehaug skriver slik at man som leser får inntrykk av at disse 

episodene med angst og sorg er direkte knyttet til splittelsen. Slik skapes en utforsking i 
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romanen av den store menneskelige eksistensielle angst, og romanen stiller derfor spørsmålet 

om vi alle kanskje har opplevd at en feillesning har oppstått og at noen har blitt revet fra oss, 

som vi en gang var glad i, men ikke lenger husker. På denne måten blir feillesningen «en 

demonstrasjon av romantisk ironi: den håpløse lengselen etter totalitet og enhet» (Furuseth, 

2006, s. 237). Dette kan trekkes videre til en mer abstrakt tilnærming til feillesninger av 

personer og følelser. Vi forsøker alle hele tiden å tolke og forstå situasjonene og menneskene 

rundt oss, og ofte tolker vi dette feil. Øyehaug tematiserer dette i romanen, spesielt i 

relasjonen mellom Laura, og hennes kjæreste Karl Peter, hvor Laura ofte er bekymret for om 

Karl Peter tror hun er annerledes enn det hun er, at han med andre ord ble forelsket i den 

kvinnen han trodde hun var – og ikke den hun er. 

 En annen konsekvens er at Anna og Laura ender opp med å leve andre liv enn de ville 

gjort uten feillesningen. Fortelleren beskriver i teksten hva som ville hendt hvis ikke universet 

hadde splittet seg og Bård (mannen til Anna og faren til Laura) hadde gått fra Anna til fordel 

for Sara: «Han kom til å ende opp saman med Sara. Han kom til å ligge med Sara, elske Sara, 

noko han truleg allereie gjorde, han kom til å forsvinne for Anna, og for Laura» (Øyehaug, 

2018, s. 79). Men så ble det Anna og Laura som forsvant i stedet, her kan man bare undre seg 

om korrigeringen var til det beste for de to kvinnene. Resultatet blir at Bård skiller seg fra 

Anna og blir sammen med Sara i utgangspunktuniverset, mens Laura beholder Bård som far i 

sideuniverset. 

En siste konsekvens av feillesningen oppstår senere i romanen og den er knyttet til 

utforskningen Øyehaug utfører med tanke på Gud og språket. Når Anna i kapittel 28, 

«Slutten», innser hva som hendte den søndagen i 1998 da splittelsen inntraff. Innsikten 

oppstår når hun leser diktsamlingen Efter att ha tillbringat en natt bland hästar igjen 21 år 

senere og innser at det står trädgård og ikke tärdgård: «Det som må ha skjedd: Det går opp 

for Anna. Det skjedde ei feillesning. Det skjedde en flytting. Det blei skapt ein feil versjon av 

noko rett, men med berre to bokstaver som bytte plass.» (Øyehaug, 2018, s. 146). Dette 

knytter hun (på samme måte som fortelleren) til historien om Babels tårn. Fortelleren skapte i 

kapittel 4, en forbindelse mellom det som skjedde da Gud spredte menneskene over hele 

verden, og det som skjer i romanen når feillesningen splittet opp universet og skiller Anna og 

Laura. Denne parallellen følger romanen gjennomgående. «Her står det jo, tenker Anna, dei 

bygger seg eit tårn opp til himmelen, med andre ord: heilt opp til Guds tilhaldsstad, og der 

oppe skal dei skape seg eit namn, men andre ord, dei blir til gjennom ordet, og ordet var jo 

hos Gud og ordet var Gud» (Øyehaug, 2018, s. 147). Denne sammenstillingen av Gud og 
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ordet, og at man blir til gjennom ordet, er viktig fordi det knytter en gudommelig autoritet til 

Øyehaugs feillesninger, fordi det gjennom feillesningen skapes nye ord. 

Det finnes derimot ikke en like klar parallell mellom situasjonene knyttet til årsaken 

til splittelsen og årsaken til at Gud stanser byggingen av tårnet i Babel. I Bibelen forvirret 

Gud menneskene fordi de forsøkte å bygge et tårn opp til himmelen og opphøyde seg selv for 

mye. Gud likte ikke dette: «Herren sa; «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er 

det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å 

gjøre» (1.11.6. Mosebok), derfor straffer han menneskene ved å forvirre dem. Bloom har en 

litterær tilnærming til Det gamle testamentet, og i Vestens litterære kanon (1994) beskrives 

Gud som en romankarakter, som er «menneskelig – altfor menneskelig: Han spiser og 

drikker, mister ofte tålmodighet (...) er sjalu og hevngjerrig» (Bloom, 2007, s. 15). Dette ser 

vi eksempel på i Bibelen når Gud hemmer menneskenes skapermuligheter, og er selv redd for 

å miste sin egen posisjon som rådende hersker. Anna tenker i samme baner senere i romanen, 

etter hun finner ut at hun har utført en feillesning: «dersom menneska bygger seg eit tårn helt 

opp dit... og skaper seg sjølve gjennom språket... vil dei også kunne skape alt anna... Og det 

er dette Gud forstår at er i ferd med å skje, menneska er i ferd med å ta over hans skaperevne, 

som altså er ei skaperevne gjennom språk.» (Øyehaug, 2018, s. 147). Slik blir Gud, både i 

Blooms teoretiske univers og i Øyehaugs roman, en egoistisk Gud som ikke unner 

menneskene å skape seg selv på nytt gjennom språket. Guds krefter blir i romanen redusert til 

å gjelde kun språkevnen, mens i Bibelen fremstår han som allmektig. Dette er et interessant 

perspektiv når det skrives fra en forfatterposisjon, som selv har evnen til å skape gjennom 

språk. I romanen har vi med tre forfattere å gjøre: Øyehaug, Anna og fortelleren, og på 

grunnlag av sidestillingen mellom guddom og språk fremstilles de alle tre som guder. Anna 

er den som artikulerer dette tydeligst: «ho er, ho er Gud?» (Øyehaug, 2018, s.147). Dette 

tenker hun fordi hun innser at kan skape noe nytt gjennom språket. Når Anna oppdager at hun 

kan skape helt konkrete ting gjennom språket går hun til språkvitenskapen for å finne ut om 

noen kan gi et svar på hvordan noe oppstår gjennom språk. Hun leser Noam Chomsky og hun 

leser Georg Lakoff, men hun innser at: «Ingen seier noko som helst om at språket skaper 

noko heilt konkret» (Øyehaug, 2018, s. 146). Vi kan på grunn av denne analysen reflektere 

over om det er på grunn av feillesningen Anna får det vi kan kalle guddommelige krefter. Vi 

skal utforske Øyehaugs tilnærming til Gud og språket gjennom analysen av den andre 

feillesningen.  
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3.2 Andre feillesning: «i byrjinga var Ordet» 

Den andre feillesningen vi skal analysere handler om Gud, språket og Bibelen. Vi så i 

analysen av den første feillesningen at Gud skapelse gjennom språk, er sentralt i 

tematiseringen av begrepet. Det ser også ved at romanen innledes med to sitater som handler 

om Gud. Det første er hentet direkte fra Bibelen: «Kom, lat oss stiga ned og forvirra språka 

deira så den eine ikkje skjønar den andre!» (1. Mosebok, 11,7). Oppfordringen er hentet fra 

historien om Babels tårn, som vi undersøkte i lys av den første feillesningen. Det andre sitatet 

handler også om Gud, selv om det ikke er like åpenbart. Sitatet er en verselinje fra Anne 

Carson Short Talks (1992): «Who are you?» (Carson, 2015, s. 71). Diktet gir tyngde til 

romanens utforskning av Gud, og diktet blir gjengitt i sin helhet i kapittel 7, «Stemma»: «I 

want to know who you are. People talk // about a voice calling in the wilderness. All // 

through the Old testament a voice, which // is not the voice of God but which knows // what 

is on God’s mind, is crying out. While // I am waiting, you could do me a favour. // Who are 

you?» (Carson 2015, s. 71). Diktet, som heter «Short talk on who you are», handler om en 

stemme i ødemarken som kjenner Guds vilje, men som ikke selv er Gud. I Presens Maskin er 

stemmer sentrale, og flere av personene blir referert til som stemmer. Fortelleren innrømmer 

at «[d]et endelege målet mitt er å bli ein stemme» (Øyehaug, 2018, s. 149), og Jesper, Lauras 

student, blir beskrevet som en uten kropp, samtidig som vi får vite at han har «først og fremst 

hatt ei stemme» (Øyehaug, 2018, s. 30). Og litteraturen selv blir beskrevet slik: «Det er det 

som er litteratur, tenker Anna. Den stemma som fortel i ein roman til den som les, er slik, ho 

er nær, eg lyttar, eg omdannar det eg les, til bilete.» (Øyehaug, 2018, s. 60). Som skal vi skal 

se i dette kapittelet, knyttes stemmen både til det språklige, det guddommelige og det å være 

forfatter gjennom det vi skal undersøke som en feillesning.  

 

3.2.1 Feillesningen av 1. Mosebok og Johannesevangeliet   

Romanen trekker en linje fra feillesningen av Tua Forsströms dikt, til skapelsen av et parallelt 

univers, til Anna som ikke klarer å legge fra seg tapet av datteren, og som hele livet undrer 

seg over hva som skjedde, til hva Gud og språk er. Anna, som er forfatter, og som skriver 

under pseudonymet Hedda Solhaug (et navn skapt ved å sammenfatte to Ibsen-referanser), 

holder i romanen på å skrive en bok om språket, selv om ektemannen hennes, Jostein, mener 

at det er ingen interessert i å lese om. Han sier folk heller vil lese om andre ting: «Vi vil lese 

om kva du åt til frukost! Kven du hadde sex med på nittitalet! Nokon møter nokon, og noko 
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skjer.» (Øyehaug, 2018, s. 44). Dette utsagnet fungerer som en metakommentar til Presens 

Maskin, som også en roman om språk. Og språk er alt Anna klarer å tenke på, nærmere 

bestemt hvor språket kommer fra. For språket må komme fra et sted. Hun er også svært 

opptatt av spørsmålet om tenking gjennom språket: «Spørsmålet er jo, sa Anna, om det er 

språkevna i seg sjølv som gjer oss i stand til å tenke, eller om språket tvert om er ein 

konsekvens av at vi har evna til å reflektere! (Øyehaug, 2018, s. 43). Dette er et sentralt 

spørsmål i Presens Maskin. Når Anna en dag står i dusjen, får hun en åpenbaring:  

 

Anna har berre ei ekstrem og inderleg kjensle av at Noam Chomsky har rett, at tanken 

er underlagt språket, at språkevna er det som bestemmer, og i dusjen i dag ramla 

setninga «i byrjinga var Ordet» ned som ein epifani, og ja, kunne universet ha nikka, 

«det byrja med «trädgård/tärdgård», (...) at språket kom først (...) og ordet var hos 

Gud. Og Ordet var Gud. (Øyehaug, 2018, s. 47)  

 

I sitatet ovenfor finner Anna ut at tanken må være underlagt språket, fordi setningen «i 

byrjinga var Ordet» ramla nedi henne. At tanken er underlagt språket, opphøyer verdien av 

språk til å kunne sammenlignes med Gud. Setningen «i byrjinga var språket», skriver Anna i 

notatblokken sin, «er jo den aller første setninga i ei opphavshistorie (...) det var opninga, det 

var sjølve byrjinga, på Bibelen, som bok, men også, som ho påstod: på alt» (Øyehaug, 2018, 

s. 47). Det er ikke bare Anna som refererer til begynnelsen på Bibelen. Fortelleren gjør det 

samme, i kapittelet «Digresjonen». I dette kapittelet knyttes språket igjen til Gud, men Gud 

beskrives også som en språklig figur, en metafor: «’I byrjinga var Ordet og Ordet var Gud’, 

som jo på sett og vis indikerer at ordet har noko med skapinga av absolutt alt å gjere, dersom 

vi ser ‘Gud’ som ein metafor for ‘alt’» (Øyehaug, 2018, s. 105). På bakgrunn av dette kan vi 

argumentere for at Gud og språk, i romanen, blir fremstilt som synonymer. Fortelleren har en 

annen tilnærming til Gud enn Anna. Fortelleren beskriver Gud gjennom språket, mens Anna i 

større grad sidestiller Gud og språk. Den siste gangen bibelsitatet blir nevnt, er i kapittelet 

«Lyktestolpane», Anna tenker at livet og språket ligner hverandre, siden opphavet er gjemt 

og fullstendig gåtefullt. Hun skriver i notatboken sin: «I byrjinga var Ordet, og ordet var Gud, 

det er det det betyr!» (Øyehaug, 2018, s. 126). Bibelen begynner som vi vet ikke med «i 

begynnelsen var ordet», slik det i romanen påstås. 1. Mosebok starter med: «I begynnelsen 

skapte Gud himmelen og jorden.» (1. Mosebok 1.1.). Fire ganger blir det i romanen skrevet at 

Bibelen begynner med i begynnelsen var ordet. Det er derimot Johannesevangeliet som 

starter med «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud» 



 
 

 29 

(Johannesevangeliet 1.1.), og ikke 1. Mosebok. Her finner vi oppgavens andre feillesning, vi 

har blitt lurt!  

Øyehaug skriver inn i romanen en ny skapelsesberetning gjennom å forandre 

åpningen av Bibelen. På en måte sier Øyehaug, at dette er starten, at det er slik det burde 

vært. Det begynte ikke, med verden, men med ordet. Som vi har sett sidestilles språket med 

Gud, men romanen undersøker ikke religion i særlig grad. Gud er mer sentral i tilknytning til 

hva språk er. Hvis vi trekker inn Anne Carsons dikt, hvor Gud ikke er Gud, men en stemme, 

kan vi se en parallell til det Øyehaug gjør i sin egen roman. Verken fortelleren eller Øyehaug 

er Gud, men de har en stemme. Og i Presens Maskin er ordet viktigst, Gud mister evnen til å 

bli hørt i kapittel 14 «Megafonen». Her må Gud snakke gjennom en megafon for å bli hørt, 

men «ingen høyrer kva han/ho seier» (Øyehaug, 2018, s. 94). Øyehaug opphøyer språket til å 

ha en gudommelig makt, og slik mister Gud sin posisjon gjennom litteraturen. I følge 

Øyehaug er det språket som konstituerer verden, og ikke Gud. Derfor kan vi lese dette som 

det Bloom kallet et «fadermord», det vil si at en ung poet må tilrøve seg sin plass i 

tradisjonen ved å ta livet av en sterkere poetiske forgjengere. Gjennom å feillese Bibelen kan 

vi tolke dette som Øyehaugs forsøk på å plassere seg innenfor den litterære tradisjonen.  

 

3.2.2 Korrigeringen av Bibelen 

Johannesevangeliet er ett av fire evangelier i Det nye testamentet som omhandler Jesu liv. At 

Johannesevangeliet åpner med «I begynnelsen», skaper en klar parallell til åpningen av 1. 

Mosebok, som begynner på den samme måten. Slik blir det som blir fortelles i 

Johannesevangeliet presentert som en ny begynnelse, kanskje en ny skapelsesberetning. 

Åpningen kommuniserer at det som nå skjer er utgangspunktet for alt som siden har skjedd. 

Hvis vi skal lese evangeliet på denne måten, skriver Anfin Skaalheim i Fortolkning til 

Johannesevangeliet (1990), må vi være med på  «at mellom skapelsen og det som nå skal 

fortelles [i Johannesevangeliet], har det skjedd et fall i synd som førte det skapte bort fra det 

det var bestemt til. Derfor måtte det komme en ny begynnelse» (Skaalheim, 1990, s. 29). 

Måten Skaalheim leser evangeliet på, kan være en tolkningsnøkkel til å forstå årsaken til 

splittelsen av universet i Presens Maskin. At på grunn av en synd, trenger universet å restarte. 

Men vi finner ingen synd hos verken Anna og Laura. Slik kommer vi tilbake til spørsmålet 

om hvorfor universet i romanen blir splittet i utgangspunktet, og hvordan feillesningen 

fungerer som et korrigerende virkemiddel, slik Bloom beskriver clinamen.  



 
 

 30 

 Hvilken funksjon får feillesningen av Bibelen i denne sammenhengen? Bibelpassasjen 

i Presens Maskin får den samme funksjonen som åpningen av Johannesevangeliet, åpningen 

skal introdusere Jesus, en frelser. En mulig tolkning er at splittelsen skyldes at det er 

menneskeheten, ikke Anna eller Laura spesielt, som har syndet. Knut Hoem peker på at 

Øyehaug trekker frem en familie «opplyst av det blå lyset fra mobiltelefonene – i hver i sin 

verden. Dette (...) kobler Øyehaug opp mot det hun kaller den episke ursituasjonen, der folk 

forteller hverandre historier i det varme lyset fra et leirbål.», dette knytter Hoem til «den store 

samtalen om hva vi har og hva vi er i ferd med å miste.» (2018). Vi ser altså at Øyehaug 

tematiserer det mer og mer distanserte familiesamværet i teksten. Det er flere referanser i 

romanen til at verden er fortapt – som en følge av den generelle samfunnsutviklingen og 

global oppvarming. Spesielt Annas andre datter, Elina, er opptatt av miljø: «[H]o kan ligge 

om kvelden og gråte fordi havet snart har meir plast enn fisk» (Øyehaug, 2018, s. 23). Elina 

blir i romanen fremstilt som en som må ta ansvar. I forlengelse av dette finnes det i romanen 

flere henvisninger til to jesusfigurer, Elina og Laura. Laura blir fremstilt som en frelser, hun 

føler hun har krefter som lyser og at hun er «ein slags utvald person som hadde kome til jorda 

for å gjere noko godt» (Øyehaug, 2018, s. 18). Elina, blir også beskrevet som en som skal 

redde de alle sammen, men uten at det kommer eksplisitt fram hva det er hun skal redde dem 

fra. I romanens siste avsnitt, i kapittelet titulert «Redninga», skriver Øyehaug om Elina at hun 

«skal redde alle saman. Ho skal klare det, det er dette ho kjem til å gjere på her i livet, alt vil 

gå bra, på grunn av henne, det er ikkje noko ho trur, det er noko ho veit» (Øyehaug, 2018, s. 

155). Derfor kan vi reflektere over om universet måtte splittes, slik at Elina skulle bli født, 

slik at hun kan «redde» alle. Vi har allerede betegnet Presens Maskin som en 

skapelsesberetning fordi den tematiserer sin egen skapelse, men i lys av 

Jesussammenligningen kan vi også reflektere om alt i romanen skjer for at Elina skal: «redde 

alle sammen».  

Det finnes en rolle til, som blir beskrevet ved hjelp av et religiøst språk, nemlig 

forfatterrollen. Anna skriver som nevnt tidligere under psevdonym, og derfor kan hun ikke 

stå frem i offentligheten. Det vil si at hun «aldri vil kunne stå fram i noko avis verken som 

profet eller ikon» (Øyehaug, 2018, s. 45). Forfatteren som profet gir klare religiøse 

assosiasjoner. Denne forfattertypen understrekes når Anna refererer til Dag Solstads essay 

«Spilleren» (1969) og det fremgår at Solstad: «takka nei til den samfunnsrolla som 

forfattarrolla tidlegare hadde hatt: profeten.» (Øyehaug, 2018, s. 45). Gjennom dette kan vi 

forstå at forfatteren burde opptre som profet. Øyehaug følger derfor langt på vei Blooms teori 
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om at det er gjennom den romantiske litteraturens innflytelse at man oppnår «the profane 

perfection of mankind or self-deified man» (Bloom, 1970, s. 446). Dette vil si at «alle 

virkelige diktere er […] romantikere i den forstand at de vil guddommeliggjøre sin egen 

skaperkraft» (Armstrong, 2019, s. 38). For å få til dette, må man ifølge Bloom kvitte seg med 

allerede eksisterende guder. Dette går direkte inn i kjernen til Presens Maskin avtroning av 

Gud gjennom opphevingen av språkets betydning.  

 

3.2.3 Romanens tredje univers 

At åpningen av Bibelen er byttet om på, er sentral for å opprettholde romanens mytologi om 

parallelle univers. Begynnelsen på Bibelen stemmer ikke overens med leserens virkelighet, 

dette blir derfor et eksempel på Øyehaugs underliggjøring av teksten. Vi blir bevisst vi leser 

en roman som ikke beskriver vår egen virkelighet. Derfor kan vi undersøke om leserens 

virkelighet utgjør et eget univers i romanen – på linje med de to vi allerede har etablert. Hittil 

har vi karakterisert den villedende byttingen av bibelsitater som en feillesning, men ved 

nærmere undersøkelse, er det flere aspekter ved lesningen som strider imot at det er en 

feillesning, hvert fall på den måten vi undersøkte den første feillesningen. Øyehaug selv 

betrakter bibelbyttingen som en feil: «Det er masse feil i romanen, som er ment å være feil. 

Anna påstår for eksempel at Bibelen begynner med ‘I begynnelsen var ordet’, men det er jo 

ikke det som er begynnelsen på Bibelen, den begynner med: ‘I begynnelsen skapte Gud 

himmelen og jorden.’» (Haagensen, 2018). I intervjuet i Morgenbladet sier Øyehaug at Anna 

påstår at det er slik Bibelen begynner. Men kan det være at Anna har husket feil, og at hun 

har stokket om starten på 1. Mosebok og Johannesevangeliet, det vil si lest feil? Nei, dette er 

ikke dekkende, siden det ikke bare er Anna som leser åpningen som «i begynnelsen var 

ordet», men også fortelleren beskriver åpningen av Bibelen med «i begynnelsen var ordet». 

Slik blir det klart at det universet Anna lever i, utgangspunktuniverset, er et annet univers enn 

det vi, leserne lever vi, for i leserens verden begynner Bibelen med «I begynnelsen skapte 

Gud himmelen og jorden.» (1. Mosebok 1.1.). Øyehaugs roman gir flere hint om at 

feillesningene også involverer et tredje univers, det vi skal kalle, leseruniverset.  

Hintene er i stor grad knyttet til det vi kan betegne som mindre feillesninger. Et av 

hintene som dukker opp tidlig og tar form av en feillesning som virker å være av liten 

betydning, er et manglende hjørne. Ifølge Laura finnes det en fotballbane på Møhlenpris som 

mangler et hjørne, omtalt i romanen som «fotballbana som ikkje fekk plass til eitt av hjørna» 
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(Øyehaug, 2018, s. 10). At dette er feil, opplyses vi ikke om før i epilogen. Der skriver 

nemlig Øyehaug at hjørnet ikke mangler i virkeligheten: «Fotballbana på Møhlenpris manglar 

eigentleg ikkje eit hjørne, men eit cornerflagg. Dette kom på plass i 2009. Likevel heldt det 

fram med å vere trongt om plassen for den som skulle ta corner» (Øyehaug, 2018, s. 157). 

Leserens virkelighetsuniverset er med andre ord forskjellig fra både Annas 

utgangspunktunivers og Lauras sideunivers, som begge er fiksjonsunivers. Ved å stille 

fiksjon og virkelighet opp mot hverandre, føyer også Øyehaugs roman seg inn i debatten om 

virkelighetslitteraturen som i så stor grad har satt sitt preg på norsk samtidslitteratur siden 

tusenårsskiftet, men med det vi kan lese som et glimt i øyet.  

Et annet hint om at vi har med tre ulike univers å gjøre, er at romanens datering av 

Forsströms diktsamling Efter att ha tillbringat en natt bland häster til 1998, viser seg å være 

feil. Også dette fremgår av epilogen, der det slås fast at det korrekte utgivelsesåret er 1997: 

«Tua Forsströms Efter att ha tillbringat en natt bland hästar kom ut på Albert Bonniers 

Forlag i i [sic] 1997, og ikkje i 1998» (Øyehaug, 2018, s.157). Disse feillesningene har ikke 

en umiddelbar klar funksjon i romanen, bortsett fra å peke på noe annet, utenfor det litterære 

universet. Som en forvridd versjon av Roland Barthes’ virkelighetseffekt beskriver de 

unnselige feillesningene ikke annet enn: «Vi er virkeligheten» (Barthes, 2003, s. 79), vi er det 

tredje universet. Derfor kan vi argumentere for at de små funksjonsløse feillesningene i 

romanen eksisterer for å peke på det tredje universet, leseruniverset, der vi, leserne befinner 

oss. Som en konsekvens av etableringen av det tredje universet kan vi igjen reflektere over 

Øyehaugs didaktiske formål. Ved å etablere et tredje univers speiler ikke 

utgangspunktuniverset og sideuniverset lenger bare hverandre, men også leseruniverset.  

Hvilke implikasjoner får dette for vår forståelse av feillesninger? Én implikasjon er at de 

ulike universene blir et bilde på hva som ligger i den språklige makten til å skape. Dette ser vi 

gjentatte ganger i romanen, at ord skaper nye virkeligheter. I Annas univers begynner Bibelen 

med ordet. Sett fra hennes perspektiv er ikke dette en feillesning. For lesningen av starten på 

Bibelen er i utgangspunktuniverset rett, i utgangspunktuniverset begynner faktisk Bibelen 

med «I byrjinga var ordet», derfor er det ikke en feillesning. Her kan vi trekke inn Umberto 

Ecos teori om hva som er urimelige eller falske tolkninger. Han skriver i The Limits of 

Interpretations (1990), at en lesning kan forfalskes ved å se bort fra opplysninger i teksten 

som går imot det leseren har bestemt seg for og som strider imot ens egen lesning. Gjennom 

en regel han tegner opp, kan man fastslå hva som er gode og dårlige tolkninger: «This rule 

says that the internal coherence of a text must as the parameter for its interpretations» (Eco, 
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1994, s. 60). I lys av dette, og siden Bibelen begynner med Ordet, er Annas lesning innenfor 

teksten interne parameter, og derfor kan det ikke være en feillesning. 

På en annen side, kan det være at leseren ikke går rundt og husker hvordan Bibelen 

starter. Vi lever i et mer og mer sekulært samfunn, hvor man ikke lenger pugger bibelvers i 

skolen. Derfor flyttes feillesningen fra Anna over til leserens. For vi kan argumentere for at 

det legges opp til at det er leseren som feilleser, og ikke oppfatter at det er begynnelsen av 

Johannesevangeliet hun leser, og ikke 1. Mosebok. Hvis leseren lar seg lure av Øyehaug og 

leser feil, åpnes utgangspunktuniverset til også å gjelde oss selv. Plutselig befinner vi oss i 

den samme verdenen som Anna. Slik demonstrerer Øyehaug hvordan litteraturen og språket 

kan forflytte oss fra et univers til et annet. Og det er nettopp feillesningens funksjon som 

tillater dette. Her ser vi hvordan Øyehaug utvider feillesningsbegrepet til ikke bare å være en 

dreining fra et dikt til et annet, men at det kan også dreie leseren fra et univers til et annet.  

 

3.3 Tredje feillesning: «Studenten» eller Gud og intertekstualitet 

Den tredje feillesningen handler om hvordan karakterene i romanen feilleser novellen 

«Studenten» (1894) av Anton Tsjekhov. Denne feillesningen er annerledes enn de foregående 

fordi det er den mest realistiske av de tre – både i fremstillingen og i stilen. Fordi det er en 

feillesning som oppstår gjennom en feiltolkning, problematiseres også feillesningsbegrepet. 

Denne feillesningen gir rom for å undersøke Blooms innflytelsesangst i lys av teorien om 

intertekst. Harolds Blooms Theory of Anxiety deler flere likhetstrekk med teorien om 

intertekstualitet. Den største likheten er at litteratur kommuniserer med litteratur og skaper et 

nytt meningsrom, og den største forskjellen mellom disse teoriene er om det er skaperen av 

litteraturen (slik Bloom mener), eller, slik det er innenfor Roland Barthes post-

strukturalistiske forståelse av intertekst, at det litteraturen selv som skaper det nevnte 

meningsrommet. En konsekvens av denne forskjellen blir om man undersøker forfatterens 

intensjon eller om man undersøker leserens forståelse av de ulike relasjonene i teksten. Hos 

Bloom skaper forfatterfokuset på «et spenningsfylt forhold til hans ønske om å primært tolke 

relasjoner mellom enkelttekster» (Armstrong, 2019, s. 41). Øyehaugs roman kan sees på som 

en blanding mellom av to de ulike forståelsene. Boken fremstår som en sitatkollasj, med en 

sentralt styrende forfatterintensjon.   

I kapittel 3 i Presens Maskin, «Kongen», blir vi introdusert for den tredje og siste 

feillesningen vi skal undersøke. Laura underviser en seminargruppe i litteratur ved 
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Universitetet i Bergen. En av oppgavene elevene må utføre under eksamen er å redegjøre for 

novellen «Studenten»:  

 

To av studentane gjekk ned i karakter på munnleg fordi dei blei perplekse då 

eksaminatoren spurde om dei kunne gjere greie for ironien i novella, noko ingen av dei 

kunne: Dei såg ingen ironi, dei ante ikkje at der kunne vere nokon ironi, dei kjende det 

som at dei stod og såg på eit blått landskap og at eksaminatoren bad dei om å gjere greie 

for den raude fargen i landskapet. (Øyehaug, 2018, s. 30).  

 

Laura misforstår novellen når hun underviser elevene og oppfatter selv ikke ironien: «Laura 

har dårleg samvit. I dag tidleg tok ho nemleg bussen til Bergen krinsfengsel for å besøke 

Jesper, ein av nettstudentane hennar, for å forklare han ansikt til ansikt at novella ‘Studenten’ 

av Anton Tsjekhov ikkje måtte lesast u-ironisk.» (Øyehaug, 2018, s. 29). «Studenten» er en 

tekst som ofte blir brukt i litteraturundervisning ved universitetene, og det er også en av 

Tsjekhovs mest kjente noveller. Det er en ordknapp novelle, med et stort fortolkningsrom. I 

novellen møter vi den 22 år gamle teologistudenten Ivan Velikopolskij, som er på vei hjem 

etter ha vært på «snipejakt». På veien møter han to enker. Ivan forteller dem en episode fra 

Bibelen slik at de begynner å gråte, for deretter på hjemveien å reflektere over hvordan de 

oppfattet hans historie om Jesu lidelse: «Han ble fylt av en følelse av ungdom, helse og kraft, 

– han var bare 22 år – og en ubeskrivelig deilig lengsel etter lykke fikk litt etter makt over 

ham, og han syntes livet var herlig, vidunderlig og fylt av dyp mening» (Tsjekhov, 2007, s. 

293). I romanen tar Laura det for gitt at hun har feillest novellen, idet hun går ut fra «at 

slutten sa det han sa: at ‘livet var herlig, vidunderlig og fylt av dyp mening’». (Øyehaug, 

2018, s. 29). Det som gjør Øyehaugs utlegging ironisk, er at det senere i romanen kommer 

frem at det er Laura som er den naive, og at studenten Jesper forsøker å narre henne. Dette er 

en av konsekvensene av lesningen av «Studenten». Det at Laura besøker Jesper i fengselet, 

får henne til å opparbeide romantiske følelser for ham, mens han bare bruker henne som 

underholdning. Ved å bruke denne novellen i romanen, illustrerer også Øyehaug hvordan 

man kan feiltolke en tekst. I tillegg posisjonerer hun seg innenfor en institusjonell diskurs, 

hvor denne novellen er kjent for de fleste som har studert litteratur og tilfører derfor også et 

humoristisk element inn i romanen.  

Dette er den første feillesningen vi undersøker fra Lauras perspektiv. Men det er en 

problematisk feillesning siden det først og fremst er en feiltolkning. Grunnen til at vi kan 

betegne en feiltolkning som en feillesning, er at det er en lesning som mulig strider imot 

Tsjekhovs intensjon. Intensjon er «den hensikt som det formodes at dikteren har hatt med 
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verket» (Lothe, 2007, s. 99). At en feiltolkning er en feillesning innebærer at det forfatteren 

mener når hun skrev teksten, er den rette måten å lese på, hvis man tolker teksten på en annen 

måte, er det «feil».  

Jon Haarberg og Audun J. Mørch har skrevet om «Studenten» i artikkelen «Å lese 

Tsjekhovs ‘Studenten’» (2005). I artikkelen stiller de spørsmålet om hvorvidt Tsjekhov 

fremstiller studenten med sympati, distanse eller om han bruker Ivan som gjenstand for en 

ironisk utlevering. Som de peker på, skriver Tsjekhov  at: «han var bare 22 år». Men 

Haarberg skriver også at nesten alle som har publisert sine lesninger, ender opp med å ikke 

lese novellen ironisk, men heller akseptere studentens vending fra tungsinn til optimisme. 

Likevel skriver de at «en ironisk lesning lar seg godt forsvare» (Haarberg og Mørch, 2005):  

 

I undervisningssammenheng har vi ennå ikke opplevd at noen student ser den 

utleverende, ironiske tolkningen som en mulighet. Studenter er jo gjerne 22 år. Men vi 

kan heller ikke se at noen publisert lesning underbygger denne lesningen. Fortolkere har 

bebreidet studenten for hans brudd på helligdagsfreden. Mange peker også på hans 

ungdommelige naivitet. Men de aller fleste aksepterer temmelig kritikkløst studentens 

epifani, approbert av forfatterens egen paratekstuelle kommentar om novellen som et 

uttrykk for hans optimisme. (Haarberg og Mørch, 2005). 

 

Selv om Haarberg og Mørch mener novellen kan leses ironisk, peker de også på at mange 

ikke leser den slik. At Laura derfor snur og tar det for gitt at hun har feillest eller feiltolket 

den, er derfor oppsiktsvekkende: «Studenten var ein naiv student. Teksten var ein ironisk 

tekst» (Øyehaug, 2018, s. 29). Vi har ingen tilgang til forfatterens intensjon, og vi kan derfor 

aldri få svar på om teksten er ment ironisk eller ikke. Bloom skriver i The Anxiety of 

Influence: «most so-called «accurate» interpretations of poetry are worse than mistakes; 

perhaps there are only more or less creative or interesting mis-reading, for is not every 

reading necessarily a clinamen» (Bloom, 1997, s. 43). Bloom skriver her at, korrekte 

tolkninger er verre enn feil. For siden hver lesning er clinamen, gjelder det også Laura u-

ironiske lesning av «Studenten». I følge Bloom er det ikke tolkningen i seg selv som er 

viktig, men om hvorvidt det oppstår ny og sterk litteratur gjennom feillesningen, forfatterens 

opprinnelige intensjon påvirker derfor ikke den nye lesningen av teksten, fordi det ikke finnes 

rette eller gale tolkninger. På denne måten tematiserer Øyehaug det problematiske aspektet 

ved å knytte forfatterintensjoner til begrepet feillesninger. På bakgrunn av dette kan vi knytte 

Øyehaug til teorien om dekonstruksjon, fordi den litterære retningen også problematiserer og 

vektlegger tekstelementer som virker undergravende på forfatterintensjon. Fordi Øyehaug så 

eksplisitt konkluderer med at å lese «Studenten» ironisk er den korrekte tolkningen i 
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romanen, kan vi lese den tredje feillesningen som en ironisk tilnærming til forfatterintensjon 

og tolkningsinstitusjoner. 

 

3.3.1 Intertekstualitet i Presens Maskin 

I Presens Maskin finnes det mange referanser til kunst, litteratur, musikk, vitenskap og film. 

Novellen av Tsjekhov er bare ett eksempel på hvordan en intertekstuell referanse får en 

konkret funksjon i romanen. To andre eksempler er diktet «Bli aldrig vän med en kråka» av 

Tua Forsström og begynnelsen på Bibelen. Alle tekstene absorberes og transformeres inn i en 

ny tekst. I denne oppgaven har det vært utfordrende å ikke prøve å nøste opp i alle de ulike 

referansene og spinne trådene helt sammen, men det hadde blitt en uendelig jobb. Et 

eksempel på at de intertekstuelle referansene skaper et innfløkt nett man som leser kan nøste 

opp, er diktsamlingen skrevet av Tua Forsström. I likhet med Gunnhild Øyehaug er hun kjent 

for å ha et referanserikt forfatterskap. 

Diktsamlingen Efter att ha tillbringat en natt bland häster er konstruert som en 

brevveksling mellom forfatteren selv og filmskaperen Andrei Tarkovsky, og det er flere 

sitater i samlingen som stammer fra hans film Stalker. Stalker er en science fiction-film som 

har et religiøst filosofisk tema og er en allegori over konflikten mellom vitenskap, åndelighet, 

fornuft og følelser. Dette er også en sentral tematikk i Presens Maskin, noe som blant annet 

kommer til uttrykk når fortelleren sammenligner jubelen som oppsto når Forsström vant 

Nordisk Råds Litteraturpris med jubelen som oppsto når forskere, samme år, fant ut at 

universet utvider seg med et hurtigere og hurtigere tempo. Handlingen i Stalker foregår i et 

post-apokalyptisk ruinområde som kan minne litt om verdenen fortelleren skriver fra (som vi 

ser i neste kapittel). Fortelleren gjenforteller i tillegg en historie om Tarkovsky i slutten av 

romanen. Historien handler om Tarkovskys mor: «som skreiv dagbok frå då Andrej var fødd, 

men som måtte slutte då mannen hennar forlét familien; det var han som fekk papiret i hus. 

Etter at han reiste, måtte ho skrive mindre og mindre, for å spare på papiret, heilt til papiret 

tok slutt» (Øyehaug, 2018, s. 150). Eksemplet med diktsamlingen, som har intertekstuelle 

referanser til Andrei Tarkovskys film Stalker, viser hvor bevisst Øyehaug er i bruken av 

referanser, og hvordan romanens tematikk åpnes opp når de intertekstuelle referansene 

undersøkes. Furuseth peker også på dette i sin artikkel om Øyehaugs poetikk, og skriver om 

Øyehaugs tilnærming til litteraturen som en måte å skape nye sammenhenger:  
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For Øyehaug handler ikke litteratur og kunst om å vente på inspirasjon, eller om å 

velge mellom inspirasjon og refleksjon. Litteratur innebærer å skape nye 

sammenhenger. En forfatters integritet ligger i det fantastiske; fantasien forstås som 

en mer grunnleggende erkjennelsesmodus enn både tanke og følelse (Furuseth, 2006, 

s. 234).   

 

Som vi ser gjennom sitatet til Furuseth innebærer litteratur, for Øyehaug, å skape nye 

sammenhenger. Når vi undersøker intertekst i en av Øyehaugs romaner, kan man bli 

overveldet av mengden intertekstuelle referanser og forbindelsene mellom dem. Vi kan 

tydelig se det Kristeva betegner som en mosaikk av sitater og hvordan Presens Maskin 

absorberer andre tekster som derfor transformeres til å bli en ny tekst. Og gjennom Bakhtins 

heteroglossia begrep kan vi se at i Presens Maskin skapes det gjennom ulike ytringer, ny 

mening, for eksempel via «Studenten» som åpner opp for en diskusjon om hvordan man kan 

tolke en tekst. Men som Barthes pekte på, er intertekst mer avansert enn å identifisere hvilke 

tekstbrokker som kommer fra hvor. Han mener at intertekst betegner hvordan språket er 

produktivt og ustabilt. Dette så vi for eksempel i feillesningen av Bibelen hvor feillesningen 

avhenger av at leseren ikke oppfatter hvor sitatet egentlig hører til, slik at språket, gjennom å 

være ustabilt, blir produktivt gjennom en feillesning. Det blir det Barthes kaller: «et sedvanlig 

trekk ved lesererfaringen», at man kjenner igjen teksten fra tidligere lesning, men man klarer 

ikke å fastslå kilden nøyaktig, pre-teksten.» (Karlsen, 2000, s. 31). Vi kan identifisere begge 

formene for intertekst i romanen, den som kan knyttes til mosaikken av sitater og den 

forståelsen som knyttes til språkets ustabile og produktive form. Furuseth kaller Øyehaugs 

kombinasjonsevne en «altomfattende 'ja-takk-begge deler'-innstilling» (Furuseth 2006, s. 

234). Øyehaug mener at forfattervirksomheten er avhengig av fantasi og at fantasien springer 

ut i en form for kombinasjonsevne: «ei språklig kombinasjonsevne» (Øyehaug, 2006, s. 143). 

Gjennom Øyehaugs språklige kombinasjonsevne forener hun de ulike forståelsene av 

intertekst, noe Presens Maskin er et eksempel på.   

 

4 Fortelleren som holder deg i hånden 

 

«Så kva blir dette? Dette er augneblinken då romanen blir ein roman om to kvinner som lever 

i parallelle univers der dei begge spelar same irriterande stykke av Erik Satie» (Øyehaug, 

2018, s. 57). Slik oppsummerer fortellerstemmen hva som skjer etter splittelsen av universet. 

Fortelleren oppsummerer og fortolker hendelsene i romanen, mens hun retter seg direkte mot 
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leseren ved å stille et spørsmål. Dette kapittelet handler om hvordan romanen Presens Maskin 

utforsker om en tydelig fortellerstemme kan forhindre eller problematisere feillesninger. Vi 

skal også se hvordan fortellerstemmen navigerer de ulike nivåene og universene som finnes i 

teksten. Det skal vi analysere ved hjelp av Jacob Lothes narratologiske teori i Fiksjon og film 

(2011).  

Først, hva er definisjonen på en forteller? Jacob Lothe. Lothe referer til Gerard Prince 

når han skal definere en forteller, en forteller er ifølge Prince: «The one who narrates, as 

inscribed in the text. There is at least one narrator per narrative, located at the same diegetic 

level as the narratee he or she is addressing» (Prince, 1987, s. 65). Lothe refererer også til 

Gérard Genette sin klassiske tekst om narrativ teori, «Discourse du récit: essai de méthode» 

(1972), og hans tre begreper: diskurs, historie og narrasjon. (Genette, 1980). Lothe skriver om 

disse begrepene i sitt verk Fiksjon og film (1994). Han skriver: «Diskurs er den tala eller 

skrivne presentasjonen eller framstillinga av hendingane.» Historien «viser til dei fortalde 

hendingane og handlingane i narrativ fiksjon, med det narrative innhaldet abstrahert frå eller 

løfta ut av diskursen og ordna kronologisk saman med personane som inngår i det», mens  

narrasjon, som for oss er det sentrale, «peikar på korleis ein tekst blir skriven og 

kommunisert» (Lothe, 2011, s. 16–17). Grunnen til at det for oss er mest interessant å 

undersøke narrasjonen, er at det i romanen finnes en svært tilstedeværende forteller som 

problematiserer Princes definisjon av hva en forteller er. Fortelleren i Presens Maskin gir oss 

nemlig grunnlag til å tro at hun er den samme som Anna skriver om i sin roman, og som på 

samme tid skriver om Anna og Laura.  

 

4.1 Narrative nivå i Presens Maskin 

I fortellerteorien skiller man mellom det diegetiske, ekstradiegetiske og hypodiegetiske 

nivået. Disse er, som vi skal se, aktuelle når vi skal analysere Presens Maskin. Lothe skriver 

at gjennom å kombinere ulike narrative nivå, «kan ein person som utfører handlingar det blir 

fortalt om, sjølv fungere som forteljar av ei innlagd historie» (Lothe, 2011, s. 53). Slik vår 

forteller både forteller handlingen, mens hun samtidig forteller sin egen historie, og blir 

skrevet om, gjennom romanen til Anna. 

Det høyeste nivået (det nivået som blir plassert over handlingen i den dominerende 

fortellingen) kalles ekstradiegetisk (Lothe, 2011, 53). Her kan vi plassere historien om 

fortelleren. Fortelleren gir seg til kjenne som kvinne: «Leikny, Dagfrid, Margit, Valborg, 



 
 

 39 

Gine, Constanse – mor mi fortalde meg at den lappen eg fann i ei skuffe med desse namna på, 

var ei liste over namn dei vurderte å gi meg» (Øyehaug, 2018, s.150). Hun befinner seg i et 

landskap med «intenst regnvêr», «myr», og omtaler verden rundt seg som «Slutten»: «det har 

blitt så enkelt, etter Slutten. Alle rundt meg er borte, det er berre meg igjen.» (Øyehaug, 2018, 

s. 150). Vi får inntrykk at av hun lever i et samfunn som har vært gjennom en stor rystelse 

siden hun sliter med varemangel:  

 

Og no sit eg her sjølv, snart utan papir, og har ikkje fått fortalt ferdig historia om Anna og 

Laura. Eg våger ikkje å reise inn til byen, er orkar ikkje ta buss meir. Og sist var dei 

tomme for papir. Kven har bruk for papir? Det er ikkje papir vi har bruk for, etter Slutten, 

men vatn. Mat, parafin, støvlar. (Øyehaug, 2018, s. 150)  

 

Dette er viktig for det gir oss grunn til å tro at dette er den samme personen Anna skriver om i 

sin roman, fordi det er paralleller i fortellingen, som vi skal se nedenfor. Men, ifølge Lothe er 

det ekstradiegetiske nivået det nivået tredjepersonsfortelleren pleier å befinne seg på, med 

kunnskap om tanker og følelsene hos karakterene. I vårt tilfellet passer ikke dette helt, da vi 

har å gjøre med en hybridforteller, siden fortelleren befinner seg på alle de tre nivåene og 

fungerer både som en førstepersons- og tredjepersonsforteller.  

Det dominerende handlingsnivået i romanen kalles det diegetiske nivået, det nivået som 

tredjepersonsfortelleren tradisjonelt presenterer, men ikke deltar i. Vår forteller bryter med 

dette prinsippet. Flere ganger ringer hun på døra til Anna: «Ein av gongene eg ringde på hos 

Anna og ho opna døra og såg ingen der (for det var jo meg, forteljaren, og eg er ikkje synleg), 

(...)» (Øyehaug, 2018, s. 103). Her vi ser vi at hun deltar direkte i handlingen. Vi kan si at 

historien om Anna og Laura er det diegetiske handlingsnivået siden det er der det 

dominerende handlingsforløpet utfolder seg, det som i romanen tar mest plass. 

Det siste nivået er det hypodiegetiske nivået, det vil si: «det narrative nivået under det 

diegetiske» (Lothe, 2011, s. 54). I Presens Maskin er hypodiegetiske nivået romanen Anna 

skriver om språket. Lothe skriver at når det oppstår et hypodiegetisk nivå, «snakkar Genette 

om ein tematisk funksjon. Generelt kan ei hypodiegetisk forteljing ha denne funksjonen, ein 

forklarande funksjon og ein handlingsfunksjon.» (Lothe, 2011, s. 55). Lothe skriver om dette 

med utgangspunkt i Don Quijote, men vi ser at det passer til Presens Maskin. Siden 

handlingstråden ikke er så sterk i romanen, fungerer derfor de hypodiegetiske fortellingene 

handlingssupplerende. Boka Anna skriver blir handlingssupplerende i form av at den utvider 

Øyehaugs utforskning av språk.  
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Anna beskriver hva boka handler om, til ektemannen Jostein, i tillegg til å handle om 

språk, handler det også om en eldre kvinne:  

 

Det handlar også om ei eldre kvinne som etter den store atomkrigen mellom Austen 

og Vesten bur i et slags gråleg, lite skur, der ho skriv på ei forteljing som ingen kjem 

til å lese, men som ho insisterer på å skrive, og går kvar dag over ei myr for å legge 

arka ned i ei hòle ho grev i myra (for kva er det å skrive, eigentlig har Anna tenkt), 

lurvete kledd, med slike klede ein høgst truleg har etter at verda nesten er utradert, 

med ei ullue trekt godt nedetter øyra. (Øyehaug, 2018, s. 44) 

 

Og i kapittel 29, «Myra», går fortelleren over «myra til hòla der eg legg alle desse arka som 

eg har plassert i plastlommer i håp om at dei ein gong i framtida skal bli funne og lesne (...)» 

(Øyehaug, 2018, s. 149). Som vi ser fra sitatet ovenfor er det slående hvor likt handlingen av 

den planlagte boken er, til det vi vet om fortelleren i Presens Maskin. Så mange likheter er 

det at vi må ta utgangspunkt i at kvinnen i Annas bok er den samme personen som fortelleren 

i Presens Maskin. Slik oppstår paradokset at fortellerens verden både er det ekstradiegetiske 

og det hypodiegetiske nivået i romanen. Dette gis oss belegg til å undersøke narrasjonen som 

et «antinarrativ». Et antinarrativt er: «A (verbal or nonverbal) text adopting the trappings of 

narrative but systematically calling narrative logic and narrative conventions into question; an 

antistory. (Prince, 1988, s. 6). Det samme kan vi se i Presens Maskin. Nemlig at den interne 

narrative logikken strider i mot vante konvensjoner innenfor narratologien. At vi har med et 

antinarrativ å gjøre får i romanen funksjonen av at leseren hele tiden blir konfrontert med at 

det er en tekst man leser. At fortelleren eksisterer på tre ulike narrative nivå, gjør at vi kan 

peke på dette som en måte å hindre at leseren blir tapt i teksten, en måte å forhindre 

suggesjon på, fordi narrasjonen får leseren til å stille spørsmål til teksten interne logikk.  

 

4.2 Fortelleren i leser- og fortelleruniverset 

Vi har nettopp fastlagt at fortelleren befinner seg på tre ulike narrative nivåer. Men i denne 

oppgaven undersøker vi også ulike univers. Universene skiller seg fra de narrative nivåene, 

fordi de eksisterer på handlingsnivået og ikke det stilistiske nivået. Utgangspunktuniverset og 

sideuniverset er ikke ulike narrative nivå, da de begge befinner seg på det diegetiske nivået. 

Men det er også som vi skal se, sammenfall mellom universene og nivåene. Det siste og 

fjerde universet er både et eget univers i romanen, men også det hypodiegetiske nivået.  

I starten av romanen får vi innblikk i ett univers, et hvor Anna og Laura befinner seg 

sammen, men i løpet av handlingen blir dette universet splittet i to, slik at det ved siden av 
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utgangspunktuniverset også eksisterer et sideunivers. Vi har også påpekt at det i tillegg til 

disse to universene henvises til et potensielt tredje univers, leseruniverset, hvor vi, leserne, 

befinner oss sammen med Gunnhild Øyehaug. Gjennom den narrative undersøkelsen kan vi 

også utforske om det finnes et fjerde univers, fortelleruniverset. Stedet fortelleren forteller og 

skriver fra. Det er et annet sted enn Anna og Laura befinner seg, og et annet sted enn den 

historiske forfatteren av teksten befinner seg. Fortelleren kan da i følge romanens logikk 

befinne seg i et fjerde univers. Fortelleren er den eneste karakteren i romanen som kan 

bevege seg fritt mellom både de narrative nivåene, og de ulike universene. Fra før er det bare 

leserne som har denne muligheten.  

Hittil har vi undersøkt hvor fortelleren befinner seg i teksten, nå skal vi se nærmere på 

fortellerens svært tilstedeværende posisjon i narrasjonen. Genette kaller denne formen for 

narrasjon en «Authorial discoure», en forfatterdiskurs som viser tegn til forteller og forfatter 

og hennes suverene autoritet (Genette 1980). Fortelleren omtaler seg selv både i jeg-form og 

vi-form: «Eg skal straks gå tilbake til vi-form. Kvar er vi?», (Øyehaug, 2018, s. 101). Når hun 

bruker «jeg» fremstår hun som en førstepersonforteller, men når hun bruker «vi» fremstår 

fortelleren som en tredjeperson-forteller. Vi’et problematiseres av at det ikke kommer frem 

hvem vi’et i teksten inkluderer. Dette er et grep Øyehaug har benyttet seg av tidligere, blant 

annet i romanen Vente, blinke (2008). Ingrid Rasmussen analyserer vi-formen i sin 

masteravhandling og skriver at det er:  

 

naturlig å tro at «vi»-formen er brukt for å inkludere leseren i fortellerens 

observasjoner. Dette underbygger en lesning som tilsier at «vi» i romanen refererer til 

fortelleren og leseren sammen, snarere enn til en fortellerstemme som representerer 

flere fortellere. En slik forståelse blir som regel uproblematisk, ettersom en 

inkludering av leseren i denne typen utsagn virker naturlig, og ikke begrensende for 

tolkningsrommet. (Rasmussen, 2012, s. 19)  

 

Dette er et interessant poeng som passer også i Presens Maskin, som utforsker forholdet 

mellom forteller og leser, men i motsetning til Vente, blinke veksler vår forteller mellom «vi» 

og «jeg», fortellingen er ikke utelukkende basert på et «vi». Det fører til at leseren ikke blir 

inkludert i like stor grad, dette får en underliggjørende funksjon i romanen.   

Fortelleren kommenterer hendelsene i teksten direkte: «Vi veit at dette er vanskeleg å 

tru på. Men slik, og på ingen annan måte, var det at det skjedde» (Øyehaug, 2018, s.41). Slik 

kommenterer fortellerstemmen det som skjer i kapittelet «Fabelen», som vi undersøkte i 

kapittel tre. Fortelleren tar det for gitt at det som skjer når diktet blir feillest er vanskelig for 
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leseren å tro på. I sitatet ovenfor kommer det derfor til syne en implisert leser, fordi 

fortelleren går ut fra at leseren reagerer på en bestemt måte. Lothe definerer en implisitt leser 

som: «ei rolle eller eit standpunkt som gjer det muleg for den historiske lesaren å skape 

meining ut frå den litterære teksten han eller ho les.» (Lothe, 2011, s. 32). En historisk leser 

er derimot leseren som leser boka her og nå. Fortellerstemmen henvender seg derfor til en 

implisitt- og ikke en historiske leser, siden fortelleren ikke har noe belegg for å vite hvordan 

en historisk leser oppfatter teksten. Fortelleren henvender seg til en implisitte leser som synes 

fantastiske elementer bryter med ens virkelighetsoppfatning. Det er ikke like klart at en 

historisk leser vil reagere på den samme måten, hvis man for eksempel er vant til å lese 

fantastisk litteratur. Dette er et av argumentene som taler for at fortelleren er med på å styre 

ikke bare handlingen gjennom å fortelle, men også å styre opplevelsen av det som fortelles. 

Derfor kan vi si at vi har å gjøre med det Prince kaller en «Intrusive narrator», det definerer 

han som: «A narrator commenting in his own voice in the situations and events presented. 

(Prince, 1988, s. 46). Hvis vi i dette tilfellet leser feillesninger som feiltolkning, som vi ser 

Bloom gjentatte ganger trekke paralleller mellom, er fortelleren her med på å tolke det som 

skjer i handlingen ved å presentere ens egen tolkning av det som hender i teksten. Slik bidrar 

fortelleren til å forme leserens forståelse av romanens historie og til å forhindre mulige 

misforståelser eller feillesninger av romanens innhold. 

Fortelleren kommenterer teksten på andre måter: «Og dermed er det tiande kapittelet 

ferdig» (Øyehaug, 2018, s.74), og: «Men for å oppsummere» (Øyehaug, 2018, s. 17). Her ser 

vi eksempler på hvordan fortelleren oppsummerer og avslutter ulike kapitler, dette gir oss 

assosiasjoner til høytlesning og den avsluttende eventyrformelen: «snipp, snapp, snute, så var 

eventyret ute». Hele teksten gis gjennom slike utsagn en muntlig fortellerform, og fortelleren 

inngår på denne måten i en dialog med leseren ved å bryte den den fjerde veggen. Begrepet 

kommer fra teatervitenskapen og betegner det som skjer når en skuespiller snur seg bort fra 

de andre skuespillerne og henvender seg direkte til publikum. Vi ser hvordan fortelleren hele 

tiden passer på at leseren følger med i teksten, på en måte som kan minne om oppstarten av 

og avslutninger på episodiske tv-serier, hvor man i begynnelsen av en episode blir minnet om 

handlingen i forrige episode. Derfor kan vi si at Øyehaug trekker veksler på andre former for 

medium når hun skriver.  

Vi får også ta del i selve skriveprosessen til fortelleren, for det er ikke bare en 

fortellende forteller, men en skrivende forteller. For fortelleren skriver samtidig historien om 

Anna og Laura: «Når eg seier ‘I skrivande stund’, refererer det naturlegvis til meg, ikkje 
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Laura. Det er ikkje ho som skriv, det er eg.» (Øyehaug, 2018, s.10). Et annet eksempel: «og 

det er jo nettopp fordi ho tenker i setningar at vi kan sitere henne slik, med ‘tenker ho’ som 

fast påminning» (Øyehaug, 2018, s.60). Fortelleren fremstår også som skrivende i følgende 

utsagn: «for vi har bestemt oss for dette: å sitere Pål på amerikansk der han bruker det sjølv 

(...)» (Øyehaug, 2018, s.95). 2 Gjennom utsagn som disse gir fortelleren leseren en innsikt 

ikke bare inn i sinnet til karakterene, men også i hvordan selve skriveprosessen foregår. Når 

fortelleren retter fokuset mot sin egen produksjon av tekst, rettes oppmerksomheten mot selve 

skrivehandlingen. Leseren blir tvunget til å «heve blikket» fra handlingen og til skapelsen av 

teksten. Leseren blir bevisst hånden som skriver og valgene en forfatter må ta. Det skapes 

derfor en nærhet mellom forfatter og leser gjennom narrasjonen. Leseren må også, gjennom å 

fokusere på tekstproduksjonen, forholde seg til at å skrive en bok om språket ved å bruke 

språk, vanskelig lar seg gjøre fra et nøytralt ståsted, derfor må fortelleren destabilisere teksten 

gjennom metakommentarene vi ser ovenfor.  

Fortelleren inntar også en annen posisjon i romanen, som vi enda ikke har vært inne 

på. Dette ser vi et eksempel på i kapittel 23, «Hestane», et kort kapittel:  

 

Dette er det tjuetredje kapittelet. Her er det nesten ingen, det står berre nokre hestar 

her og søv. Det blir mykje meir natt når ein ser to hestar stå i natta og sove. Natta 

samlar seg i hestane, og det at dei står stille, ikkje rører seg, ikkje vrinskar, ikkje 

gomlar på eit einaste grasstrå. Korleis levande vesen kan sove ståande, er det ingen 

her som kan svare på, fordi her rett og slett ikkje er nokon. Her er det berre natta som 

pustar like stilt som ein sovande hest. Eventuelt språket, språkevna, «Gud». 

(Øyehaug, 2018, s. 132) 

 

I sitatet ovenfor er det kun en fortellestemme som taler, men stemmen skiller seg fra 

eksemplene vi hittil har undersøkt. Her er fortelleren mindre personlig og bruker verken 

«jeg» eller «vi» for å fortelle handlingen. Det er også flere beskrivelser i teksten enn det vi er 

vant med. Vi får også høre at det ikke befinner seg noen i dette kapittelet utenom hestene, 

Gud, språket og språkevna. Men det må finnes en forteller,  fordi fortelleren er ellers i 

romanen så tilstedeværende er det interessant å peke på dette teksteksemplet som en kontrast 

til resten av romanen. Tekst kan ikke finnes uten en forteller, men vi kan reflektere over om 

det er dette Øyehaugs eksperimenterer med i kapittel 23. En tekst uten forteller, det vil si en 

tekst forstått som en egen skapende kraft som oppstår fra intet. Dette spørsmålet i tråd med 

romanens tankegods og måten språket blir definert  som: «ei kraft, språket, kan også skape, 

 
2 Pål er Bård, far til Laura og eks-mann til Anna, sin bror. Pål bor i USA og snakker dermed mye amerikansk.  
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fortelje om noko, vere til nytte, vise folk samanhengar (...).» (Øyehaug, 2018, s. 69). Språket 

blir tildelt en posisjon som en autonom skapende kraft som på egenhånd kan fortelle. Hva 

betyr det for hvordan dette kapitlet blir kommunisert? Fortelleren sier nær slutten av romanen 

at: «Det endelege målet mitt er å bli ein stemme.» (Øyehaug, 2018, s.149). Er det grunnlag 

for å tenke seg at fortelleren i det 23. kapittelet har blitt en stemme og at det er fortelleren 

som er språket, språkevna og Gud?  

Det er typisk Øyehaug å leke med teorien på denne måten. Sissel Furuseth peker på 

denne tilbøyeligheten, i sin tekst om Øyehaugs poetikk: «er det snarere slik at Øyehaug leker 

katt og mus med den tolkningskåte litteraturkritikeren som er nær ved å komme trekkende 

med symbolisering, ironi, melodrama og psykoanalyse med mer? Det er ikke godt å si» 

(Furuseth, 2006, s. 231). Dette er en legitim oppfatning, at Øyehaug leker med fortolkeren, 

men man kan like gjerne se fortellerdilemmaet som en utfordring til leseren og en utforskning 

av hva en forteller kan være  

 

4.2.1 Feillesninger i et fortellerperspektiv  

Kan man gjennom en tydelig fortellerstemme utelukke sjansen for feillesninger og 

feiltolkninger? Når vi undersøker hvordan en forteller kan forhindre feillesninger, må vi først 

klargjøre hvilke typer feillesning det handler om. Som vi har påpekt i lys av Harold Blooms 

teori, er enhver lesning en feillesning, og det vil derfor ikke være særlig fruktbart å undersøke 

hvordan en tydelig fortellerstemme kan forhindre Blooms form for feillesninger. Men 

Øyehaugs tematisering av feillesninger skaper rom for å undersøke fortellerstemmen i det 

narrative landskapet. I romanen har vi identifisert fire ulike former for feillesninger. Det vi i 

analysen har kalt splittelsen, en feillesning som går ut på å stokke om ordene, slik at det 

oppstår et ord med nytt innhold, er én type feillesninger. En annen type feillesning er 

omstokking av bokstaver, hvor det nye ordet ikke får et nytt innhold. En tredje form for 

feillesning handler om å korrigere og forandre tidligere litteratur, fordi det er slik det skulle 

vært, slik bibeleksemplet er en god illustrasjon på. Den siste feillesningen vi undersøkte var 

lesningen av novellen «Studenten», hvor lesningen i større grad nærmer seg feiltolkningen 

enn feillesningen. Det er denne siste formen for feillesning en forteller kan ha en innvirkning 

på. 

I Presens Maskin finner vi flere eksempler på steder hvor fortelleren trer inn i leserens 

sted og tolker teksten. Et eksempel er hestesitatet på forrige side: «Her er det berre natta som 
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pustar like stilt som ein sovande hest. Eventuelt språket, språkevna, «Gud». (Øyehaug, 2018, 

s. 132). Her peker fortelleren på romanens gjennomgående temaer, og åpner for en inngang 

inn i teksten som leserne kan benytte seg av i tolkningsøyemed. I hestesitatet knytter 

fortelleren selv sammen sovende hester med språket og gud. Slik kan hun forhindre at leseren 

kun tror avsnittet handler om sovende hester, når det også, og kanskje først og fremst, handler 

om Gud. Men en konsekvens av dette er at man også kan lukke for andre interessante 

tolkninger, som ved første undersøkelse ikke er like opplagt.  

Lothe beskriver fortelleren som: «eit narrativt instrument, eit retorisk verktøy som 

forfattaren bruker til å presentere og utvikle teksten, og som blir konstituert av aktivitetane og 

funksjonane forteljaren utfører» (Lothe, 2011, s. 33). Og som et narrativt instrument kan man 

se for seg at fortelleren med sin forklarende tilnærming i teksten kan forhindre at leseren 

feiltolker. Men siden det finnes så mange ulike typer feillesninger i romanen, er det likevel i 

Presens Maskin slik at fortellerens forklarende tilnærming bidrar til å forsterke muligheten 

for at feillesninger skal inntreffe snarere enn å forhindre det. 

Bloom påstår at å lese alltid vil være å misforstå, og at dette er grunnlaget for at  

gjennom tekst vil det alltid skapes nye meninger: «The influence-relation governs reading as 

it governs writing, and reading is therefore a mis-writing just as writing is misreading. » 

(Bloom, 1975, s. 3). Hvis vi ser på fortellerenrollen i lys av dette spiller det ingen rolle om 

det er en «intrusive narrator» eller ikke, siden alle lesninger uansett er en feillesning. 

Umberto Eco er peker derimot på at hvis alle lesninger er feillesninger må det finnes en rett 

lesning, og det gjør det ikke. Derfor er feillesninger umulig slik Bloom definerer det, i følge 

Eco: «If it is the misinterpretation of everything, it then is the misinterpretations of nothing» 

(Eco, 1994, s. 1). I følge Bloom er alt tolkninger, alt er feillesninger, mens Eco mener at 

feillesninger kun kan oppstå hvis man ser bort ifra opplysninger som finnes internt i teksten. 

Hvis vi følger Ecos teori kan vi argumentere for at en forteller som opplyser leseren eksplisitt 

om teksten interne opplysninger kan utelukke sjansen for feiltolkninger og feillesninger.  

 

5 Avslutning 

 

5.1 Oppsummering av oppgaven 

I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i Gunnhild Øyehaugs roman Presens Maskin 

(2018) og svart på problemstillingen: Hvordan tematiseres fenomenet feillesing i Gunnhild 
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Øyehaugs roman Presens Maskin? Feillesninger blir definert som en måte å lese tekst, enten 

gjennom å lese feil, eller å tolke feil. Jeg har argumentert for at Presens Maskin er en roman 

om evnen til å produsere språk og hvordan man kan forstå ytringer. Øyehaug tematiserer og 

utforsker språket gjennom feillesninger og en teoretisk kontekst. I analysen av romanen har 

jeg studert hvordan Gud og de parallelle universene kan leses som allegorier på språk. I 

analysen av feillesningene har jeg i hovedsak benyttet meg av Harold Blooms teori om 

innflytelse i The Anxiety of Influence (1973) og A Map of Misreading (1975). Jeg har også 

brukt Umberto Ecos The Limits of Interpretation (1970), som et motsvar til Bloom, samt 

Jacob Lothes Fiksjon og film (2011) for å redegjøre for romanens narrative struktur. Gunnhild 

Øyehaug tematiserer feillesninger ved å bruke parallelle univers som et språklig virkemiddel 

for å forklare hva språk er, intertekstuelle referanser til annen litteratur og en intrusive 

forteller som gjennom å rokke ved romanens narrative logikk skaper et anti-narrativ, som får 

som funksjon å bevisstgjøre leseren om språkets ustabile natur. Feillesningene i romanen blir 

konkrete eksempler på makten språkets og dets potensiale til å forandre virkeligheten. 

Feillesningene som oppstår i romanen får varierende konsekvenser, og som vi har sett i 

analysen forandrer de virkeligheten med ulik styrkegrad.  

Romanens problematiske utgangspunkt er at det er en umulig oppgave å undersøke 

språket fra et objektivt ståsted: «livet er meir uforståeleg enn språket nokon gong vil vere, 

eller at det er dette livet og språket liknar kvarandre i; at opphavet er gøymt, uforståeleg og 

fullstendig gåtefullt, og at det er underleg at det går an å kjenne slik tindrande lukke ved noko 

ein er heilt utestengt frå, men samtidig er» (Øyehaug, 2018, s. 126). Livet er kanskje mer 

uforståelig enn språket, men poenget til Øyehaug er at språket og livet ligner hverandre og er 

uforløselig knyttet sammen fordi det er gjennom språket mennesker kjenner sitt opphav og 

det er gjennom språket vi kan skape nye sammenhenger. Språkets opphav er gjemt, 

uforståelig og fullstendig gåtefullt. Man er utestengt fra språket fordi man ikke vet hvordan 

det fungerer, men romankarakterene er språk, de kommer ikke utenom, og heller ikke vi som 

leser og skriver denne oppgaven. Øyehaugs bruk av virkemidler bidrar til å avsløre romanen 

som et fiktivt verk. Derfor har jeg karakterisert romanen som metafiksjon, fordi den i så stor 

grad tematiserer sin egen skapelse. Presens Maskin er en roman om hvordan Presens Maskin 

ble skrevet, nærmest som en skapelsesberetning.  

I de foregående kapitelene har jeg utforsket ulike sider ved romanen, både tematisk og 

formmessig. Jeg har belyst motsetningene som finnes i romanens utforskning av språk. 

Øyehaug benytter seg av virkemidler som bryter med det realistiske miljøet i romanen. Dette 
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har som funksjon å bevisstgjøre leseren om hvordan tekstproduksjonen fungerer. Romanen er 

derfor eksperimenterende og leken i formen. Inspirasjon hentet fra populærkultur og kunst er 

en sentral del av Øyehaugs poetikk, og fungerer i romanen som handlingssupplerende. 

Intertekstuelle referanser bidrar til å utdype romanens tematikken. Romanen er full av 

språklige paradokser. Øyehaug viser et spesielt engasjement for å se hvor langt hun kan 

strekke språkets grenser før den interne strukturen brister. Romanen stiller de overordnede 

spørsmålene om hva språk er, hvor det kommer fra og om det er språkevnen som gjør oss i 

stand til å tenke, eller om språket er en konsekvens av at vi har evnen til å reflektere.  

 

5.2 Oppgavens feillesninger 

Oppgavens formål har vært å undersøke hvordan Gunnhild Øyehaug tematiserer og utforsker 

ulike former for feillesninger og hvordan disse feillesningene kan forstås i lys av Harold 

Blooms teori om innflytelse. I det første analysekapittelet har jeg gjort et utvalg på tre 

feillesninger og nærlest disse. Jeg har argumentert for at de er romanens tre viktigste 

lesninger, fordi de legger premisset for mye av romanens handlingsløp.  

Som vi har sett i oppgaven er feillesninger et problematisk begrep innenfor 

litteraturvitenskapen fordi begrepet rommer flere ulike og motstridende betydninger. I 

dagligspråket er en feillesning ensbetydende med å lese feil eller å misforstå, det vil si å tolke 

en tekst på en måte som ikke samsvarer med forfatterens intensjon. Begrepet har altså en 

dobbel betydning, å lese noe feil – eller å tolke noe feil, slik det også fremgår av 

ordboksdefinisjonen. I Litteraturvitenskapelig leksikon blir en feillesning i større grad 

betraktet som et abstrakt fenomen, siden begrepet problematiserer forfatterintensjonen. I 

tillegg til disse definisjonene har jeg vist hva som ligger i Harold Blooms’ begrep misreading 

som han knytter til litteraturens tilblivelse og poetisk innflytelse. I tillegg har jeg redegjort for 

Umberto Ecos kritiske tilnærming til at feillesninger (i Blooms forstand) er umulig, fordi det 

tilsier at det finnes en rett lesning, noe Eco mener ikke eksisterer.  

Den første feillesningen finner sted idet Anna leser Tua Forsströms diktsamling Efter 

att ha tillbringat en natt bland hästar. Fortelleren i romanen døper denne hendelsen 

parallelliteten. Feillesningen skjer når Anna feilleser ordet trädgård, og leser i stedet 

tärdgård. Konsekvensen av dette blir at det skapes to parallelle univers: 

utgangspunktuniverset og sideuniverset. De parallelle universenes funksjon er å få leseren til 

å bli bevisst hvordan språket konstituerer virkeligheten. Feillesningen har jeg analysert ved å 
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bruke Harold Blooms begrep clinamen. Clinamen åpner for å lese det som skjer, som en 

korrigering av tidligere diktning. Dette skjer gjennom det Bloom kaller the swerve, en 

dreining av partikler fra et sted til annet. The swerve oppstår kun hvis det foregår en sterk 

lesning av en forgjengers diktning, derfor kan vi si at Annas lesning av Tua Forsström var 

den utløsende faktoren for at det gjennom språket kan oppstå noe helt konkret, og at det 

skjedde gjennom en sterk feillesning. I motsetning til en svak feillesning som ifølge Bloom 

ikke evner å skape noe nytt gjennom språket. 

Den andre feillesningen jeg har analysert åpner opp for en større diskusjon om 

hvordan man kan forstå feillesninger som et abstrakt fenomen. Øyehaug tematiserer den 

andre feillesningen ved å «bytte» om på åpningen av 1. mosebok og Johannesevangeliet. 

Denne feillesningen er også knyttet til Øyehaugs utforskning av språk. Øyehaug skriver 

«feil» med vilje, slik at vi lesere tror at det vi leser er rett, før det viser seg at det vi leser er 

«feil» og vi finner ut at vi er blitt lurt. Spørsmålet blir om dette kan tolkes som en feillesning 

eller ikke. Vi har i denne oppgaven kommet frem til at dette ikke kan forstås som en 

feillesning på handlingsnivået, fordi det er riktig innenfor tekstens interne logikk, og derfor er 

det istedenfor en feillesning som utføres på lesernivået.  

Den tredje feillesningen tematiserer hva det betyr å tolke en tekst. Dette undersøkte 

jeg gjennom å analysere hvordan novellen «Studenten» blir lest i romanen. Det ga meg 

muligheten til å analysere feillesningen i lys av forfatterintensjonen, samt undersøke hvilken 

funksjon de intertekstuelle referansene får i Presens Maskin.  

I det andre analysekapitlet i oppgaven analyserer jeg hvordan en tilstedeværende 

fortellerstemme blir brukt som et virkemiddel for å unngå at leseren skal utføre en feillesning. 

I Presens Maskin har fortelleren en særpreget fortellerstemme som bryter med tradisjonell 

narrativ logikk. I denne oppgaven har jeg drøftet hvilke konsekvenser dette får for forståelsen 

av feillesninger i verket. Fortelleren har flere formmessige særpreg, som for eksempel at hun 

veksler mellom en «jeg»- og en «vi»-form. Flere steder i teksten tar fortelleren også ordet og 

taler direkte til leseren, samtidig som hun fortolker hendelsene i romanen. Som jeg også har 

pekt på, blir fortelleren i romanen en slags gudsskikkelse. Romans underliggende ideologi er 

at det er gjennom språket verden blir skapt, og derfor må den som kontrollerer språket være 

Gud. Dette er i tråd med Harold Blooms teori om innflytelse, der forfatteren har status som et 

skapende geni.  

Jeg har vist hvordan feillesningene på hver sin måte tematiserer litteraturens og 

språkets potensielle makt til å forandre virkeligheten. Øyehaug demonstrerer hvordan alle 
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litterære verk fungerer som parallelle univers. De ulike universene i romanen kan derfor leses 

som språklige allegorier, og instansene Gud, forfatter og forteller er de som forandrer 

virkeligheten gjennom feillesninger. Slik har jeg demonstrert hvordan feillesninger kan 

fungere som et produktivt litteraturvitenskapelig analysebegrep.  

 

5.3 Konklusjon 

Gunnhild Øyehaug har skrevet en roman som eksperimenterer med språkets grenser og 

interne logikk. Feillesninger viser seg å være et godt verktøy for å undersøke språkets 

muligheter i et skjønnlitterært verk. Spørsmålet som har vært underliggende i oppgaven er om 

det finnes feillesninger, må det også finnes riktige lesninger. Hvem er det i så fall som avgjør 

hva som er den rette lesningen? Her har Harold Bloom har vært en god teoretisk støtte. Han 

mente at enhver lesning er forsinket og umulig, og hvis lesningen er sterk, oppstår det en 

fruktbar feillesning. Slik unngår fortolkeren problemet med å lese rett, fordi det er uansett er 

umulig å finne den riktige tolkningen. Poenget til både Bloom og Øyehaug er, at det er 

gjennom litteratur, tolkninger, inspirasjon, referanser og innflytelse at det skapes ny litteratur. 

Streben etter originalitet uten innflytelse er feilslått og angsten for innflytelse er produktiv. 

Og som jeg viser i Presens Maskin, kan en sterk lesning få noe helt nytt til å oppstå. Øyehaug 

eksemplifiserer og tematiseres dette på flere måter. Det skjer når det parallelle universet 

oppstår, når Øyehaug forandrer Bibelens begynnelse og når Laura feiltolker «Studenten». 

Romanen fungerer som en introduksjon til et teoretisk tankegods som alle kanskje ikke er 

kjent med fra før, fordi den presenterer og stiller spørsmål om språket, som vi ofte tar for gitt. 

Tematikken i Presens Maskin er uhyre aktuell med tanke  på at vi lever i et samfunn med 

alternative virkeligheter, med forskjellige nyhetskilder og «alternative fakta». I lys av dette er 

det viktig å diskutere hva det vil si å lese noe på en riktig eller gal måte, og hvem som sitter 

med den makten til å avgjøre dette. Øyehaugs utforskning av feillesninger er derfor aktuell i 

en videre kontekst. 
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