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INNLEDNING

Bakgrunn og begrunnelse for temavalget, kort presentasjon av forskningsmetoden og den 

sekundære litteraturen

Jon Fosses første stykke Nokon kjem til å komme leste jeg i forbindelse med en festival 

om norsk samtidsdramatikk som ble arrangert i Ungarn med tittelen Isblomster i 1996. På 

den tiden var jeg hovedfagsstudent ved Universitetet ELTE. Fosses drama gjorde et så 

strekt inntrykk på meg som ingen andre litterære verk har gjort. Oversettelse av Fosses 

tekster samt tolkeoppdrag i forbindelse med Fosse-produksjoner både i Norge og i Un-

garn betydde mye for den litteraturvitenskapelige fordypningen. Hovedfagsoppgaven min 

med tittelen Geometri og angst, handlet om sammenhengen mellom formen og innholdet 

i Jon Fosses andre dramastykke Og aldri skal vi skiljast. I 2001 startet jeg doktorgradstu-

diene med fokus på dramatikkens ulike former i Fosses forfatterskap. 

Avhandlingens hovedmål er å nærlese ti av de tidligste stykkene til Jon Fosse ved å 

vurdere, analysere og kommentere dem. I arbeidet kombinerer jeg den litteraturvitenska-

pelige tilnærmingsmåten med en teatervitenskapelig og dramaturgisk innsikt for å kunne 

vise til den genuint dramatiske karakteren i Fosses skuespill. Stor vekt blir lagt på å be-

lyse problemstillingen om stykkenes stillestående, handlingsfattige karakter. Forskningen 

baseres på en verkautonom lesning og der hvor muligheten byr seg utfylles undersøkelsen 

med kommentarer om konkrete realiseringer. 

I analysen tar jeg for meg jeg stykkenes meningsdanning og effektmekanismer, og 

stiller spørsmål om hvilken innsikt Fosses kunst gir og hvilken bruk og virkning den har i 

mottakelsens stund, i leseprosessen eller på scenen. Forskningen er rettet mot dramatik-

kens grunnbegreper: dramaformen og det dramatiske innholdet med tilstandsdramatikk i 

sentrum; det dramatiske språket med fokus på framstilling og kommunikasjon i stykkene; 

det tilsynelatende karakterløse persongalleriet, dramaenes tidsbruk og handlingens rom. 

Alle aspektene er på en måte til stede i alle kapitlene, men hvert kapittel vil plassere hvert 

sitt grunnbegrep i sentrum. Avhandlingen struktureres altså av denne tverrsnittlige analy-

semodellen. 
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Fosses stykker karakteriseres av fraværet av en dramatisk handling i en tradisjonell 

forstand.1 Det er spesielt instruktører, skuespillere, dramaturger og teateranmeldere som 

mener at stykkene mangler nok drivstoff til dramatikk og at de dramatiske personene er 

altfor tvetydige og problematiske i den sceniske realiseringen.2 Noen har også kritisert 

tekstene for de dramatiske handlingenes og personenes skjematiske trekk.3 Det er sant at 

Fosses poetiske og tvetydige teatertekster krever mye av sitt  leser- og teaterpublikum. 

Men kritikken er forenklende og viser lite forståelse for nettopp det særegne ved Fosses 

dramatikk, det stadige spillet mellom kontrastene: det banale og det allmenne, det stille-

stående og det sykliske, det sagte og det usagte. Dette spillet skaper en særegen mulighet 

til dramatikk. På grunnlag av det som publiseres om Fosses skuespill i akademiske miljø-

er kan man fastslå at dette særegne dramatiske har litteraturforskningen funnet en gyldig-

ere inngang til. Litteraturforskningen vurderer det litterære, det filosofiske og det metafy-

siske  i  Fosses  skriving,  men  tar  ikke  nødvendigvis  hensyn  til  tekstenes  premisser 

angående formålet om scenisk realisering. Derfor virker det mest hensiktsmessig å utføre 

den litterære analysen koblet med en praktisk vurdering av tekstenes dramaturgiske ef-

fektmekanismer.

I litteraturen om Fosses dramatikk kan man identifisere noen hovedlinjer som knyt-

tes til forskere som har skrevet innflytelsesrike analyser om Fosses dramatikk: Unni Lan-

gås var tidlig ute med sitt essay med tittelen Intet er hans stoff, 4 hvor hun så på Fosses 

dramatikk i forlengelsen av en negativ lesning av Martin Heideggers filosofi om mennes-

ket som er kastet ut i verden uten eksistensielle valg. Maurice Blanchots negativitetsfilo-

sofi har også inspirert hennes utlegging av stykkene, som hun tolker som allegorier over 

menneskets eksistensielle vilkår.5 
1  Frode  Helland  –  Lisbeth  Pettersen  Wærp:  Å lese  drama.  Innføring  i  teori  og  analyse.  Oslo: 

Universitetsforlaget, 2005. (= Helland – Wærp 2005) s. 53.
2  se  Therese  Bjørneboe:  Et  problematisk  skjebnedrama.  I:  Vinduet:  Tidskrift  for  litteratur. 

Nettutgave. Kilde: http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=167 publisert: 17.03.1999. (= Bjørneboe 1999) 
3  se Wenche Larsen: Dramatiker i postdramatisk tid: Lars Norén og skandinavisk dramatikk. I: 

Vagant, Oslo: Aschehoug 2001/1. s. 38-43. (= Larsen 2001);
Henning Gärtner: Mesteren i naustet I: Morgenbladet, 2006. februar 10. kilde: 
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20060210/OKULTUR/102100001&SearchID=73356042788740 nedlastet: 31.10.2006. 
(=Gärtner 2006)

4  Unni  Langås:  Intet  er  hans  stoff:  Om  Jon  Fosses  dramatikk.  I:  Edda:  Nordisk  tidskrift  for 
litteraturforskning. Oslo: Universitetsforlaget, 1998/3. s. 197-210. (= Langås 1998)

5  jf. Unni Langås: Fins Gud? Religion og retorikk i Jon Fosses drama Barnet. I: Drude von der Fehr 
– Jorunn Hareide (red.): Tendensar i moderne norsk dramatikk. Oslo: Det Norske Samlaget, 2004. 
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Lars Sætre representerer en annen viktig linje i forskningen.6 Han tar utgangspunkt 

i  stykkenes  strukturanalyse  og  refererer  til  Peter  Szondis  dramateori  og  Theodor  W. 

Adornos lesning av Samuel Becketts  Sluttspill.7 Han tolker repetisjonsmotivet i Fosses 

dramatikk som en nivellerende tendens som bryter ned tekstenes uttrykte lengsel etter 

mening og sammenheng. 

I motsetning til Langås og Sætre er Niels Lehmann ikke opptatt av den nedbryten-

de, upersonlige karakteren ved Fosses tekster.8 Med sin bakgrunn i dramaturgi er Leh-

mann interessert i skuespillenes virkemidler, og skiller den utvendige teoretiske tilnær-

mingen tydeligere fra den tekstnære lesningen av teaterstykkene. Til dette anvender han 

Richard Rortys nypragmatisme.9 Lehmann påstår at stykkenes beskrivende linearitet og 

patos er rester av en litteraturfenomenologi som bør forstås som effekter, retoriske strate-

gier uten ontologiske eller epistemologiske implikasjoner.10 

Lehmanns  dramaturgiske  tilnærming  til  stoffet  framstår  mest  relevant  for  mitt 

forskningsprosjekt. Pragmatismen som han innfører i den litterære analysen på en måte 

redder  Fosse-dramaene  fra  den nivellerende  tendensen  som dekonstruksjonstanken og 

den negative lesningen resulterer i. I tillegg til inspirasjonen fra Lehmanns analyser må 

Ingrid Hoves samtaleanalytiske lesning av  Mor og barn11 nevnes. I sin språkorienterte 

forskning kommer hun fram til en oppfatning av ”Fosses dramatikk som en tro på det vi 

faktisk kan si om virkeligheten med språk”.12 Både Lehmanns og Hoves lesning av dra-
s. 227 - 248. (= Langås 2004)
Drude von der Fehr: Dramaet uten karakterer og uten erkjennelsesbehov. I: Drude von der Fehr – 
Jorunn Hareide (red.): Tendensar i moderne norsk dramatikk. Oslo: Det Norske Samlaget, 2004. s. 314-
330. (= von der Fehr 2004) s. 324. 

6  Lars Sætre: Modernitet og heimløyse. Det moderne dramaets ironi: Form og tematikk i Namnet av  
Jon Fosse. I: Hans H. Skei – Einar Vannebo (red.): Norsk Litterær Årbok. Oslo: Det Norske Samlaget, 
2001. s. 149-178. (= Sætre 2001)

7  jf. Adorno, Theodor W.: Kísérlet a Játszma vége megértésére. I: Zoltai Dénes (red.): Irodalmi és 
zenei tanulmányok. Budapest: Helikon, 1998. s. 163-192. (= Adorno 1998)

8  Niels Lehmann:  Postfenomenologisk effektdramatikk: Jon Fosse og den dramatiske forma som 
retorisk gest. I: von Drude von der Fehr – Jorunn Hareide (red.): Tendensar i moderne norsk dramatikk. 
Oslo: Det Norske Samlaget, 2004. s. 42-92. (= Lehmann 2004)

9  Rorty hevder at vi burde slutte å søke etter mening i litteraturen og at vi må spørre heller om bruk 
og nytte. jf. von der Fehr 2004, s. 325.

10  Drude von der Fehr oppsummerer Fosse-forskningen i 2004 og legger vekt på at Fosse skriver 
dramaer uten personer og erkjennelsesbehov. Hun slutter seg til Lehmann og påstår at ”med Fosse har 
norsk drama mistet sitt erkjennelsesbehov. I stedet gir dette dramaet tilskueren muligheten til på rituell 
basis å intensivere kvaliteten i sin livspraksis.” ibid.

11  Ingrid Hove: I samtale om det useielege: Ein analyse av den dramatiske dialogen i Jon Fosse sitt  
drama Draum om hausten. I: Bøygen, 2002/3. s. 68-72. (= Hove 2002)

12  op. cit. s. 88.
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mastykkene beror på en forståelse av stykkene som uttrykk for muligheten for dramatikk 

og derfor har de vært mest givende for den ‛scenetekstorienterte‛ analysen. 

Denne pragmatiske lesningen kan også begrunnes med rollen som den metafysiske 

teaterformen spiller i dagens europeiske teaterkultur. Det er nemlig det metafysiske tea-

teret Fosses dramatikk hører mest til. I Europas teaterkunst eksisterer det tre grunnleg-

gende hovedformer ved siden av hverandre, og deres oppdeling baseres på sammenhen-

gen mellom teaterformenes intensjon om å problematisere sitt teateruttrykk og budskap. 

Vi ser at institusjonsteatrenes klassiske repertoar med psykologisk-realisme som hovedut-

trykk ikke krever altfor mye av bidragsyterne eller tilskuerne. I motsetning til dette vil 

avantgardistene utfordre og sjokkere sitt  publikum både med formell  nyskaping og et 

samfunns- eller teaterkritisk innhold. Den tredje teaterformen vokste fram i kjølvannet av 

den moderne eksistensialfilosofien og metafysikken. Det ‛metafysiske‛ teateret fungerer 

verken underholdende eller nyskapende, men i beste fall får det sine mottakere til å tenke 

over  grunnleggende  spørsmål  om menneskets  plass  og  eksistensielle  muligheter  i  en 

komplisert verden. 

Fosses tekster hører til den tredje teaterformen og er metafysiske i den forstand at 

de dreier seg om emner som menneskets ensomhet, tidens ubegripelighet, fødselens og 

dødens uforklarlige merkverdighet, menneskets tro på en guddommelig mening i univer-

set.  ”Det er små mennesker [som] møter  livets  store spørsmål”13,  påstår  Kai Johnsen. 

Med utgangspunkt i hvert stykke av Fosse kan man stille minst ett ontologisk-eksistensi-

elt spørsmål, men stykkene bør allikevel ikke reduseres til rene ontologiske problemstil-

linger. I stedet for å søke etter budskap, bør vi spørre om bruk, og om hvordan det meta-

fysiske teateret får sine lesere og tilskuere til å reflektere over de ontologiske problemstil-

lingene. Forskningen fokuserer altså på virkemidlene og deres funksjon i meningsdannel-

sen og ikke betydningen av ”de store spørsmålene”. 

Fosses nynorske, repetitive språk er et av de mest iøynefallende av disse virkemid-

lene. Det er et poetisk ladet, ‛nyenkelt‛ språk som sammen med den eksistensielle tema-

tikken skaper en lyrisk sjangeroverskridelse i dramatikken. Det er denne spennende over-
13  Instruktør  Kai  Johnsen skrev dette i  programbladet  til  sin ungarske  oppsetning av  Barnet ved 

Kammerteateret  i  Budapest  i  1998.  I  sin  artikkel  om  Nokon kjem til  å  komme utdyper  han  denne 
beskrivelsen  grundigere.  Se Kai  Johnsen:  Nokon kjem til  å  komme:  Noen punktvise  nedslag i  Jon 
Fosses teaterpråk. I: Vinduet. Oslo: Gyldendal, 2000/2. s. 27-35. (= Johnsen 2000) s. 31.
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gangen fra en dramatisk hverdagstale til et poetisk billedspråk som skaper rom for at de 

ontologiske  spørsmålene  stilles  som  reelle  problemstillinger  og  ikke  som  patetiske 

klisjeer på grensen til det latterlige og det banale. 

Det stort sett navnløse persongalleriet gir oss et bilde av de små menneskene som 

nesten alltid mot sin vilje møter livets store spørsmål. Disse små menneskenes navnløshet 

har blitt forvekslet med en karakter- og identitetsløshetløshet14; det er imidlertid en forstå-

else som fører til en slags reduksjon igjen som overser dramatikkens potensial i å skape et 

bedre og mer effektivt erkjennelsesgrunnlag for leserne eller tilskuerne. Fosses personer 

er typer og individer samtidig. Til tross for at de holder på sine hemmeligheter og ikke 

røper for mye om sin fortid, er de autentiske personer, og ligner ikke på marionetter eller 

de rene typene fra for eksempel middelalderens moraliteter. I kraft av en dobbelthet, som 

består av allmenngyldige og individuelle karaktertrekk, gestalter de små mennesker som 

blir nødt til  å ta stilling til  forandringer i livet,  å møte seg selv og andre i vanskelige 

situasjoner. 

Scenebildene er også preget av en funksjonell dobbelthet. Delvis er det snakk om 

hyperrealisme15 og delvis er det en slags symbolisme – som i analysen blir tolket som en 

emblematisk bruk av de sceniske elementene – som skaper denne doble effekten. Dermed 

kan de danne en konkret og deretter en overført bakgrunn for handlingen. Fosses scene-

bilder er bare tilsynelatende enkle, i grunnen er de bærere av en rekke konnotasjoner. 

Dermed er de med på plassere stykkene i et terreng som er håndgripelig og konkret, men 

også allmenngyldig og historieløs.

Når det gjelder dramaenes tid, opplever vi også en litterær lekenhet mellom det fak-

tiske og det mulige. Det er spenningen mellom handlingens linearitet og sirkelgang som 

skaper et spill mellom virkelighet og fiksjon. Selv når vi får inntrykk av at handlingen 

følger en kronologi, tyder det tegn på at historien vil gjenta seg og skal derfor forstås som 

en del av en evig og menneskelig sirkelgang. 

14  jf. von der Fehr 2004 og Langås 1998
15  Begrepet ”hyperrealisme” er lånt fra en av sjangrene 21. århundrets billedkunst. Hyperralistiske 

kunstverk  etterligner  fotografier  med  stor  oppløsning.  Målet  er  å  avbilde  en  overdrevet,  simulert 
virkelighet.
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Det er  disse  dramatiske  virkemidlene  – språket,  personframstillingen,  stykkenes 

rom- og tidsbruk – analysens hovedbolker samles om. Lesningen innledes med en teore-

tisk utlegging av det dramatiske begrepet og en dyptgående form- og innholdsanalyse av 

stykkene.

Begrepet det dramatiske kan vurderes som en samling av effekter som er med på å 

skape det konkrete møtet i leseprosessen eller på scenen. Det kan sammenlignes med er-

faringen av de litterære verkenes mening, sannhet, kvalitet og litteraritet,  altså persep-

tuelle  fenomener som aldri  helt  kan fanges med ord. Det dramatiske handler først og 

fremst om den dramatiske tekstens inntrykk der og da, det handler om et konkret møte 

som skaper en konkret effekt. Det dramatiske aspektet ligger derfor i et slags spennings-

felt mellom det litterære og det teatrale konseptet. Oppstillingen av disse to begrepene 

som motsatte systemer beror på utviklingen av teaterkunsten i den andre halvdelen av det 

20. århundret. Man kaller det for det teatrale som har en scenisk betydning i en forestil-

ling eller i den skrevne dramatiske teksten. På bekostning av tekstens intellektuelle domi-

nans blir de romslige, visuelle, auditive elementene vektlagt og likestilt i det performative 

prosjektet som karakteriserer dagens nyskapende teaterkunst.16 Hovedmålet er som regel 

å fornye teateret på de sceniske virkemidlenes premisser med å frata den skrevne teksten 

sin enerett til meningsdanning. Med å anvende begrepet ‛det dramatiske‛ vil jeg plassere 

min  forskning  i  et  felt  som forbinder  den  litterære  analysen  med  forståelsen  av  den 

performative teatraliteten.

Avhandlingens hovedkapittel handler om stykkenes form og innhold. Her ser jeg på 

spenningen mellom dramastykkenes lineære og ofte konvensjonelle oppbygging i lys av 

innholdets konflikt som vanligvis er en utfoldelse av en tilstand og ikke en reel hand-

lingsrekke. Den dekonstruktive analysen17 gir ikke nødvendigvis noen dypere innsikt i 

Fosses dramatikk, derfor bør den formmessige og den handlingsmessige analysen ikke 

skilles fra hverandre. Hovedspørsmålet handler om hvordan den særegne tematikken tar 

16  se Josette Féral: Teatralitet: En undersøkelse av det teatrale språkets egenart. I: 3t, tidskrift for 
teori og teater. Bergen, 1997/2. s. 8-17. (= Féral 1997)
Siren Leirvåg: Den performative teksten i kontekst. I: von der Fehr, Drude, Hareide, Jorun (red.): 
Tendensar i moderne norsk dramatikk. Oslo: Det Norske Samlaget, 2004. s. 293-313. (= Leirvåg 2004)

17  se analysen av Barnet (Sætre 2001)
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en dramatisk form og hvordan formen sammen med innholdet utgjør en uatskillelig del 

av dramatikkens helhet.

Erfaringene fra den tverrsnittlige analysen oppsummeres i et avslutningskapittel. I 

tillegg til å vende tilbake til de opprinnelige problemstillingene knyttet til skuespillenes 

dramatiske karakter, supplerer jeg forskningens resultater med utenom tekstlige erfarin-

ger om gjendiktningens og den sceniske realiseringens muligheter. 

De ti analyserte stykkene er hentet fra den første delen av Fosses dramatiske forfat-

terskap som varer fra 1992 til 2000. Denne delen av forfatterskapet danner på ingen måte 

noen tematisk enhet. Her er det stor variasjon både i uttrykksform og tematikk.  Dette 

mangfoldet skaper et inspirerende forskningsgrunnlag. 

Til tross for at Fosses stykker kan virke ganske like på grunn av det minimalistiske 

uttrykket, det repetitive og poetiske språket, de nøytrale scenebildene, de navnløse perso-

nene og de stillestående situasjonene, ser man en klar variasjon i de stykkene som analy-

seres. I innledningen til kapitelet om stykkenes form og innhold gis det en kort beskrivel-

se av stykkenes tematikk og dermed en mulighet til å utpeke hovedtendenser i Fosses dra-

maskriving. Disse tematiske hovedbolkene følger stykkenes tilblivelse i kronologisk rek-

kefølge. I utgangspunktet er de enkelte kapitlenes struktur basert på kronologien, men i 

kapitlene om personer og tidsbruk danner jeg også noen tematiske grupper. Skuespillene 

som tas opp i analysen er: 

Nokon kjem til å komme (1992)

Og aldri skal vi skiljast (1993)

Namnet (1994)

Barnet (1995)

Mor og barn (1996)

Natta syng sine songar (1997)

Ein sommars dag (1997)

Draum om hausten (1998)

Dødsvariasjonar (2000)

Vinter (2000)
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Både fra Fosses personlige essay, About Myself as a Playwright18 og fra andre kilder19 vet 

man at han anså seg selv som en romanforfatter og ikke ønsket å skrive for scenen. I 1986 

ble det startet et dramatisk prosjekt i Bergen under ledelsen av dramaturg og teatersjef 

Tom Remlov. Han satset på allerede etablerte norske forfattere og målet var å invitere 

dem til å delta i teaterets arbeid og skrive dramatikk.20 Bergensprosjektet, som det ble 

kalt, varte i ti år og er nok et kontroversielt avsnitt i nyere norsk teaterhistorie, men det 

gjentok på en måte Ibsen-modellen. I 1850-årene arbeidet Henrik Ibsen som husdikter og 

dramaturg og senere også som teatersjef ved landets mest betydelige norske teatre. Ibsen 

forlot Norge i 1864 og etter hans tid var det få dramatikere som jobbet i direkte tilknyt-

ning til norske scener. Avstanden mellom forfatterne og teaterinstitusjonene førte til at 

det ikke ble produsert nevneverdig nyskrevet dramatikk i det 20. århundret og at man 

sannsynligvis gikk glipp av en del potensielle dramatikere av europeisk format, som for 

eksempel Nordahl Grieg, Tarjei Vesaas, Jens Bjørneboe og Sverre Udnæs. Bergenspro-

sjektet tok sikte på å bygge bro over kløften mellom forfatterne og teateret. Det skapte 

mulighet for Jon Fosses debut som dramatiker. Det var i forbindelse med Bergenspro-

sjektet Og aldri skal vi skiljast og Namnet hadde premiere. Arbeidet på teateret ga Fosse 

en erfaring og en innsikt som grunnleggende forandret hans syn på sin egen skriving og 

på teateret som kunstform. 

Avhandlingens tittel,  Vakkert, stygt og sårt skal sammenfatte og gi et inntrykk av 

dramatikkens mangfoldighet og av teaterets innsikt om det moderne menneskets vanske-

lige møte med seg selv og verdenen rundt seg. Ordene er hentet fra Jon Fosses refleksjo-

ner etter at kritikerne har skrevet sine anmeldelser om Namnet:
Om den og den liker eller ikkje liker det, er ikkje så viktig for 
meg, men det skal være noko som held, som gjeld, om ikkje for 
dei  andre,  så  for  dei  som er  med  på  det.  Det  skal  også  vere 
vakkert – og stygt og sårt samtidig. Så kan verden meine kva den 
vil. Det har den alltid gjort om god kunst. Når du har gjort noko 
som held for deg sjølv og den gjengen som jobber med det – at 

18  Jon  Fosse:  About  Myself  as  a  Playwright I:  Fosse,  Jon:  Gnostiske  essay.  Oslo:  Det  Norske 
Samlaget, 1999. s. 253-257. (= Fosse 1999o) 

19  se Johnsen 2000 og Tom Egil Hverven: Ikke tilstrekkelig vekket til liv: Ein sommars dag i Jon 
Fosses forfatterskap. I: Tom Egil Hverven: Å lese etter familien: Essays. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 
1999. s. 96- 17. (= Hverven 1999)

20  Carl Henrik Grøndahl:  Avmaktens dramatikk: Bergensprosjektet på Den Nationale Scene 1986-
1996. Oslo: Aschehoug, 1996. (= Grøndahl 1996)
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det blir viktig og i en viss forstand vakkert, så er det gyldig. Og 
då har du vunne – uansett kva den og den meiner.21

21  op. cit. s. 17.
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DET DRAMATISKE

Jon Fosses skuespill er skrevet i grensen til det ikke-dramatiske. Formmessig og språklig 

viser dette seg i en lyrisk sjangeroverskridelse, mens dramaenes handling virker stillestå-

ende. Konflikten legges til et uheroisk, hverdagslig nivå. 

Det finnes noe hverdagslig tragisk som er atskillig mer virkelig, atskil-
lig dypere og atskillig mer tilsvarende vår virkelige tilværelse enn det 
tragiske i store opplevelser. Det er lett å føle det, men det er ikke enkelt 
å vise det, fordi dette essensielt tragiske ikke er likeframt verken materi-
elt eller psykologisk.22 

Dette skriver Maurice Maeterlinck om ”Le Tragique quotidien” (det hverdagslig tragiske) 

i 1896. Den belgiske forfatteren Maeterlinck er kjent som ”det statiske teaterets” dramati-

ker. Det er de ”magiske” øyeblikkene i de hverdagslige situasjonene som det statiske tea-

teret vil vise oss. Jon Fosses dramatikk – hundre år etter Maeterlinck – kan ses i sammen-

heng med dette statiske teaterbegrepet. I sine enaktere og teoretiske verk kalte Maeter-

linck for et renskåret form for teateruttrykk som ikke skulle fortelle om noen store tragis-

ke hendelser, men som skulle vise det som lå bak en tanke eller til grunn for en handling. 

Det dreier seg her ikke lenger om det ene vesenets avgjørende kamp 
mot et annet vesen, om et begjærs kamp mot et annet begjær eller om 
den evige striden mellom lidenskap og plikt. Det dreier seg snarere om 
å vise en sjels tilværelse i seg selv, midt i en umåtelighet som aldri er 
uvirksom. […] Det dreier seg snarere om å få oss til å følge de nølende 
og smertefulle skrittene til et vesen som nærmer seg eller fjerner seg fra 
sin sannhet, sin skjønnhet eller sin Gud. Det dreier seg også om å vise 
oss og få oss til å høre tusen lignende ting, som de tragiske dikterne ba-
re lot oss skimte i forbifarten. Men her er det vesentligste punktet: Det 
som de lot oss få skimte i forbifarten, skulle man ikke forsøke å vise det 
før det øvrige?23

Fosses dramaer er lagt til et slikt stille og hverdagslig rom, som den belgiske forfatteren 

mener bør være stedet for studium og filosofering over de store sammenhengene i tilvæ-

relsen. Det minimalistiske teateruttrykket som er så typisk for Fosses skriving og som vi-

ser seg både i formen og i innholdet er en konsekvens av dette valget. 

Fosses handlingsfattige dramatikk med sin formmessige minimalisme er imidlertid 

en utfordring som tekstens mottakere må reagere på. Dette kan representere en rikdom og 

22  Maurice Maeterlinck:  Det statiske teater. I:  Jan Olav Gatland (red.):  Teaterteori: Klassiske og 
moderne tekster. Oslo: Pax Forlag, 1998. s. 66-69. (= Maeterlinck 1998) s. 66.

23  ibid. 
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en åpenhet, men det er også en utfordring. Kritikken om det redusert teatrale blir ikke for-

mulert direkte, men spørsmålet om Jon Fosses tekster innebærer nok drivstoff til å kunne 

spilles på scenen, dukker opp i noen av artiklene og anmeldelsene som ble skrevet om 

hans skuespill.24 En annen type kritikk er formulert ut fra en teaterteoretisk, performance-

orientert synsvinkel. Ifølge denne kritikken er Fosses tekster ikke nyskapende og grense-

sprengende nok.25 Dramaene tilfredsstiller bare institusjonsteatrenes behov for ‛liksom-

modernisme‛ og ikke utretter noe mer i retning av fornyelse av sjangeren eller scenekuns-

ten. 

Problemet synes likevel å være at […] Fosses skuespill reproduserer og 
bekrefter en (i hovedsak) realistisk hhv. modernistisk virkelighetsmyte 
istedenfor å utfordre disse ved å bruke den teatrale modernismens grep 
betydningsutvidende. 

Fosses skuespill er formet over en modernistisk lest. Til nå har han stort 
sett  skrevet på den samme fortellingen om mannen og hans kvinner, 
foreldre og barn. […] Fosse berømmes ofte for sin minimalistiske, repe-
titive, poetiske dialoger og poetisk-modernistiske dramaturgi, en stram 
komponert, ordknapp dialog og enkel handling med rik undertekst. Men 
dersom et stramt modernistisk formspråk ikke brukes til annet enn å re-
produsere en modernistisk konvensjon basert på modernistiske stereo-
typer om virkeligheten, så kan det framstå som like entydig og realistisk 
som et realistisk verk, ja, da kan selv realismen, når den er på sitt beste, 
være mer utfordrende, nyskapende, betydningsfull og avslørende enn en 
påstått nyskapende modernisme.26

Sett fra et performance-orientert synspunkt er denne kritikken berettiget. Fosses tekster 

har en mye større integritet enn den teatrale, performative teksten gjør krav på. Hva det 

vil si å være teatral og performativ er, som vi kommer til å se, ikke enkelt å definere. Et 

viktig poeng i definisjonsforsøkene er at den typiske teatrale teksten ikke eksisterer uten 

den sceniske sammenhengen. Behovet for en ikke-litterær dramatekst har vært gjeldende 

i de siste tiårene spesielt i Vest-Europa,27 hvor litteraturen alltid har hatt en urokkelig 

plass i teaterkunsten. Når Fosse får kritikk for sin ”påstått nyskapende modernisme”, er 

det høyst sannsynlig at denne teaterhistoriske motsetningen mellom teater og litteratur 

som ligger i bakgrunnen.

24  jf.  Bjørneboe 1999, Niels Lehmann:  Hemmeligheden er intakt – men hvilken hemmelighed? I: 
Norsk Shakespeare – og teatertidsskrift 1/2008 s. 60-62. (= Lehmann 2008)

25  Larsen 2001 s. 41
26  ibid.
27  Kravet om ”reteatralisering” har vært uttrykt også teoretisk av århundrets største teaterkunstnere, 

blant andre må man nevne Bertold Brecht og Antonin Artaud.
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Til tross for de kritiske stemmene mottas de fleste oppsetningene av Fosse både i 

Norge og i utlandet med hyllest. Publikumet og de ‛profesjonelle‛ tilskuerne viser stor in-

teresse for forestillingene hans.28 I innledningen ble Fosses dramatikk forsøkt å bli plas-

sert i et felt mellom institusjonenes mainstream teater og avantgardistenes nyskapende te-

ateropprør. Det er det metafysiske aspektet som skiller Fosses dramaer fra de to andre ret-

ningene. Det metafysiske ligger bortenfor de største teatertradisjonene i Europa, det er 

verken psykologisk-realistisk eller politisk-didaktisk.29 Dette metafysiske dreier seg om 

en ny dimensjon av menneskets eksistens og fremkaller nye virkelighetsmodi. Her kan 

man  peke  på  en  del  likhetstrekk  med  det  absurde  teateret  fra  slutten  av  den  andre 

verdenskrigen. Men det er bare på det ytre planet vi ser de egentlige parallellene, for til 

syvende og sist fører det absurde til en oppløsning av teaterformen, mens Fosses skuespill 

handler om det motsatte, om muligheten til dramatikk. Utforskningen av det dramatiske 

aspektet  baseres på motsetningen mellom tekstenes tilsynelatende ikke-dramatiske ka-

rakter og påstanden om at det dreier seg om et gyldig forsøk på å fjerne seg fra drama-

tikkens nullpunkt. 

Nyskrevet dramatikk med et unikt teatral potensial

Jon Fosses  første  skuespill,  Nokon kjem til  å  komme  er  blant  de  oftest  spilte  Fosse-

stykkene siden det ble skrevet i 1993. Sammen med det andre stykket  Og aldri skal vi  

skiljast handler det på et slags metaplan om utforskningen av muligheten for og umulig-

heten av å ”være sammen om noe sammen”30 Fosse skaper en tekstlig integritet med ut-

gangspunkt i sitt episke og lyriske forfatterskap. Denne integriteten hindrer ikke teaterets 

28  Den engelske mottakelsen må nevnes som et unntak. Se Rolv Nøtvik Jakobsen: Vakkert eller  
boring? Ein resepsjonshistorisk tilgang til Jon Fosses dramatikk. I: Gunnar Foss (red): I skriftas lys og 
teatersalens mørke: Ein antologi om Ibsen og Fosse. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2005. s. 199-219. 
(= Nøtvik Jakobsen 2005) I denne artikkelen presenterer Nøtvik Jakobsen den engelske teaterkritikkens 
innvendinger mot Fosses stillestående dramatikk. Han sammenligner dette med den norske mottakelsen 
som har en tendens til å henge merkelapper på ”den andre Ibsen.”
Oppsetningene i Frankrike (Claude Régy) og i Tyskland (Luc Perceval, Thomas Ostermaier) er 
imidlertid rost av den internasjonale kritikken. (se for eksempel: Tore Vagn Lids anmeldelse av Luc 
Percevals Traum im Herbst. Tore Vagn Lid: Fra musikkform til teaterform: Forsøk i retning av en 
adaptiv dramaturgi I: Norsk Shakespeare og teater-tidskrift 2003/2 s. 58-61. = Vagn Lid 2003) 

29  ”Ut  med ideologien  og politikken.  Dette  er  den  etterlengtede  slutten  på  budskapsteater”  –  sa 
Claude Régy, en viktig fornyer av fransk teater og grunnleggeren av Fosses europeiske gjennombrudd, i 
sitt foredrag på et seminar om Jon Fosses dramatikk under Samtidsfestivalen 2001 på Nationaltheatret i 
Oslo. Claude Régy: Jon Fosse I: Norsk Shakespeare og teater-tidskrift 2003/2 s. 43-45 (Régy 2003)

30  Johnsen 2008, s. 30.
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flerstemmighet. Den litterære integriteten er i og seg selv et særpreg som skiller Fosse fra 

de performance-orienterte tendensene. I følge disse anses dramateksten ikke lenger å ha 

førsterett i forestillingen. Den sidestilles med de sceniske, visuelle effektmidlene, som for 

eksempel lyd, lys og kroppsuttrykk.31 Denne tendensen preger ikke bare nyskrevet drama-

tikk, men de klassiske tekstene kan også miste mye av sin autoritet i dagens tolkning. De 

blir teaterproduksjonens grunnstoff og gjennomgår en visuell dramaturgisk omdanning. 

Med Fosses debut fikk Europa en dramatikk som var en slags link til en metafysisk 

mening som litteraturen åpner et rom for, og som den formorienterte teatraliteten ga slipp 

på. Fosse skriver verken didaktisk, surrealistisk eller psykologisk, det har man på en måte 

ventet på siden Beckett. Teksten han leverer til teateret, kan ikke forbigås, den må betrak-

tes som forestillingens utgangspunkt og kjerne. Ikke minst kommer dette av at skuespille-

ne setter selve språket – språkets flertydighet og tilkortkommenhet – i fokus. 

Fosses dramatikk forener en del av motsigelsene mellom litteratur og teater. Integ-

riteten og flerstemmigheten, det språklige aspektet og et nyansert bilde av mennesket i 

den moderne tilværelsen er med på å skape tekstenes unike dramatiske potensial. Hans 

dramatikk tilfredsstilte på en måte et internasjonalt behov for et ikke-didaktisk og ikke-

psykologisk teateruttrykk. I norsk teaterhistorie ser man også at han fylte et slags vakuum 

som oppsto etter Ibsen.32

Det ti år lange Bergensprosjektet ved Den Nationale Scene i Bergen var et forsøk 

på å invitere allerede etablerte forfattere i teateret. Behovet for at teateret skulle åpne for 

nyskrevet dramatikk lå i det norske teaterlivet allerede fra begynnelsen av århundret. Den 

kulturelle oppblomstringen i slutten av 1800-tallet som teateret og forfatterne som skrev 

for teater spilte en sentral rolle i, var for lengst over. Det norske teatret ble en av de mest 

velsubsidierte teatrene i Europa, mens antall premierer på nyskrevne norske stykker had-

de sunket drastisk. Selv om det har kommet flere forfattere (bl.a. Nordahl Grieg, Tarjei 

Vesaas, Jens Bjørneboe og Sverre Udnæs) som hadde spesielle begavelser til  å skrive 

31  se blant andre Féral 1997 og Leirvåg 2004 – I norsk samtidsdramatikk må man nevne Finn Iunker 
og  Cecilie  Løveid  som skriver  performance-orienterte  tekster.  se  Knut  Ove  Arntzen:  Fra kabaret-
dramaturgi  mot  en ny  teatertekst.  Dramatikeren  som teaterarbeider: Norsk Dramatikk-Prosjekt.  3t, 
tidskrift for teori og teater. Bergen, 1997/2 s. 12-19. (= Arntzen 1997)

32  I  sin artikkel  om  Nokon kjem til  å komme –  Noen punktvise nedslag i Jon Fosses teaterspråk 
beskriver  Kai  Johnsen  om forutsetningene  i  den  norske  teaterhistorien  og  det  norske  teaterlivet  til 
Fosses debut i 1994. Johnsen 2000, s. 28
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dramatikk av europeisk format, tilbød muligheten seg ikke, teaterlivet var verken i Norge 

eller i Europa åpen til deres dramatikk. Gapet mellom forfatterne og teateret33 ble bare 

større og større ved at de fleste manusene som ble levert til dramaturgiatene ved de nor-

ske teatrene var som regel utilstrekkelige som grunnlag for en scenisk framførelse. Util-

strekkeligheten kom til dels av at forfatterne ikke kjente til ‛dramatikeryrket‛ og teateret. 

Ideen bak Bergensprosjektet34 var å endre på den konfliktfulle situasjonen mellom teatre-

ne og dramatikerne. Fra 1987 ble alle uroppførelser av nyskrevet norsk dramatikk støttet 

sjenerøst  av staten.35 Selve prosjektet  og de konkrete  omstendighetene for at  Fosse – 

nesten mot sin vilje – begynte å skrive dramatikk, blir ikke tatt opp her. Det foreligger 

artikler som handler om Fosses vei til teateret36, og forfatteren selv vitner om starten i 

intervjuer og essayer.37 Kai Johnsen gir et teoretisk resonnement om de første stykkenes 

tilblivelse38 og skriver det følgende om sjangerens utfordringer som en dramatiker må 

møte: 

Teateret er en kompleks kunstnerisk, sosial og økonomisk prosess som 
er øyeblikksorientert og simultan – som krever helt spesielle evner hos 
den som skriver for det. Selv mener jeg at Jan Kjærstad en gang forklar-
te denne problemstillingen veldig enkelt: ”dramatikken er den vanske-
ligste av alle kjente litterære sjangere.” Tekstene må være ‛åpne‛ og 
‛lukkete‛  på en gang – åpne nok til  at  teaterets  flerfoldige stemmer, 
gjennom sin materialitet, potensialiserer stoffet som scenisk gestaltning, 
og lukket nok til at det har særhetens og individualitetens stemme.39

33  I et foredrag om den norske teaterhistorien hevdet Jon Nygaard at med Fosses debut ble Ibsen-
modellen gjentatt. På oppdrag fra Ole Bull jobbet Henrik Ibsen som fast ansatt forfatter og dramaturg 
bl.a. ved Det norske Theater i Bergen på 1850-tallet. Under disse årene, tiden fram til han forlot Norge i 
1864,  lærte  han dramatikeryrket.  Siden Ibsen  har  det  kommet  kun få  dramatikere  som var  så nært 
knyttet til selve arbeidet på scenen. Nordahl Griegs og Hans Jakob Nilsens teaterfornyende samarbeid 
på 1930-tallet er nok det eneste virkelige unntaket fra tendensen som skapte gapet mellom teateret og 
forfatterne.  Bergensprosjektet,  og Fosses  debut – mener Nygaard  – var en vellykket  gjentakelse  av 
Ibsens  dramatikerdebut,  men kløften  mellom de  potensielle  tekstleverandørene  og  institusjonene  er 
fortsatt stor. (Professor Jon Nygaard forsker som vitenskapelig ansatt ved Senter for Ibsen-studier bl.a. 
på norsk teaterhistorie.)

34  se Carl Henrik Grøndahls bok med tittelen Avmaktens dramatikk er en dokumentar om Bergens-
prosjektets tiår (Grøndahl, 1996) 

35  Fra og med 1. januar 1987 refunderte staten 50 000 kroner av minimumhonoraret på vel 80 000 
kroner  som  teatrene  måtte  betale  for  et  nyskrevet  norsk  stykke.  Ordningen  stimulerte 
institusjonsteatrene til å spille mer ny norsk dramatikk. jf. Viveka Hagnell:  Norsk teater 1900-1990:  
Repertoarpolitik  och  samhällstematik.  Oslo:  Rådet  for  humanistisk  forskning  NAVF, 
Universitetsforlaget, 1991 (= Hagnell 1991) s. 191-192.

36  se for eksempel Hverven 1999
37  Fosse 1999o
38  Johnsen spilte en aktiv rolle i  Fosses debut; både som den første instruktøren som iscenesatte 

Fosses dramaer og som dramaturgisk rådgiver. (Johnsen 2000)
39  op. cit. s. 30.
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Åpenhet er også et nøkkelbegrep i forståelsen av performance og den performative teks-

ten, men det er en annen form for åpenhet som karakteriserer Jon Fosses tekster. Denne 

åpenheten fører ikke til at teksten mister sin primære status blant de elementene som til 

sammen danner hele forestillingen. Åpenheten kommer delvis av språkets lek med virke-

ligheten. En ytring hos Fosse kan si hva den sier, men også det motsatte, og også har en 

uendelighet av meninger.40 Personer, hendelser og motivasjoner er også karakterisert av 

en åpenhet. De kan tolkes og forstås på forskjellige måter. En scenisk situasjon kan for 

eksempel  oppfattes som en konkret  hverdagslig hendelse,  men lineariteten brytes  opp 

nesten umerkelig av repetisjoner på ulike plan. Men denne åpenheten betyr snarere at tek-

stene motstår enhver form for parafrasering, som paradoksalt nok er teaterets elementære 

måte å arbeide på. For teateret handler mye om omskriving og tydeliggjøring uavhengig 

av at det teatrale uttrykket baseres på en konkret tekst eller ikke. Men åpenheten er i 

Fosse-stykkenes tilfelle en gåtefullhet41 som appellerer til mottakerens medvirkende krea-

tivitet42, og som ikke lar seg forklare og utdype fullstendig. 

Men som det kommer fram i sitatet om dramasjangerens utfordringer, stilles det et 

annet viktig krav til dramatekstene: de skal være lukkete samtidig som de er åpne. Med 

denne motsigelsesfulle forventningen vises til det at tekstene er formulert slik at menin-

gen oppstår avhengig av selve formuleringen. Jon Fosses teatertekster inneholder denne 

dobbeltheten uten at det virker påtrengt. De oppfattes åpne og lukkete til samme tid både 

når man leser tekstene og når man møter dem på scenen. Det er til dels den språklige ryt-

men som gir det lukkede inntrykket. Dialogene kan også leses som lyriske strukturer43, 

men hovedsakelig er det den uatskillelige sammenhengen mellom formen og innholdet 

som gir et lukket preg til dramaene. Den ene forutsetter den andre, og denne sammenhen-

40  Régy 2003, s. 43. 
41  ”Det løyndomsfulle, med Adorno, også kallast for ”det gåtefulle”. Adorno sier at all god kunst er 

gåtefull, det vil seie at den har ein løyndom, ikkje at den er ein gåte.” Jon Fosse: Romanen i sin store  
ironi I: Jon Fosse: Gnostiske essay. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999. s. 41-46. (= Fosse 1999b)

42  Dette åpne eller gåtefulle kan også tilnærmes fra et mottakerorientert synspunkt med Isers teori 
om den litterære tekstens tomme rom som ledetråd. Wolfgang Iser:  Az olvasás aktusa. Az esztétikai  
hatás elmélete. I: Pete, Klára (et al.) red: Testes könyv. Szeged: deKon Könyvek, 1996 s. 241-264. (= 
Iser 1996) s. 252.

43  Hadle Oftedal Andersen har i sin bok Ikkje for ingenting om Jon Fosses dramatikk tilnærmet seg 
noen av tekstene, spesielt Gitarmannen ved å finne rimbildene og dermed bevise at teksten rører seg 
”[f]ram og tilbake mellom modernistisk lyrikk og metrisk sang”. Hadle Oftedal  Andersen:  Ikkje for 
ingenting  –  Jon  Fosses  dramatikk.  Helsingfors:  Helsingfors  Universitet,  Institutionen  för  Nordiska 
Språk och Nordisk Litteratur, 2004. (= Oftedal Andersen 2004) s. 13.
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gen i sin tur forutsetter den sceniske realiseringen av dramateksten. Det gjensidige for-

holdet mellom form og innhold, åpenhet og lukkethet kan man møte allerede i de første 

tekstene Jon Fosse skrev for teater. Dette er imidlertid ikke noe nytt  i forfatterskapet. 

Særlig romanene vitner om den dype sammenhengen mellom det som fortelles og måten 

det sies på. Et åpenbart eksempel på dette er Stengd gitar fra 1985 hvor fortellingen om 

en ung mor som har havnet i en eksistensielt kritisk situasjon frambringer den indre mo-

nologen som den nødvendige formen for romanen.

Kai Johnsen nevner spennet mellom ”en indre forestillingsverden og dens uunn-

gåelige konflikter”44 med omverdenen som den viktigste i den litterære karakteristikken 

av Fosses novellistiske produksjon. Instruktøren som skulle sette opp de nyskrevne styk-

kene var derfor spent på hvordan denne særegenheten ville komme til uttrykk i Fosses 

dramatikk, om det ene ikke skulle oppta altfor stor plass på bekostning av det andre.

Jeg var redd for at det skulle bli for mye av den indre, ekstremt subjek-
tive litterære monologen som prosatekstene hele tiden kretset rundt og 
bearbeidet, og for lite av den fysiske gestaltningen og de menneskelig 
relasjonelle  og  situasjonsbetingete  mulighetene  som  teateret  er 
avhengig av for å generere dynamikk i  tid og rom.  I ettertid har jeg 
kommet  til  at  Fosse  selv  var  meget  klar  over  utfordringen  denne 
demarkasjonslinjen mellom litteraturen og teateret  representerte.  Han 
plasserte seg og sine første tekster (Nokon kjem til å komme, Og aldri  
skal vi skiljast) akkurat midt  i dette såret mellom tanke og handling. 
Gjennom  dette  grepet  skaper  han  et  utgangspunkt  for  en  avansert 
utvikling av sin dramatiske praksis som gir teatret motstand, men som 
samtidig  iscenesetter  komplekse  språklige  og  fysiske  relasjoner  på 
grensen mot det subtile.45 

”Demarkasjonslinjen mellom litteratur og teater” er også viktig å utheve her. Fosse har 

fra første stund vært klar over forskjellen mellom sjangrene. Dette faktum kan overraske 

mange som ikke har lest noe annet av ham, bare romaner og essayer. Romanen i sin store 

ironi46 er et essay som handler om romanen, som ifølge Fosse er den mest grunnleggende 

litterære sjangeren. Dessuten kommer det klart fram i flere av essayene i Gnostiske essays 

teoretiske bolk at forfatteren viser den største interessen for den episke litteraturen. Et 

viktig poeng i essayene er at romanens mottakelse er uløselig knyttet til en leseakt. Høyt-

44  Johnsen 2000, s. 30.
45  ibid. 
46  Fosse 1999b, s. 41.
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lesningen – som han også i noen intervjuer har gitt uttrykk for47 – er av destruktiv karak-

ter. Litteraturen skal mottas på en fortrolig måte, det er en indre stemme som skal møte 

tekstet, den fysiske stemmen skal ikke forstyrre og ødelegge mottakelsen. Dette kollide-

rer med at dramatekstene, de fleste av dem i hvert fall, er skrevet for å bli fremført fysisk 

på scenen. Også av den grunn var det overraskende at møtet med teateret ga forfatteren 

en dypere og mer sammensatt kunstnerisk forståelse og opplevelse enn det som ville kun-

ne forutses fra essayene som handler om litteratur og kunstteori. Menneskets kunst er tit-

telen på det siste essayet i bolken om Teateret (og dermed på det siste essayet i Gnostiske  

essay). Her skriver Fosse:

Og dermed er det vel ikkje til å undre seg over at teateret, som mennes-
kets kunst, har så stort spenn i seg, frå det sublime og til det keisame, 
det er vel knapt noko anna kunstform som kan vere så god når den er 
god, og så keisam når den er keisam.48

Det flerstemmige som Fosse var opptatt av i forbindelse med romanen, tilsvarer til en 

viss grad teaterets simultanitet. Romanens flerstemmighet kommer av det som Mikhail 

Bakhtin kaller  for  ”dialogisme,  der romanen blir  erkjent som ein stad der forskjellige 

‛stemmer‛ møtes, i ein ‛dialog‛ der inga stemme blir den sterkaste”.49 Teaterkunstens fler-

stemmighet beror på at de sceniske virkemidlene sidestilles og appellerer til tilskuerens 

oppmerksomhet på en sideordnet måte. Muligheten til en unik opplevelse er der hele ti-

den, men om de magiske øyeblikkene oppstår på scenen avgjøres i stor grad av et mer 

kompleks samspill mellom psykiske og fysiske elementer enn i romanens tilfelle. Fosses 

tekster, i kraft av sin autoritet, utfordrer den sceniske flerstemmigheten, men de nullstiller 

den ikke. Skuespillenes litterære potensial – det som sies og måten det sies på – krever en 

høy presisjon og tilstedeværelse av aktørene. Hvis man får det til, blir denne litterære 

muligheten i sin tur til en dramatisk potensial som viser seg i spenningen mellom det ind-

re og det ytre, det ene mennesket og det andre, mellom det som kan fortelles med ord og 

det som ikke kan settes ord på. 

Et annet nøkkelord i beskrivelsen av dramasjangers utfordringer er ‛motstanden‛ 

som teksten gir til teateret. Det blir muligens godt teater av en tekst som nesten usynlig 
47  Alf van der Hagen: Jon Fosse – Kan du bare skrive? – I: Alf van der Hagen: Dialoger: Samtaler 

med ti norske forfattere. Oslo: Forlaget Oktober, 1993. s. 83-115. (= van der Hagen 1993)
48  Jon Fosse: Menneskets kunst. I: Jon Fosse: Gnostiske essay. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999. s. 

265-266. (= Fosse 1999p) s. 265.
49  Fosse 1999b s. 42.
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glir inn i den teatrale konteksten. Men motstanden instruktøren nevner er inngangen til en 

fruktbar og tankevekkende skapelsesprosess og henger sammen med det litterære potensi-

alet. Men ordet ‛motstand‛ røper også at arbeidet ikke er problemfritt. Motstanden, denne 

subtile litterære karakteren som teksten representerer er ikke bare en inspirasjonskilde, 

men det kan også være årsaken til feilgrep, mislykkede forsøk og ”keisamhet”. Det er 

med andre ord ingen selvfølge at teksten gir resultater for innsatsen. I analysen kommer 

det fram at de tilsynelatende enkle stykkene kan fort bli for krevende både for de som 

iscenesetter tekstene og for publikum. 

I tillegg til den hårfine balansegangen mellom det litterære og det teatrale må man 

se på det som skaper mulighet til dramatikk ut av det hverdagslige og det metafysiske. 

Den modernistiske tradisjonen og arven fra det absurde teateret er allerede blitt nevnt i 

forbindelse med Fosses debut: Fosse følger modernismen, men ikke hele veien. Den dra-

matiske produksjonen som hos Beckett utviklet seg i retning av negasjon og ubevegelig-

het, åpner hos Fosse mot en slags optimisme og en ny mulighet for teater.

Der Beckett hadde konseptualisert og nedtegnet utviklingen av stillhe-
ten  og  ubevegeligheten  som enetale,  fortsetter  nær  sagt  selvfølgelig 
nok, Jon Fosse med å kalle sitt første dramatiske verk Nokon kjem til å 
komme. For noen må komme og noe må skje. Hvis ikke blir det ikke 
teater.50

”Kva er det som får ting til å skje” – spør DEN UNGE KVINNA i Natta syng sine songar.51 Til 

tross for at det skjer tilsynelatende få og små ting på Fosses scener, blir disse hendelsene 

satt  i  en  menneskelig  sammenheng  som  forvandler  deres  betydning:  de  blir  unike, 

livsviktige og skjebnetunge. Dermed kan de små hendelsene bli til dramatikkens kilder 

og de små menneskene bli til  dramatis personae istedenfor å være karakterløse figurer. 

Språket som i det absurde går i oppløsning for det ikke lenger er egnet til mellommen-

neskelig kommunikasjon, blir også en utfordring her som Fosses personer må møte. De-

res forsøk handler imidlertid ikke om negasjon men om en sjanse og en ny utsikt. Språket 

deres er tvilende, ambivalent og de fleste replikkene kan derfor ikke reduseres til bare en 

mening. Dette flertydige skaper en spenning og et spillerom, med andre ord en mulighet 

til dramatikk.
50  Johnsen 2000, s. 30.
51  Dette  er  tittelen  på  teksten  som  Fosse  har  skrevet  i  programheftet  til  stykkets  urpremiere  i 

Stavanger, 1997. Jon Fosse: Kva er det som får det som skjer til å skje? I: Gnostiske essay. Oslo: Det 
Norske Samlaget, 1999. s. 251-252. (= Fosse 1999n)
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Fosses tredje stykke (Namnet, 1995) er et fullstendig dramastykke uten spor av den 

litterære selvreflekterende tendensen som man kan oppdage i de to første stykkene. Siden 

Namnet har Fosse kommet med ett stykke omtrent hvert år. I disse årene har dramaene 

utgjort hoveddelen av den litterære produksjonen hans og utforskningen av dramafor-

mens grenser har hele veien preget forfatterskapet. Spennet mellom åpenhet og lukkethet, 

mellom litteraritet og teatralitet karakteriserer alt han har skrevet for scenen. I prosessen 

hvor disse kontrastpunktene forenes oppstår muligheten til forståelse av stykkenes drama-

tiske potensial. 

Dramatisk modernitet

Sjangerens kriterier kan nevnes i denne sammenhengen med referanse til Peter Szondis 

Det moderne dramats teori 188-1950 fra 195652. Fosse eksperimenterer nemlig med en 

rekke form for dramaturgi i sine stykker. Disse kan settes i dialog med punktene i Szon-

dis teori om dramaets absolutthet. 

I  kapitlet  Overgången:  Teori  om  stilens  förändring beskriver  Szondi  dramaets 

absolutthet på den følgende måten: 

Dramaets nå (1) er absolutt, fordi den ikke er innsatt i noen tidskon-
tekst: ”dramaet kjenner ikke begrepet tid”. ”Tidens enhet innebærer at 
den er løftet ut av tidsflyten”. Menneskenes relasjoner seg imellom (2) 
er absolutte i dramaet derfor opptrer verken individenes indre eller ytre 
verden ved siden av dem. […]Og hendelsesforløpet (3) er absolutt i dra-
maet derfor er det uavhengig både av individuelle psykiske tilstand og 
av den ytre virkeligheten og i seg selv rommer alle motivene for dyna-
mikken i stykket.53 

Selv om Szondi følger Hegel og Lukacs i sin teori, nevner han ikke konflikt (Hegel) eller 

kollisjon (Lukacs) som dramaets viktigste element. Ikke uten grunn. Det moderne dra-

maet kan nemlig ikke lenger bli beskrevet på grunnlag av konflikten slik som det var mu-

lig i tilfelle av antikkens stykker. Szondi velger heller å karakterisere dramaet som en all-

tid nåværende mellommenneskelig hendelse. Men når han fastslår det innser han også at 

det moderne dramaet oppløser dramaets absolutthet: verken tiden, de interpersonelle rela-
52  Szondi,  Peter:  Det  moderna dramats  teori  1880-1950.  Stockholm:  Wahlström och Widstrand, 

1972. (= Szondi 1972) Szondis mest kjente teoretiske verk består av 18 kapitler og ifølge undertittelen 
handler  det  om  perioden  fra  1880  til  1950.  De  fire  bolkene  i  boken  er:  Dramat,  Dramats  kris 
(Overgången: Teori om stilens förändring) Räddningsförsök, Lösningsförsök. 

53  op.cit. s. 60. (min oversettelse etter den svenske utgaven).
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sjonene eller hendelsesforløpet er ett med seg selv. Når han beskriver det moderne dra-

maet må han også se at det har overgått og fornyet seg selv, dermed blir definisjonen for-

bigått nesten i det øyeblikket det blir formulert. Han kommer dermed til en viktig kon-

klusjon: det moderne dramaet lar seg ikke fange i en lignende definisjon som det førmo-

derne dramaet var mulig å beskrive med. 

Når Szondi skriver om dramaets krise, forsøker han egentlig å finne svar på spørs-

målet om det i det hele tatt er mulig å skrive dramatikk. De kulturelle og de samfunns-

messige betingelsene til denne sjangeren hadde forandret seg. På en måte var det blitt 

umulig å skrive dramatikk i det borgerlige samfunnets kjedsommelige kontekst, uten de 

store heltene og uten de store konfliktene. Spørsmålet som Szondi stiller er hvordan den 

udramatiske virkeligheten kan gjøres til  gjenstand for dramatikk. Dette er en lignende 

problemstilling som vi møter i Fosses stykker. Szondi svarer på spørsmålet på to forskjel-

lige måter: han gir et teoretisk svar og en dramaturgisk løsning. 

Ifølge  det  teoretiske  svaret  karakteriseres  forandringen av  det  moderne  dramaet 

med en episerende tendens. Prosessens kjerne er oppløsningen mellom subjekt og objekt 

(han viser til Hegel som skriver at dramaet er en syntese av objektet og subjektet – det 

episke og det subjektive).54 Forholdet mellom objekt og subjekt blir relativisert. Szondi 

mener at de episke elementene får altfor stor plass i det moderne dramaet. Selv om det er 

en teoretisk reduksjon å beskrive hele den sammensatte prosessen med bare et fenomen, 

er det episke dramaet blitt et begrep og et argument man ofte anvender i litteraturviten-

skapelige dramaanalyser. 

Det andre svaret Szondi gir på spørsmålet om muligheten til å skrive drama i den 

moderne tiden finnes i analysene av de enkelte forfatterskapene fra hans samtid, fra 1950-

tallet. Hvis Szondi hadde skrevet sitt teoretiske verk i dag, ville han kanskje analysert 

Fosses forfatterskap blant disse såkalte løsningsforsøkene som han samler i den siste de-

len av sitt verk55. Krisefenomenene, som man må søke ”redning for”, er følger av uove-

rensstemmelsen mellom dramaformen og innholdet som dramaet skal artikulere. Szondi 

påstår at sammenhengen mellom form og innhold går i oppløsning i det moderne drama-
54  op. cit. s. 9. 
55  Først beskriver han redningsforsøkene, blant andre naturalismen og konversasjonsstykkene (op. 

cit. 95-108.), deretter analyserer han en rekke forfatterskap som han karakteriserer som løsninger på 
krisen. Her nevner han blant andre Piscator, Pirandello og Arthur Miller. (op. cit. s. 111-169.)
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et.56 Dette betyr at forfatterne velger emner som tema for sine stykker som ikke lar seg 

dramatisere.  Det ikke-dramatiske innholdet  strider derfor imot  dramaformen.  Som ek-

sempel på dette, nevner Szondi fem forfattere og analyserer et dramastykke av hver. Hos 

Ibsen  dominerer  fortiden,  dette  ødelegger  menneskenes  interpersonelle  forhold.  Hos 

Tsjekhov erstattes handlingen med utopi og lengsel etter et annet liv, dialogene blir mo-

nologiske. Hos Strindberg utslettes de mellommenneskelige forholdene og erstattes med 

Jegets inntrykk av omverdenen. Fortid og nåtid går i ett, hendelsene er ingen handlinger, 

bare en rekke begivenheter og møter; Maeterlincks ”drame statique” gir avkall på hand-

ling. Forholdene og konfliktene personene imellom blir borte: ”En anonym, stum-blind 

människogrupp  konfronteras  med  döden.”.57 Hauptmann  skriver  samfunnsdrama,  de 

interpersonelle  forholdene bestemmes av ytre,  politisk-økonomiske forhold. Det unike 

blir uniformisert både på tidsplanet og på hendelsesplanet.

I ettertidens teoretiske tolkninger smeltet  disse fem krisefenomenene på en måte 

sammen. I forbindelse med Szondis teori er det den episerende tendensen understrekes 

oftest. I tilfelle Fosses dramatikk er denne tendensen ikke av betydelig relevans. Til tross 

for at det skjer veldig lite og det snakkes forholdsvis mye i stykkene hans, kan ikke dra-

maene karakteriseres med den episke tendensen. Det er kun to av de stykkene som er be-

skrevet i avhandlingen som viser tydelige episerende trekk. Ein sommars dag og Dødsva-

riasjonar gjør fortidens hendelser til gjenstand for dramatikk, og blir dermed fortellende 

til den grad at personene ikke kommer i direkte konflikt med hverandre. Den dramatiske 

drivkraften er å finne årsakene til det som førte til en tragisk hendelse i fortiden. Disse 

stykkene kan betraktes som eksperimenter på å tematisere tiden og sprenge tidens mål-

bare grenser ved hjelp av blant annet fordobling av personene. Hovedrolleinnehavernes 

roller spaltes nemlig opp i en ung og en gammel personlighet i disse dramaene. Bortsett 

fra disse eksperimentene kan ikke Fosse-tekstenes udramatiske karakter forklares med 

den episke tematikken. Dramaets absolutthet blir satt på prøve på andre måter her. 

56  Szondi  støtter  seg  til  Hegels  Wissenschaft  der  Logik når  han  skriver  om  den  opprinnelige 
sammenhengen mellom form og innhold: ”Sanna konstverk är endast sådana, i vilka innehåll och form 
visar sig vara heltigenom identiska” Denna identitet är dialektisk till sin natur – fortsetter Szondi: ”det 
absolute förhålandet mellan innehåll och form, som innebär att de slår över i varandra, så at innehåll 
inte är något annat änn formens omvandling till innehåll, och formen ingenting annat än innehållets 
omvandling till form.” (op. cit. s. 8.)

57  op. cit. s. 59.
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Parallellene mellom Maeterlincks statiske teateruttrykk og Fosses tilstandsdrama-

tikk er allerede blitt  poengtert.  Szondi mener at den eksistensielt  utleverte situasjonen 

hvor Maeterlinck plasserer sine helter, ikke er noe gyldig utgangspunkt for dramatikk. 

Det er heller en dom som fratar menneskene muligheten til handling. ”De stivner i en 

fullstendig passivitet, til de merker døden.”58 Fosses menneskeskildring er også blitt for-

søkt å bli tolket som allegori for Heideggers filosofi59 om å være kastet inn i verden uten 

eksistensielle valg. Til tross for at handlingen i Fosses tekster er stillestående, og de dra-

matiske personene nærmer seg grensen til ‛å ikke være til‛, går dialogen personene imel-

lom aldri helt i stå. Deres samtale er imidlertid ikke bare en fragmentert konstatering av 

dødens nærhet, som i Maeterlincks mest kjente stykke Les aveugles (De blinde). Fosses 

dialoger – til og med de avbrutte setningene og de mangetydige pausene – viser seg alltid 

å være gyldige forsøk på å si noe om virkeligheten med ord. Disse språklige forsøkene og 

hele den meningssøkende prosessen danner bakgrunnen til de ulike dramatiske situasjo-

nene i Fosses dramatikk. 

Ifølge Peter Szondi er det største problemet som kommer av den ikke-dramatiske 

tematikken er oppløsningen mellom form og innhold. Når Szondi nevner spaltet mellom 

det formmessige og det innholdsmessige referer han blant annet til Pirandellos Seks skue-

spillere søker en forfatter. I dette stykket viser han hvordan innholdet peker på seg selv 

og på sin dramatiske form. En slik metalitterær selvrefleksjon er ikke karakteriserende for 

Fosses dramatikk.60 Form og innhold derimot forutsetter hverandre i Fosses forfatterskap 

så vel i hans romaner som i hans dramastykker. Dette betyr imidlertid ikke at formen te-

matiseres på en så direkte måte som for eksempel i Pirandellos stykke.

Den strenge sammenhengen mellom form og innhold settes høyt i litteraturteorien, 

men for teateret kan det også bli til et hinder, spesielt for de som oppfatter Fosses mini-

malisme som ‛tvangstrøye‛. Hvis vi nå følger Szondis tankegang, er det den innholdsmes-

sige minimalismen som vår oppmerksomhet rettes mot. Med Szondis begrep kan vi for-

mulere spørsmålet slikt: hvordan kan den banale virkeligheten brukes som emne for dra-

58  op. cit. s. 46.
59  Langås 1998.
60  Selv  om  i  noen  av  Fosses  romaner  finnes  det  metalitterære  trekk,  er  disse  momenter  alltid 

organiske deler av verkenes helhet og ikke gir inntrykk av å være litterære påfunn. Som eksempel kan 
man nevne romanene Naustet (1989) og Melancholia I. (1995).

25



matikk? Hvordan viser dette seg på handlingsplanet, i persongalleriet og i sceneromme-

ne?

På handlingsplanet ser vi bare små forskyvninger og gjentakelser. Det skjer ingen-

ting – kunne man sagt, men spørsmålet er om dette er en korrekt bemerkning? Et av de 

første  stykkene,  Og aldri  skal  vi  skiljast kretser  rundt  venting,  mens  meningen  ved 

venting dras i tvil ved at venteprosessen får et endeløst preg av den repetitive strukturen. I 

andre stykker skjer det noe hele tiden. Draum om hausten handler til syvende og sist om 

livets endelighet, om dødens evige nærvær. På handlingsplanet oppleves det slik at vi sta-

dig får høre om at noen ‛har gått bort‛ og til slutt forsvinner også hovedpersonen i døden. 

Vinter – det mest tempofylte av stykkene som tas opp i avhandlingen – viser den uendeli-

ge og til tider elendige kampen mellom kvinnen og mannen, hvor maktposisjonene aldri 

blir fastlagt. Dessuten er det flere stykker som kretser rundt selvmordstematikken (Natta 

syng sine songar, Dødsvariasjonar, Ein sommars dag). 

Så når man snakker om handlingsfattig dramatikk må man presisere det med at det 

skjer tilsynelatende ubetydelige ting som i sin sammenheng blir oppfattet som noe større 

og gyldigere enn de enkelte begivenhetene.  Dessuten er man nødt til  å gjøre forskjell 

mellom handling og hendelse. Mens handling forutsetter aktivitet, blir hendelsene forstått 

som begivenheter som døyes med passivitet.61 I en viss forstand er det snakk om hendel-

ser i forbindelse med Fosses stykker, men de konkrete handlingene virker å være erstattet 

av språket, slik at det som skjer, skjer mest i språket, i den verbale og den ikke-verbale 

kommunikasjonen mellom personene.

De dramatiske personene er ingen storartede og karismatiske personligheter heller. 

Om deres forhistorie fortelles det veldig lite som er konkret; det meste om deres bak-

grunn får vi bare en anelse av. Årsaksforholdene som motiverer deres keitete handlinger 

blir sjelden oppklart. Dessuten nevnes de fleste personene ikke ved navn, personnavnene 

erstattes som regel med angivelser om kjønn og alder, kanskje også familieforhold (for 

eksempel: Mann, Kvinne, Faren, Dottera, Den unge kvinna). 

Når det gjelder stedene hvor dramatikken utspiller seg, ser vi at handlingene foregår 

som regel på samme ”plett” og at stedene er enten typiske og overdrevet enkle inntil det 

61  jf. Handling, tilstand og hendelse i Helland – Pettersen Wærp 2005, s. 55. 

26



hyperrealistiske (for eksempel en stue med sofa og vindu, et hotellrom med dobbeltseng) 

eller lades med allmenn symbolikk (en kirkegård med grusgang og gravstein, et forfallent 

hus ved havet).  Det er også noen stykker som plasseres til  et mentalt ingenmannsland 

(Dødsvariasjonar). 

Under slike reduserte sceniske forhold møter vi de tilsynelatende enkle mennes-

kene. De følger som regel faste ritualer, disse virker å opprettholde deres eksistens, de gir 

en midlertidig trygghet og mening.62 Et slikt ritual er for eksempel når AGNES i Barnet dri-

ver og spør folk om hva klokka er – i sin ensomhet søker hun etter selskap, men måten 

hun gjør det på er en form for virkelighetsflykt. HOs venting i Og aldri skal vi skiljast be-

står også av en rekke ritualer. Ein sommars dag viser også en ritualbundet eksistens, hvor 

DEN ELDRE KVINNA ser tilbake i tiden. I de fleste tilfellene fremstår disse ritualene som al-

ternativer for de spontane handlingene.

Den dramatiske situasjonen oppstår i flere stykker når de ritualbundne menneskene 

møter noen andre og blir dermed presset til å endre eller til å forlate ritualene sine. På 

grunn av disse møtene blir de nødt til å reflektere over seg selv og over sitt liv, men det 

skjer ikke ved at den språklige formuleringen av opplevelsen når eksistensialfilosofiens 

høyder. Derfor er det berettiget  å si at  Fosses dramatikk handler om ”små mennesker 

[som] møter livets store spørsmål.”63 Følelse av isolasjon, fødselens og dødens hendelser 

i all deres uforklarlige merkverdighet, menneskets plass i tidens perspektiv64 er noen av 

de ”store” spørsmålene som disse små menneskene konfronteres med uten at det blir helt 

konkret snakk om ensomhet, dødens ugjenkallelighet og tidens ubegripelighet. De store 

spørsmålene er derfor både trivielle og allmenngyldige. Det er denne dobbeltheten som 

viser seg også i en språklig lek med virkeligheten som skaper rom og potensial for dra-

matikk. 

62  Den sceniske sammenhengen mellom det psykiske og det fysiske i disse ritualene ble analysert i 
hovedfagsoppgaven,  Geometri og angst.  Domsa Zsófia:  Geometri og angst, hovedfagsoppgave ELTE 
Universitetet i Budapest, Institutt for Skandinaviske Språk og Litteraturer, 2001 (= Domsa 2001)

63  Johnsen 2000, s. 31.
64  jf. Selvet – litterær følelse og litterært ego i Erik Bjerck Hagen: Hva er litteraturvitenskap. Oslo: 

Universitetsforlaget, 2003 (= Bjerck Hagen 2003) s. 41. 
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Teater eller litteratur?

Begrepet det dramatiske er blitt undersøkt som tekstenes dramatiske potensial. I Fosse-

stykkenes tilfelle ble det karakterisert som metafysisk, tilstandsorientert og språklig. En 

spesiell kobling mellom det litterære og det teatrale er også blitt nevnt i forbindelse med 

dette potensialet.

Teatralitet som konsept kan settes i motsetning til litteratur og litteraritet, altså mot 

dramateksten som bare leses og fortolkes uten tanke på en mulig iscenesettelse. Ved å 

understreke de visuelle og de auditive egenskapene av en tekst (ved å plassere tekstens 

hendelser i et rom med anskueliggjøring av replikkenes opphav) kan man komme til en 

flertydig og sammensatt tolkning i motsetning til den privilegerte avgrensete lesningen.

Hva er så teatraliteten egentlig? – spør Barthes.65 Teateret uten tekst, flere lag av 

tegn og følelser som bygger seg opp på scenen på grunnlag av det skrevne innholdet. ”En 

økumenisk persepsjon av sensuelle effekter,  gester,  stemmer,  avstander,  stoffer og lys 

som dekker teksten med en fullstendighet av ytre språklighet.”66 Det teatrale kan man 

altså sette opp mot litteraturen, mot tekstens teater, mot de skriftlige tegnene, dialogene 

og også mot det dramatiske plotet. Den teatrale teksten kan i følge denne oppfatningen 

ikke klare seg uten den sceniske visualiseringen og som ikke gir tilstrekkelig mange an-

visninger om visualisering og spill.67 

Spørsmålet om dramaenes ”indre dramatiske verdi” og ønsket om å kunne komme 

nærmere fenomenet med en gyldig beskrivelse har lenge opptatt filologien. Begrepet ”in-

dre dramatisk verdi” er lånt fra Hegel. Han argumenterte mot den tyske romantikkens 

oppfatning av dramatikk som en grunnleggende litterær sjanger. Goethe og Schiller var 

til og med opptatt av at emnevalget for dramatikk skulle være essensielt forskjellig fra de 

episke og de lyriske verkenes tematikk.68 Hegel argumenterte for at det er ”de virkemid-

lene som gjør at et drama fungerer godt på scenen” som avgjør ”det dramatiske verkets 

65  Roland Barthes: Essais critiques, Paris: Le Seuil, 1964, s. 41-42. – gjengitt og oversatt fra ungarsk 
etter Patrice Pavis: Színházi szótár. Budapest: L’Harmattan, 2006. (= Pavis 2006) s. 435. 

66  ibid.
67  Det tearale brukes paradoksalt nok både den de fullstendige illusjonen og den illusjonsbrytende 

fremmedgjøringen av den sceniske situasjonen.  jf. op. cit. s. 436.
68  jf. Goethe: Über epische und dramatische Dichtung – som sitert i Szondi 1972, s. 7.
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indre verdi.”69 Hegels idé kan ses i sammenheng med antikkens beskrivelse av tragedien 

og komedien: verk struktureres etter de kravene som den teatrale oppførelsen stiller.  I 

tråd med dette kan man forstå det slik at den klassiske oppfatningen av dramaenes indre 

verdi henger sammen med hvor godt de fungerer på scenen. Goethe beskriver det slik:

... et godt teaterstykke faktisk bare kan formidles halvveis i skrift. En 
stor del av stykkets effekt avhenger nemlig av den sceniske utformin-
gen, av skuespillerens personlige kvaliteter, hans stemmekraft og sær-
egne gestus. Selv tilskuerens ånd og imøtekommenhet  spiller en rol-
le...70

Det er blitt et utbredt mening om dramatikk i den vestlige tradisjonen at teatrale verdier 

kan innskrives tekstuelt og at sjangeren bygger på en dramatisk intensjon fra forfatterens 

side. Forholdet mellom skrift og scene er blitt problematisert også i lys av lingvistiske 

oppdagelser. Spesielt var det semiotikken som har bidratt til ”å øke bevisstheten om en 

iboende ustabilitet, eller immanent performativitet, som ligger i alle tekster, og som gjør 

at deres betydning og virkning alltid vil avhenge mer eller mindre av den konteksten de 

opptrer innenfor.”71 

Dagens teatervitenskapelige forskning viser i det hele tatt stor interesse for spørs-

målet om tekstens innskrevne teatralitet. Her utforsker man også spørsmålet om i hvilken 

grad teateret  har enerett  på teatralitet72,  i  tillegg retter  man søkelyset  mot  den perfor-

mative skriften.73 Konklusjonen av disse forskningene er at teatralitet ikke er noe feno-

men som nødvendigvis blir knyttet til scenen. Teatralitet oppstår dermed ikke som følge 

av teateret som kontekst,  men det er tilskueren som teatraliserer en hvilken som helst 

situasjon.

Betingelsen for at teatraliteten skal oppstå, er altså identifiseringen med 
(når den er villet av den andre) eller skapningen av (når subjektet proji-
serer den over på tingene) et annet rom som skapes av tilskuerens blikk, 
men som det selv blir utenfor. Denne spaltingen av rommet som skaper 

69  som sitert i Michael Sidnell: Performativ skrift: når teateret er innskrevet i teksten. 3t, tidskrift for 
teori og teater. Bergen, 1997/3 s. 20-28. (= Sidnell 1997) s. 20.

70  op. cit. s. 4.
71  op. cit. s. 23. Michael Sidnell beskriver forskyvningen fra det litterære mot det performative i de 

siste tiårenes teaterestetikk.
72  jf. Josette Féral:  Teatralitet. En undersøkesle av det teatrale språkets egenart. I: 3t, tidskrift for 

teori og teater. Bergen, 1997/2. s. 8-17. (= Féral 1997)
73  Det er flere artikler som handler om den performative teksten. Her viser jeg til Michael Sidnells 

avhandling om emnet. (Sidnell 1997)
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en teatralitetens utenfor og innenfor, er den andres rom. Den konstitue-
rer teatralitetens annethet.74

Denne teatrale situasjonen er ikke nødvendigvis knyttet til teateret. Josette Féral fastslår 

at teatralitet ikke lar seg beskrive, den er ingen empirisk målbar enhet og har ingen ”obli-

gatoriske fysiske manifestasjoner.” Hun skriver at teatralitet er en plassering av subjektet 

(betrakteren) i forhold til verden og i forhold til dets egen forestillingsevne.

Den performative teksten bygger på spenningen mellom aksjon og att-
raksjon, i en prosess der impulsene til meningsdannelse går frem og til-
bake, som i en samtale.75

Sitatet er hentet fra artikkelen Den performative teksten i kontekst. Her viser Siren Leir-

våg til Wolfgang Isers teori om tekstens ”appellstruktur” og skriver at resepsjonsestetik-

kens teori stemmer overens med hovedpoenget i Leirvågs artikkel om tekstens performa-

tive art: teksten – ifølge Iser – vurderes ut ifra dens ”grad av bestemthet”. Jo flere tomme 

plasser (Leerstellen) finnes i en tekst jo mer appellerer den til mottakerens deltakelse i å 

skape  betydning  –  kan  man  forstå  på  grunnlag  av  Leirvågs  argumentasjon.  Hun  tar 

imidlertid ikke hensyn til at det settes også grenser for ubestemtheten i en tekst. Ifølge 

Iser føler leseren seg nemlig utelukket av en tekst som ved de tomme plassene tematiserer 

selve tekstens mangler76. Isers teori har derfor gyldighet også i forbindelse med den inn-

holdsmessige  åpenheten  og  den  formmessige  lukketheten  som forutsetter  hverandre  i 

Fosses dramatikk.  Teorien kan også videreføres  til  dramatekstenes  ikke-determinerte77 

punkter som Patrice Pavis nevner blant de mulige kriteriene til den dramatiske teksten. 

Den dramatiske teksten er, i følge Pavis, som sanden: fra tid til en annen kan vi lokalisere 

tegn på overflaten av teksten som støtter mottakelsen og også signaler som gjør oppfattel-

sen tvetydig og udeterminert. Men fasitsvar og endelige løsninger finnes ikke. Alle har 

rett til å forstå og tolke teksten på en stadig fornyet måte. Denne beskrivelsen av den dra-

matiske teksten gjelder for så vidt alle litterære tekster, den er en viktig forutsetning for 

god litteratur, og for så vidt for all god kunst.

Hvis vi nå kommer tilbake til Fosses dramatikk, ser vi at det kan tilnærmes med 

kritikk fra to forskjellige vinkler. På den ene siden er hans stykker altfor konvensjonelle 

74  Féral 1997, s. 10-11.
75  Leirvåg 2004, s. 307.
76  Iser 1996, s. 263. 
77  Pavis 2006, s. 102-103.
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og litterære.  Verken formmessig eller  innholdsmessig er de nyskapende målt  ut fra et 

postdramatisk ståsted. På den andre siden finner vi teatermakernes innvendinger: uansett 

hvor konvensjonelle disse stykkene er, blir de vanskelige i en praktisk scenisk sammen-

heng. Vanskelighetene kommer av tekstenes grad av åpenhet, autoritet og minimalisme. 

Det er ingen gitte oppskrifter eller retningslinjer for hvordan stykkene skal forstås, samti-

dig som sceneanvisningene er for autoritative for at man skal kunne tolke og iscenesette 

stykkene etter fritt behov.

Men det er nettopp disse omfattende kategoriene, spenningen mellom interpretasjo-

nens åpenhet og formens lukkethet, grenselandet mellom litteratur og teater, mellom ly-

rikk og dramatikk som er med på å skape Fosse-tekstenes dramatiske potensial. Mens ho-

vedvekten i Fosses dramatiske forfatterskap ikke legges på fornyelsen av dramasjangeren 

og teaterkunsten, men utforskningen av dramaformen, språket, musikaliteten og metafy-

siske spørsmål i en allmenngyldig og samtidig banal kontekst.

Jeg kom i håpet om å få se noe om livet, knyttet til livets kilder og til 
dets mysterier med sammenhenger som jeg til daglig verken har anled-
ning eller kraft til å få øye på. Jeg kom i håpet om et øyeblikk å få skim-
te skjønnheten, storheten og alvoret i min ydmyke hverdagslige tilvæ-
relse. Jeg håpet at man skulle vise meg et eller annet nærvær, en eller 
annen makt eller gud som bor sammen med meg på rommet mitt. Jeg 
ventet meg noen høyerestående minutter, som jeg opplever uten å vite 
det midt i mine mest ulykkelige stunder ...78

Maurice  Maeterlinck  savnet  denne  guddommelig-hverdagslige  teateropplevelsen  for 

hundre år siden. Verden har forandret seg mye siden han skrev om dette. Menneskets kul-

tur har måttet gjennomgå mange kriser i det 20. århundret. Teateret har også forandret seg 

elementært både i form og innhold. Fosses dramatiske raptus kan ses i sammenheng med 

vår tids fornyet behov for ”et statisk teater” som åpner våre øyne for ”skjønnheten, stor-

heten og alvoret” i vår hverdagslige tilværelse. 

78  Maeterlinck 1998, s. 66-67.
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FORM OG INNHOLD

Kanskje er der det slik at form og innhald i god kunst er så samanvevne 
at dei ikkje lar seg skilje frå kvarandre, innhald er form og form er inn-
hald.79

Dette skriver Jon Fosse i essayet med tittelen Stemme utan tale. Formens og innholdets 

enhet er en vesentlig forutsetning for at man skal kunne møte en stemme utan tale i den 

gode litteraturen, mener forfatteren. Denne stemmen er noe som ikke kan reduseres til 

innhold eller form, ”men den er i alle fall knytt til den faktiske einskap av form og inn-

hald som er den skrifta litteraturen i seg selv har.”80 Fosse velger å kalle denne stemmen 

for skriftstemma i romanens perspektiv. Men i møtet med teateret får den stumme stem-

men en ny dimensjon:

Og det paradoksalt underlege er at dette er ei stemme som er der, og 
som ikkje seier noko. Det er ei stum stemme. Ei stemme som talar gjen-
nom å teie. Det er snakk om ei stemme som på ein måte kjem frå alt det 
som ikkje blir sagt, det er ei stemme som kjem frå ei togn og som lar 
seg merke gjennom og imellom det andre seier, til dømes forteljaren og 
personane i ein roman, eller personane i eit skodespel.

[…] 

Men kanskje er det ikkje i  romanen men derimot  i  teateret  at  denne 
stemma kan la seg høyre tydelegast, når ein der møter den stumme ta-
len, full av ukjend meining. 81

Det er alltid noe selvinnlysende ved måten Fosse formulerer sine teoretiske kommentarer 

på. Om den gode litteraturen som ellers er så vanskelig å beskrive, mener han at den 

”ikkje er slik laga at den lar seg forstå, den er tvert imot slik laga at den står fram som 

uforståelig”.82 I sitt møte med teateret navngir han erfaringer som aldri helt kan fanges 

med ord, men som har vært emne for en rekke teoretiske tanker.83 Essayene til Fosse vir-
79  Jon Fosse:  Stemme utan tale. I Jon Fosse:  Gnostiske essay. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999 s. 

239-240. (= Fosse 1999l) s. 239.
80  ibid.
81  op. cit. s. 240.
82  ibid.
83  En lignende opplevelse av teaterets språk ble også berettet om av Maurice Blanchot i forbindelse 

med Samuel Becketts dramatikk. Blanchot mener at i Becketts lekne språkspill og absurde eksistensielle 
iscenesettelser høres det en mumling – en støy uten lyd – en leken, oppløsende og insisterende lyd.  
se Espen Haakstad – Ole Fjereide: Maurice Blanchot. I: Bøygen: Tidskrift for nordistikk og litteratur-
vitenskap. Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Oslo, 2002/1-2 s. 18-21. 
(= Haakstad – Fjereide 2002) sittert etter Blanchot, Maurice: Orfeus’ blikk og andre essays – forord av 
C. Madsen og F. Tygstrup. København, Gyldendal: 1994. 

    se også Popovics Zoltán: ”Nyelv a végtelenhez” – Foucault és Blanchot. Kilde: 
http://www.c3.hu/~prophil/profi034/popovics.html 28.09.2008. (= Popovics 2008)
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ker opplagte når det gjelder innholdet, men som i de litterære verkenes tilfelle, opplever 

man at formuleringen skjer på en slik måte at de gir en dypere innsikt. 

En betydelig del av faglitteraturen om Fosse karakteriseres av et formorientert ut-

gangspunkt.84 Som regel legger forskerne stor vekt på å beskrive formen, først og fremst 

repetisjonene på stykkenes ulike nivåer. Dette kan føre til at dramastykkene ikke blir sett 

på i sin helhet. På den andre siden oppleves kritikken skjematisk som bare er opptatt av 

innholdet i Fosses dramatikk.85 Tolkningene som gir mest innsikt kombinerer den struktu-

relle og den tematiske analysen.86 I dette arbeidet samles synspunktene under ett kapittel 

og det tas utgangspunkt i forfatterens egne tanker om sammenhengen mellom formen og 

innholdet. Hovedspørsmålet handler om hvordan den særegne tematikken tar en drama-

tisk form og hvordan formen sammen med innholdet utgjør en uatskillelig del av drama-

tikkens helhet. 

Enkelt, men ikke forenklende

Det er en språklig og billedmessig enkelhet som er pregende for alt Fosses skriver. Det 

gjelder ikke bare hans skjønnlitterære verk, men også hans essayistikk, som vi har sett. 

Men enkelheten er ingen forenkling, den er snarere en fortetting av ord, bilder, stemnin-

ger, meninger. Det er en ballansegang mellom den banale og allmenngyldige, som også 

kan oppfattes som en meningsdannende reaksjon på den postmoderne samtidens nivelle-

rende pluralisme.87

Den nyenkle litteraturen med konkret tematikk har en sterk tradisjon i norsk littera-

tur, først og fremst i etterkrigstidens lyrikk med Olav H. Hauge og Jan Erik Vold som 

fremste representanter. Fosse-tekstenes formmessige enkelhet kan også sees i forlengelse 

av denne tradisjonen. Fosse skriver upretensiøst, men formbevisst med den klare hensik-

ten å fange et mangfold av betydninger i enkle formuleringer på grensen til det trivielle. I 

hans episke verk skaper denne enkelhetens estetikk lyriske sjangeroverskridelser. Også i 

84  jf. Sætre 2001, 2004, 2005, Langås 1998
85  Bjørneboe 1999; Langås 1998; Wenche Larsen: Dramatiker i postdramatisk tid: Lars Norén og 

skandinavisk dramatikk. I: Vagant, Oslo: Aschehoug, 2001/1. s. 38-43. (= Larsen 2001)
86  Lehmann 2004, 2005
87  jf. Hans Bertens: A posztmodern Weltanschauung és kapcsolata a modernizmussal. 1986. I: Bókay 

Antal, Vilcsek Béla (red. et. al.): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. 
Budapest: Osiris, 2002. s. 20-48. (= Bertens 1986)
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skuespillene  utfordres  sjangerens  grenser  og  dette  kommer  bare  delvis  av  de  lyriske 

innslagene i hovedteksten. Dramaene ligner på modernistisk frivers uten tegnsetting og 

bygges opp av enkle, men flertydige utsagn. Den dramatiske konflikten skyves på en må-

te i bakgrunnen, og skaper en skjult flyt, som ikke nødvendigvis gir utslag på handlings-

nivået, men skaper et sterkt inntrykk av en dramatisk tilstand. Denne sjangermessige for-

skyvningen og tekstens enkelhet og flertydighet stiller høye krav til den sceniske realise-

ringen og krever en ny dramaturgisk tenkning.88 

Tilstandsdramatikk

I sin beskrivelse av krisetilstanden av det moderne dramaet henviste Peter Szondi til He-

gels estetiske tanker: ” Sanna konstverk är endast sådana, i vilka innehåll och form visar 

sig vara heltigenom identiska.”89 Denne identiteten er dialektisk i sin natur: ” det absolute 

förhålandet mellan innehåll och form, som innebär att de slår över i varandra, så at inne-

håll inte är något annat änn formens omvandling till innehåll, och formen ingenting annat 

än innehållets omvandling till form.”90 I tråd med Szondis teori kan man også si at det 

moderne dramaet oppstår som en splittet form som forfatterne velger for det – i utgangs-

punktet – ikke dramatiske innholdet. Men i hvilken grad stemmer det for Fosses drama-

stykker? Opplever  man også her en splittelse  Szondi  har påvist  i  dramaene til  Ibsen, 

Tsjekhov, Strindberg, Maeterlinck og Hauptmann?

I en vesentlig del av de teoretiske analysene91 med fokus på formen i Fosses drama-

stykker blir Szondis kriseteori nevnt. Det er hovedsakelig den episerende og subjektive-

rende tendensen som blir utpekt som typiske kjennetegn på dramatisk modernitet. Det er 

først og fremst Lars Sætre som tar sikte på å utpeke et motstridende forhold mellom dra-

maenes formplan og innholdsplan, mellom en meningsbyggende og en meningsnedbry-

tende tendens.92 Szondis teori brukes her med trykk på begrepet episering, som uten tvil 

er den mest innflytelsesrike analysen om tendensene i den moderne dramatikken. Men i 

88  se  Lisbeth  P.  Wærp:  Forsvinning  og  fastholdelse:  Jon  Fosses  Ein  sommars  dag  –  en 
dramaestetisk  lesning.  Edda Oslo:  Universitetsforlaget,  2002/01 s.  86-97. (= Wærp 2002);  Lehman 
2004; Bjørneboe 1999

89  Szondi 1972, s. 8.
90  ibid.
91  jf. Sætre 2001, 2004, 2005; Lehmann 2005; Bjørneboe 1999
92  Sætre 2001, 2004
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Szondis verk kan vi også lese om en annen krisetendens som har større relevans for Fos-

ses skuespill. Szondi kritiserer den belgiske dramatikeren Maurice Materlinck for drama-

enes reduksjon til tilstand uten handling. 

För honom är döden som sådan mäniskans öde, och i hans dramatik be-
härskar döden ensam scenen. Inte i någon bestämd gestalt och inte tra-
gisk förknippad med livet. Ingen gärning er orsak till döden, ingen är 
ansvarig for den. Dette innebär att den dramatiska handlingen erstätts 
av situationen. […]Handlingen är inte längre något väsentlig i Maeter-
lincks dramatik.93 

Fosses tilstandsdramatikk har en del likhetstrekk med Meterlincks statiske teaterspråk. 

Dette har ikke blitt fokusert på i det som skrives om Fosse.94 Allikevel er det vesentlig å 

skille mellom den mest utbredte handlingsorienterte dramatikken og det statiske teateret, 

samt den tilstandsorienterte dramaturgien som de fleste av Fosses stykker bygges opp på. 

Dette innebærer også at Fosses verk ikke bør være målt til en tradisjonell handlingsorien-

tert dramaturgi. Hans scenetekster skal snarere tolkes som ”utfoldelser av en tilstand som 

bare brytes opp av det som er – i hvert fall tilsynelatende – tilfeldige og ubetydelige hen-

delser” – som Frode Helland og Lisbeth Pettersen Wærp skriver i den teoretiske innfø-

ringsboken om Å lese drama,95 hvor de har valgt å sidestille de handlingsorienterte og de 

handlingsfattige tendensene i dramatikken. Forfatterne tilføyer at det ikke er snakk om 

”vesensforskjellige dramaformer, men snarere om gradsforskjeller og mange grensetilfel-

ler”.96 På den tilstandsorienterte dramatikken nevner Helland og Wærp Becketts Mens vi  

venter på Godot som hovedeksempel. 

Svaret som gis på problemstillingen fra Szondi om dramaformens splittelse er både 

ja og nei. Tematisk og formmessig utforskes sjangerens grenser i Fosses dramatikk. Fa-

milie-epikk og metafysisk lyrikk slår ofte i hverandre i de stykkene vi skal se nærmere 

på. Men det er ikke snakk om negasjon av dramasjangeren, og går ikke i retning av forla-

telsen av teateret, men den handler nettopp om utforskning av muligheten til dramatikk.

93  Szondi 1972, s. 45.
94  I sin artikkel om Ein sommars dag henviser Lisbeth Pettersen Wærp (Wærp 2002) ikke direkte til 

Maeterlinck, men forståelsen av tilstandsdramatikk understrekes i motsettning til handlingsdramatikk. 
95  Helland – Wærp 2005, s. 55.
96  op. cit. s. 57.
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Dramaturgiske hovedbolker

Samuel Becketts forfatterskap ble allerede nevnt i forbindelse med Fosse tekstenes genu-

int dramatiske karakter. Det er spesielt i forbindelse med de to første stykkene man mener 

at de ”tangerer Samuel Becketts absurde dramatikk.”97 Kai Johnsen tar også utgangspunkt 

i Becketts teatrale arv og beskriver Fosses dramatikk som ”en slags link til Beckett og 

hans ensomhetsprosjekt”98 når han plasserer Fosse på det internasjonale teaterkartet. Den-

ne vesentlige sammenhengen finner også Johnsen i de to første stykkenes eksperiment 

med formen og innholdet.

De to første stykkene,  Nokon kjem til  å komme  og  Og aldri  skal  vi  
skiljast, handler på et slags metaplan om muligheten og umuligheten av 
å skrive dramatikk, om muligheten for nye posisjoner, om muligheten 
for, og umuligheten av, å være sammen om noe.99

Disse to første stykkene karakteriseres av an slags spill mellom virkelighet og fiksjon. 

Plassen til dette spillet overtas av en streng dramaturgisk enhet med hensyn til tid og rom 

i de kommende stykkene. Namnet, Barnet, Mor og barn, tematiserer intime familiære re-

lasjoner. Som også stykkenes titler røper det kretser disse tekster rundt et barns fødsel og 

rett til liv. Disse stykkene er både konkrete og metafysiske på samme tid. Kai Johnsen 

kaller disse for ”stuestykker” og skriver om Fosses prosjekt at ”gjennom enhet i tid og 

rom utforsker han den unike i det ordinære, og gjennom poetiseringer av denne hverdags-

epikken møter figurene de store historiene.”100 Natta syng sine songar hører også med i 

denne realistiske blokken. 

I de andre fire stykkene som tas med i analysen opplever man en formmessig eks-

perimentering i flere retninger. Ein sommars dag og Dødsvariasjonar består av ulike tids-

plan og spilles på ulike mentale plan. Dermed blir spillet mellom fiksjon og virkelighet 

etablert på nytt. Draum om hausten kombinerer familietematikken med en drømspilldra-

maturgi og tematiserer menneskets tid. Etter de forholdsvis store persongalleriene,  går 

tallet på personene ned til to igjen i Vinter og spillet mellom virkelighet og fiksjon får et 

ironisk preg.

97  Karianne Skovholt: Jon Fosses realisme – om samtalen og møtet i Mor og barn. Bøygen: Tidskrift 
for nordistikk og litteraturvitenskap. Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i 
Oslo 2002/1-2. s. 80-89. (= Skovholt 2002) s. 88.

98  Johnsen 2000. s. 30.
99  ibid.
100  op. cit. s. 32.
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Som vi vil se i analysen finnes det også andre kriterier for hvordan man kan dele 

inn Fosses tidlige dramaer i bolker, og denne grove inndelingen presenteres her som et 

mulig utgangspunkt. Den detaljerte analysen følger kronologien i dramastykkenes tilbli-

velse, mest for å unngå en skjematiserende lesning som en påtrengt inndeling ville inne-

bære. Der hvor det er relevant, blir imidlertid også parallellene mellom stykkene vist til 

både i dette kapittelet og i andre deler i arbeidet. 

Nokon kjem til å komme – muligheten til dramatikk

Det første dramaet, Nokon kjem til å komme består av sju bilder, disse følger hverandre i 

kronologisk rekkefølge.  Handlingen utspiller  seg på et  par timer.  Sceneskiftene følger 

personenes bevegelse rundt og i huset. Lineariteten er – ifølge Niels Lehmann – et bevis 

på at Fosses stykke er av en eksistensiell type.101 Lehmann retter et dramaturgisk fokus på 

at den konsekvent lineære fortellerstrategien ikke er noe som man skal se ned på ut ifra 

den kunstoppfatningen som har preget det siste århundret, men tvert imot anse linearite-

ten som en del av effekten som skaper umiddelbarhet. I tillegg til den lineære forteller-

strategien, nevner Lehmann dramaets form som er orientert mot de mellommenneskelige 

relasjonene og den klassiske innlevingspatosen som viktige argumenter for at teksten ik-

ke er basert på et epistemologisk motivasjonsgrunnlag. Han kommer fram til denne kon-

klusjonen etter en utlegging av det han kaller for postfenomenologisk estetikk – med ut-

gangspunkt i Alain Robbe-Grillets romanpoetikk, Richard Rortys pragmatisme og Nikk-

las Luhmanns konstruktivisme. Lehmann bruker Fosses Nokon kjem til å komme som il-

lustrerende eksempel på den postfenomenologisk orienterte estetikken. Han hevder at hos 

Fosse ikke er det tale om å vende naivt tilbake til en enkel representasjon, men snarere 

om å ta opp det fenomenologiske skildringsprosjektet på et konstruktivistisk grunnlag. 

Han viser til de overdrevne gjentakelsene på det språklige planet som forårsaker den dra-

matiske effekten at parets samlivsproblemer blir gjenstand for observasjon. Dette utpeker 

en distansert  implisitt  forteller  i  stykket  som skal  innta  observatørens  posisjon.  Gjen-

takelsene tjener også til å trekke leseren lenger inn i stykkets univers på en umiddelbar 

måte. Denne effekten ligner dogma-filmenes strategi ved å anvende håndholdte kamera, 

som Niels Lehmann skriver.
101  Lehmann 2004, s. 88.
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Lehmanns argumentasjon er av stor relevans for den formmessige tilnærmingen av 

Nokon kjem til å komme. Det at den suggestive gjentakelsen skaper stykkets umiddelbar-

hetseffekt er et viktig argument. Men at dette ville utpeke en implisitt observatør i stykket 

er en konklusjon som man ikke uten videre kan slutte seg til. Lehmann baserer sin argu-

mentasjon på en fenomenologisk estetikk ”som vil unngå forklaringer og holde seg til 

skildringer.”102 Dette settes opp mot den epistemologiske framgangsmåten som postulerer 

kunstforståelse som en evig tilnærming til sannheten. I og seg selv er dette ingen innven-

ding mot den fenomenologiske argumentasjonen, men istedenfor å bruke den implisitte 

forfatteren som begrep i analysen er det riktigere å vise til det autoritære elementet i Fos-

ses dramatikk som ble diskutert i kapitlet om det dramatiske. I min tolkning av dette styk-

ket – og for så vidt av alle dramaene til Jon Fosse – er det heller dette autoritære elemen-

tet til stede. Man kan godt velge å kalle det for den implisitte forfatteren, men dens rolle 

lar seg ikke definere ut ifra en observatørposisjon som skal styre vårt blikk på fortelling-

ens kanaler, for dette ville forutsette at den implisitte forfatteren var allvitende i forhold 

til de dramatiske personene og de dramatiske hendelsene. Dette måtte være basert på et 

epistemologisk tolkningsgrunnlag som Lehmann selv avviser til fordel for den fenomeno-

logiske tilnærmingen. Den autoritære stemmen kan sammenlignes med den stemmen som 

Maurice Blanchot beskriver i forbindelse med Kafkas verk. 

Han mener at Kafka oppdager den nøytrale og anonyme stemme – altså 
”han” i 3. person. Et narrativt ”han” som oppløser den subjektive jeg-
fortelleren, likefremt som det olympiske blikk. Den psykologiske perso-
nifiserte stemme og den allvitende fortellerstemme viker, ifølge Blan-
chot, for bokens egen stemme. Det er selve anonymiteten og nøytralite-
ten som taler, et talende som bare kan oppstå litterært og i neste steg 
representere det litterære. Det er med hensyn til ordenes betydning det 
utenfor som taler i boken. Det som trer frem er fraværets nærvær, som 
Blanchot kaller det. Boken i sin utlevering gjennom den nøytrale 3. per-
son lar boken selv bli nærværende, men dette nærværende er noe ube-
gripelig og fantastisk og derfor et fravær.103

Til tross for at Blanchot tanker ikke handler om dramastykker men om prosaverk, belyser 

hans begrep ”fraværets nærvær” også Fosses dramatiske forfatterskap. Den talende ano-

nymiteten og nøytraliteten karakteriserer hans hele forfatterskap, dette er ”den stumme ta-

102  op. cit. s. 42.
103  Haakstad – Fjereide 2002, s. 21.
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len, full av ukjend meining” som i følge forfatteren ikke i romanen, men i teateret lar seg 

høre tydeligst.104 

Som Lehmann selv medgir er hans tilnærming til Nokon kjem til å komme av utven-

dig karakter. Hans pragmatiske forståelse av dramaets form og den postfenomenologiske 

tanken vil allikevel ligge til grunn for den formmessige analysen. 

Formmessig er det en del likhetsstrekk mellom Fosses og Becketts dramatikk, som 

vi tidligere har sett. I tilfelle av Nokon kjem til å komme er selve tittelen som vekker asso-

siasjoner til  Mens  vi venter på Godot.  Et videre formmessig likhetstrekk er stykkenes 

språklige og billedmessige minimalisme, samt repetisjonene og handlingens stillestående 

karakter. Her er det ikke plass til en sammenlignende analyse av de to stykkene, men i 

grove trekk kan man vise til de motsatte tendensene i dramaene: mens det går mot nega-

sjon og immobilitet i Becketts dramatiske univers, skapes det den mest elementære forut-

setningen til dramatikk i Fosses stykker.105 Allerede i den første teksten som Fosse leverer 

til teater skjer det ved at paret ikke bare snakker om sannsynligheten av at noen vil kom-

me og forstyrre dem, men at det virkelig kommer noen, at det skjer noe. Og det som skjer 

er like nødvendig som uforutsigbar, det er dramatikkens kjerne.

På formplanet er det viktig å legge merke til sceneanvisningenes rolle. Utover det 

som sies følger vi en stumfilm, som får en narratologisk betydning i stykkets avslutnings-

bilde. Det at kvinnen ikke forlater sin sjalu mann, men ”ser mildt mot han”106, setter seg 

ved siden av ham på benken og ”stryk han over kinnet”107 kan oppfattes som en forsoning 

og ny start for paret eller som en ny ‛sjalusirunde‛ – avhengig av hvordan HAN vil oppfat-

te HOS oppførsel. Men teksten slutter og HANS reaksjon får vi ikke med oss, slik blir det 

opp til hver enkel mottaker å avgjøre utfallet. 

Avslutningen oppleves ikke som et drastisk sjangerbrudd, men forskyvningen av 

viktigheten fra hovedtekst til sidetekst, styrer stykkets avslutning mot det episke, hvor det 

narrative  elementet  overtar  plassen  til  dialogene.  Denne episerende  forskyvningen  på 

formplanet fører til at stykket får en åpen slutt på innholdsplanet. 

104  jf. Fosse 1999l, s. 240.
105  „For noen må komme og noe må skje. Hvis ikke blir det ikke teater.” – Johnsen 2000, s. 30.
106  Jon Fosse: Nokon kjem til å komme. I: Fosse, Jon: Teaterstykke 1. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999. 

s. 7-84. (= Fosse 1999f) s. 84.
107  ibid.
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Et videre formmessig preg av dramaet, som også vekker assosiasjoner til filmkuns-

ten, er at man ikke kan spore opp en regelmessighet i konstruksjonen. Scenenes lengde er 

variert, noen av dem er kortere og noen er lengre avhengig av den dramatiske hendelsen 

og scenenes indre nødvendighet. I noen av de senere stykkene til Jon Fosse kan man ut-

peke et konstruksjonsprinsipp som er basert på dramaets klassiske konvensjoner. Et slikt 

formprinsipp finner man ikke spor av i det første stykket. Man kunne sagt at formens ure-

gelmessighet har sin grunn i forfatterens uerfarenhet med å konstruere dramatekster, men 

hvis man tenker nøyere etter ser man at den hakkete, filmaktige formen er nettopp et re-

sultat av personenes sinnelag og skiftningen mellom maktposisjonene som skaper forut-

setningen til dramatikk i trekantsfortellingen. 

Nokon kjem til å komme kan fort bli ‛offer‛ for en psykologiserende tolkning, på 

samme måte som Fosses andre stykke, Og aldri skal vi skiljast. En slik lesning er imid-

lertid ikke relevant her: selv om det er forståelig at man vil forsøke å avkode Fosses gåte-

fulle personer ut fra et psykologisk perspektiv, ville dette aspektet føre til en innsnevring 

av problemstillingen. I stykket er det ikke bare snakk om spørsmålet som gjelder mulig-

heten til å eksistere i et samliv, men muligheten til å være til i det hele tatt. 

Og aldri skal vi skiljast – på grensen til virkelighet

I møtet med Fosses andre stykke,  Og aldri skal vi skiljast, blir man vitne til en utforsk-

ning av grenselandet mellom det virkelige og det drømaktige. Men det er et viktig argu-

ment som taler mot at dette stykket skal tolkes på samme måte som det første, det er nem-

lig usikkerheten som skapes rundt den sceniske og den psykiske virkeligheten og dermed 

også om stykkets egentlige handling. For det er bare en av de mange mulighetene for ut-

leging av handlingen som viser til trekantsforholdet og sjalusien som hovedmotiv i begge 

stykkene.108 Likevel er det en del likhetstrekk mellom de to stykkene, begge tekstene er 

nemlig preget av en framtredende lyrisk karakter som skiller dem fra de senere stykkene: 

den suggestive repetisjonen fører til at tekstene overskrider hverdagsspråkets enkelhet og 

får en lyrisk flyt. Med andre ord kan vi si at begge stykkene er skrevet i grenselandet mel-

lom litteratur og teater. 

108  Det finnes nemlig ingen dirkete tegn i teksten på at HO i Og aldri skal vi skiljast oppfatter JENTAs opp-
treden som trussel.
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Mens Nokon kjem til å komme er mer dialogisk i formen, er Og aldri skal vi skiljast 

hovedsakelig preget av kvinnens monolog. Utover det finnes det sekvenser hvor  HO og 

HAN veksler noen replikker med hverandre – så forsvinner HO alltid igjen i sin egen ver-

den. I tillegg hører vi HANs og JENTAs urolige samtaler som delvis foregår utenfor scenen. 

Monologens partier hvor Ho snakker til den imaginære mannen er de som understreker 

hennes isolasjon og fjerner henne fra den sceniske virkeligheten. Unni Langås beskriver 

tematikken i stykket med begrepet Angstens språk.109 I hennes utlegning blir negativitets-

tradisjonen med utgangspunkt i Blanchots filosofi og språkets umulighet fokusert på. Hun 

skriver generelt om stykket:

Både ventemotivet og sjalusimotivet ligger imidlertid helt oppe i dagen 
og påkaller knapt noe behov for fortolkning. Stykket viser frem en situ-
asjon: det synes ikke å ha noen betydning  hvorfor  Ho er blitt forlatt. 
Stykket stiller med andre ord ingen psykologiske eller epistemologiske 
spørsmål (selv om man selvsagt kan plassere motivene på et psykolo-
gisk, henholdsvis epistemologisk nivå), men presenterer en tilstand hvor 
ensomheten og savnet er et faktum.110 

Det at man ikke skal forsøke å tolke stykket ut ifra en dramatisk handling, men en tilstand 

gjelder generelt nesten alle stykkene Fosse har skrevet. Det er allikevel noen stykker som 

er i større grad preget av det statiske uttrykket som ble nevnt i forbindelse med Maeter-

lincks egne tekster og hans syn på teaterets rolle for menneskets forståelse av sin eksis-

tens. I tillegg til  Og aldri skal vi skiljast  vil først og fremst  Ein sommars dag kreve en 

lesning som baseres på tilstand og ikke handling. 

Når Langås påstår at sjalusi er et av de to motivene i dramaet som ikke stiller krav 

til diskusjon, legger hun ikke merke til at sjalusimotivet ikke blir uttalt og bekreftet på en 

implisitt måte i teksten. Det er noe som fortolkeren uvilkårlig legger til i kvinnens psykis-

ke tilstand. Denne fortolkningen skjer på grunnlag av en realistisk oppfatning av situasjo-

nen, nemlig at det dukker opp en rival på scenen. Men dette er kun den ene muligheten til 

å forklare stykkets handling. Selv Langås mener at man kan tolke historien som en sam-

menføyning av to parallelle tidsplaner. Ved siden av HOs enetale, blir vi på den måten vit-

ner til en retrospeksjon av et tidligere stadium i forholdet mellom  HO og  HAN. I denne 

parallellhistorien får sjalusien en større rolle: mannen sier bebreidende til  JENTA at han 

109  Langås 1998, s. 198.
110  op. cit. s. 199.
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måtte kjøre på glatte veier i ”regn og sludd”, hadde vandret gatelangs og banket forgjeves 

på døra.

Men kvifor måtte du
vere saman med han
At du ikkje kom
det er no så
men kvifor måtte du
Kort pause
Med han111 

Sjalusi er imidlertid ikke direkte å finne i HOs monolog. Det andre motivet Langås nevner 

har imidlertid en større relevans for tolkningen av stykket. Den forgjeves venting kan 

være  en  overfladisk  bindeledd  til  Becketts  drama,  Mens  vi  venter  på  Godot.  Botho 

Strauss’ Hennes bryllupsbrev er riktigere å nevne i denne sammenhengen, siden Og aldri  

skal vi skiljast ble skrevet i dialog med denne prosateksten, som ble oversatt av Jon Fosse 

med tanke på en framføring sammen med Og aldri skal vi skiljast. 

Drømmemotivet har også inspirert en del fortolkninger. Anne Heith bruker Strind-

bergs Et drømspel for å forklare tvetydigheten i stykkets tid og rom.112 ”Som läsare kan vi 

inte avgöra med bestämdhet om det rör sig om en person enligt drömspelslogiken eller 

om en framställning av en hallucination.”  – skriver hun og peker på likheten mellom 

Strindbergs stykke og Fosses skuespill i grunntemaet: menneskets forventninger som ikke 

blir oppfylt. Dermed leser også hun stykket inn i negativitetstradisjonen, men hun gjør 

det på grunnlag av stykkets tema og ikke på grunn av språket som Langås.

Den svenske teateranmelderen, Leif Zern gjør sin leser oppmerksom på hvor opp-

brukt drømspill-tolkningen er og hvor forsiktig man skal være med å bruke denne logik-

ken i en lesning av nyere stykker. Han setter selve temaet i et eldre litterært perspektiv 

enn Strindbergs med å vise til andre klassiske skuespill med drømmemotivet i kjernen, 

som  Livet  er  drøm  av Calderón  og  Shakespeares  En midtsommernattsdrøm.  I  tillegg 

påstår han at, i motsetning til Strindbergs drømspillteknikk, mangler man det klare skillet 

mellom drøm og virkelighet i Fosses stykker.113 Zern legger hovedvekten på ventingen 

111  Jon Fosse:  Og aldri skal vi skiljast. I: Jon Fosse:  Teaterstykke 1. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999. 
s. 85-176. (= Fosse 1999g)

112  Anne Heith:  Fenomenet Jon Fosse. I:  Norsk Dramatisk Årbok. Oslo: Norske dramatikeres forbund, 
1997. s. 34-45. (= Heith 1997) s. 37-38.

113  Leif Zern: Det lysande mørket: Om Jon Fosses dramatikk. Oslo: Det Norske Samlaget, 2005. (= Zern 
2005) s. 30.
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istedenfor  drømmemotivet:  han mener  at  stykket  gjør oss usikker  på hvem venter  på 

hvem. Det blir et kor av stemmer som gir ventingens gjenklang. HAN ventet på JENTA, som 

trodde at HAN ikke ville komme til henne, det bruker hun som en forklaring på at hun var 

sammen med en annen mann. Kvinnen venter på mannen, selv om hennes venting blir 

etter hvert mindre og mindre konkret: ”Livet det er venting”114 – lyder stykkets nøkkellin-

je, men ”Kva er det å vente på”115 – spør HAN. Kvinnens forgjeves venting blir til et eksis-

tensielt fenomen. Zern går så langt som å påstå at tiden overtar plassen hennes som ho-

vedrolleinnehaver i stykket. Ventemotivet åpner for tidsfenomenet som perspektiv i ana-

lysen  og  knytter  stykket  til  andre  dramaer  i  forfatterskapet:  Draum om hausten,  Ein 

sommars dag, Sov du vesle barnet mitt. 

Når det gjelder stykkets formplan må monolog som dramatisk form diskuteres. Pe-

ter Szondi skriver det følgende om den monologiserende tendensen i den moderne drama-

tikken i forbindelse med Tsjekhovs stykker: 

Tjechovs människor borde vara att man avstode från handling och dia-
log, dvs. från själva dramaformen, eftersom handlingen och dialogen ut-
gör dramats två viktigaste formkategorier.116

Dermed blir også grunnlaget for dramatikk vanskeliggjort, mener Szondi. I tilfelle av Og 

aldri skal vi skiljast finner man en bekreftelse på at monologen – et uttrykk for den talen-

de personens ensomhet – er den bærende formen i dramatikken som hovedsakelig baseres 

på ventemotivet. Ventingen og ensomheten skaper repetisjoner i monologens tematikk. 

Repetisjonene er imidlertid aldri helt identiske, på det ytre planet er repetisjonen en kilde 

til musikalitet og på innholdsplanet innebærer det frampek. Det er de små forskyvningene 

i monologens tematikk som gjør at tilstanden ikke mister sin dramatiske karakter. Styk-

kets ‛realistiske‛ samtaler mellom HAN og JENTA er også preget av isolasjon og repetisjon. 

Begge gir uttrykk for angst og usikkerhet som bare delvis kan forklares med sjalusimo-

tivet. Alle tre personene får vi egentlig veldig lite informasjon om, deres livssituasjon og 

angst blir vi presentert for uten psykologiske eller epistemologiske forklaringer.

Unni Langås trekker inn Andrew Kennedys begrep, ”duologue of isolation” i sin ut-

legning av hovedpersonens situasjon til sin omverden. Når personene snakker forbi hver-

114  Fosse 1999g, s. 172.
115  ibid. 
116  Szondi 1972, s. 28.
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andre, forsterker dialogens tilsynelatende karakter den enkeltes isolasjon og ensomhet. I 

Og aldri skal vi skiljast er det imidlertid ikke helt på sin plass å ty til Kennedys teori. 

Stykket  etablerer  ikke den realistiske  samtalesituasjonen hvor teorien kunne anvendes 

med gyldighet. Når det gjelder andre stykker av Fosse hvor plotet og samhandlingen kan 

tolkes på realismens prinsipper (for eksempel Namnet) virker det mer relevant å anvende 

Kennedys begrep, ”isolasjonens dialog” i analysen.

Dersom man legger til grunn for sin forståelse av stykket at personene befinner seg 

på  ulike  tidsplan,  vil  man  delvis  miste  den  dramatiske  spenningens  utgangspunkt. 

Stykkets dramatiske høydepunkt uansett tolkningsvinkel er scenen i andre akt hvor alle 

tre personene befinner seg fysisk i rommet, på scenen.  HAN og  JENTA sitter ved det på-

dekte bordet, når HO kommer inn. ”Ho ser mot bordet der dei to sit, men ho ser dei lik-

som ikkje.”117 Vi er mest spent på hvordan JENTA vil reagere på dette. Det er en annen sce-

neanvisning som gir oss en tvetydig informasjon om det: ”Jenta ser mot henne, så mot 

han, så mot henne igjen. Ho snur seg, ser mot jenta, ser så ut av vinduet igjen.”118 HANs 

og JENTAs reaksjon forskyves i tid. Kvinnens monolog og bevegelser fyller dette rommet 

med en økende spenning. Bruddpunktet og klimaks i scenen er når kvinnen snakker di-

rekte til paret: 

Ho går bort igjen til bordet, ser først mot jenta, så mot han
Vil di ha noko å ete
Dei ser ned i bordet. Pause. Ho tar vinflaska. Ho ser først mot  
jenta, så mot han
Meir vin
Jenta reiser seg, ser mot han. Ho set vinflaska frå seg på bordet
Ikkje meir vin
Nei ikkje meir vin [...]119 

JENTA vil etter dette punktet gå så fort som mulig. Hennes rop på mannen hører vi også i 

den siste akten, hvor det igjen skjer et brudd på realismens logikk. Fordi HAN er kledd i 

slåbrok som i første akt og gjør inntrykk av at han har vært hjemme hele tiden, at mel-

lomaktens hendelse var bare en drøm, men så går HAN ut til JENTA og forlater kvinnen, et-

ter alt å tyde, for godt. 

117  Fosse 1999g, s. 153.
118  ibid. 
119  op. cit. s. 156.
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Bruddpunktene krever at mottakeren skal danne seg et stadig nyere bilde av den 

sceniske virkeligheten. Denne prosessen vanskeliggjøres av at teksten gir få faste holde-

punkter om hva som skal oppfattes som virkelig. Stykket byr på en rekke teoretiske kon-

notasjoner for litterater, men mottakelsen av stykket i en scenisk sammenheng kan virke 

altfor utfordrende. Jeg har deltatt i en ungarsk produksjon av stykket,120 og har også sett et 

arkivopptak fra den norske førsteoppsetningen121: både under det parktiske arbeidet og 

gjennom filmopptaket fikk jeg inntrykk av at teksten hadde en høyere vanskelighetsgrad 

enn de nevnte stykkene av Fosse som følger drømmelogikken og tematiserer tiden. Årsa-

ken til dette kan finnes i at bruddet mellom virkelighet og hallusinasjon/drøm, mellom 

fortid og nåtid konstitueres hovedsakelig på grunnlag av HOs enetale alene. Overgangene 

i hennes monolog får mottakeren til å tro at stykket handler om en person i svekket sinns-

tilstand. Dermed går oppfatningen av stykket i en forenklende retning og fører til en feil-

tolkning av teksten som den forlatte og forrykte kvinnens håpløse og endeløse monolog. I 

motsetning til for eksempel  Draum om hausten, er overgangene ganske like i  Og aldri  

skal vi skiljast,  de forekommer hyppigere og er ofte forutsigbare i koreografien: først 

oppfatter  HO HANS faktiske nærvær, deretter vipper hun til den vanlige venteposisjonen, 

så fører hun en realistisk samtale med mannen igjen. På slutten av stykket synker hun ned 

i denne ventingen, hun blir mer desperat og virker å ha mindre sjanse til å bryte ut av 

sirkelen.  Praktisk sett  krever  dette  en høy presisjon i  skuespillteknikken og en større 

åpenhet og sensitivitet fra publikum.

Hvis man ser bort fra stykkets potensial til en scenisk framførelse vil man legge 

merke til at formen – enetalen og de fragmenterte dialogene – henger tett sammen med 

selve tematikken: venting blir til et eksistensielt fenomen. Formen er da et produkt av 

innholdet, og står ikke i oppsplittet forhold sitt tema. 

Til slutt om Nokon kjem til å komme og Og aldri skal vi skiljast vil oppmerksomhe-

ten rette mot den spesielle måten stykkenes titler kommuniserer med dramaenes tematikk 

på: tittelen Nokon kjem til å komme har det vært nevnt som en parafrase til Becketts dra-

ma, men Fosses dramatittel blir heller en advarsel om den dramatiske handlingens kjerne 

som er like uønskelig som nødvendig. Og aldri skal vi skiljast som tittel kan tolkes i sam-

120  József Attila Színház, Budapest, 2006. regi: Pál Sztarenki
121  Den Nationale Scene, Bergen, 1994. regi: Kai Johnsen
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menheng med Botho Strauss’ prosatekst Hennes bryllupsbrev. Tittelen lyder nemlig som 

et ekteskapsløfte. Men i motsetning til Fosses første stykket blir denne tittelen aldri uttalt 

i dramaets tekst, dette gjør at tittelen blir en del av oppfattelsen av stykket som en kons-

tant sirkelgang. Det faller som en dom over deltakerne, som en parafrase av ensomheten 

som er blitt et faktum i personenes liv og som de ikke kan bryte ut av.

Og er aldri åleine
Eg kan vere åleine
Eg kan vente
For livet er jo venting
Eg er venting122 

Namnet - et velkomponert stykke

Namnets dramatiske struktur virker overraskende velkomponert i forhold til de to første 

stykkene. Det består av tre akter, handlingen utspiller seg i løpet av noen få timer på en 

ettermiddag. På scenen ser vi en stue, en ”personliggjort møbelkatalog”123, hvor familie-

gjenforeningen skulle finne sted. Innenfor en fast kompositorisk ramme gjør to hoved-

tendenser seg gjeldende som Szondi nevner i Det moderne dramaets teori, nemlig epise-

ring og subjektivering, og utfordrer dermed drama som form, mener Lars Sætre om sam-

menhengen mellom dramaets form og innhold.124 Episeringen er knyttet til en rekke ukla-

re hendelser i fortiden, for eksempel til BEATEs og den eldre søsters oppbrudd med famili-

en. Men når man skal snakke om fortiden, skjer det ikke på den måten vi kjenner fra Ib-

sens dramaer. Man klarer aldri å snakke helt ut om det som skjedde. Eksempelet nedenfor 

er hentet fra samtalen mellom MORA og FAREN om en tåkelagt fortidig hendelse:

MORA
Nei Beate er ikkje så enkel
FAREN
Beate
Mora nikkar
Nei det er ho ikkje
Slett ikkje
MORA
Det var jo du som henta henne
Den gongen
Då dei ringde
FAREN

122  op. cit. s. 175.
123  Johnsen 2000, s. 35.
124  Sætre 2001, s. 150.
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Ja
Dreg ordet ut
MORA
Kva var det eigentleg som skjedde
FAREN
Nei ikke snakk om det
MORA
Men var det ikkje
FAREN
Ja ja
MORA
Nei du vil aldri fortelje meg noko
FAREN
Det er ikkje noko å fortelje125 

Samtalen ebber fort ut og verken vi eller MORA får svar på spørsmålet om det som egent-

lig hendte i fortiden. Stykkets episering fører ikke til en oppklaring – som hos Ibsen –, og 

blir heller ikke inngangen til en ny framtid. Barnet vil komme til verden i en familie som 

ikke på noen måte fungerer som familie, det vil komme til et liv uten far, for GUTEN for-

later til slutt familiehjemmet og overlater  BEATE til  sin ungdomskjæreste  BJARNE. ”Han 

kjem vel tilbake”126 – sier JENTA etter at han går. Denne korte replikken er den eneste som 

peker framover, men det er vanskelig å tro at GUTEN vil noen gang vende tilbake til henne 

og til dette huset.

Den andre tendensen som utfordrer dramaets form er subjektiveringen. Dette er i 

mindre grad til stede i dette stykket enn i det forrige, det er det umulige møtet og den 

umulige samtalen som flytter fokuset på personenes indre prosjekter istedenfor den mel-

lommenneskelige interaksjonen.

Det er en form for symmetri man kan oppdage i stykkets struktur. Den første og 

den tredje akten speiler hverandre med hensyn til hendelser og opptrinn personene gjør, 

mens den andre akten står sentralt og tematiserer språkets og navnets eksistensielle funk-

sjon. Lars Sætre har i sin artikkel om Namnet påpekt at den ytre dramastrukturens status 

ikke er entydig. Spørsmålet han stiller er det følgende:

Er dette formspråket menneskeleg og fenomenalt forankra i dramatisk 
tvingande tilhøve som bind det til karakterane som er i samhandling og 
dialog med kvarandre? Er det – i stort – ei figurering (ein spegelfigur), 
ein tilført og forma mønster, der delane er lausrivne frå menneskeleg 

125  Jon  Fosse:  Namnet. I:  Jon  Fosse:  Teaterstykke  1.  Oslo:  Det  Norske  Samlaget,  1999.  s. 177-291. 
(= Fosse 1999h) s. 261-262.

126  op. cit. s. 290.
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eksistens, og fungerer i forhold til kvarandre som erstatningar – substi-
tusjonar, metonymiske forskyvningar?127

På grunnlag av stykket kan man ikke gi et fullstendig svar på dette spørsmålet – skriver 

Sætre først – og viser til at kjernen i den viktigste samtalen mellom GUTEN og JENTA er 

nettopp den samme problemstillingen: om det finnes en eksistensiell sammenheng mel-

lom navn og person eller om det ikke er mulig å vise til en slik sammenheng. GUTEN me-

ner det første svaret er rett, og siden vår sympati ligger hos han, blir heller denne me-

ningsfulle sammenhengen som vi synes at løsningen finnes i. Men, ifølge Sætre, kan ak-

tenes struktur både understreke og så tvil om eksistensielle sammenhenger mellom språk 

og substans og dette fører med seg at komposisjonen ikke er fenomenalt forankret, men 

er ”figurlig, figurert”. Et viktig punkt i Sætres analyse er at den tredje akten er en repeti-

sjon av den første, siden det ikke tilføyes noe vesentlig til det vi allerede vet. Det er kun 

to møter som skjer her, JENTA møter FAREN og BJARNE kommer på besøk. Men siden vi vet 

mye om deres forhold fra før, tilføyer disse ikke mye til fortellingen. Når Sætre i tillegg 

analyserer opptrinnstrukturen understreker han at den nærmest symmetriske formen ikke 

er forankret i karakterenes livssituasjon. 

”Både akt- og opptrinnsform er oppenberrt tilførte komposisjonelle fi-
gurar, som begge er særkjenne ved dette dramaets subjektiverte ”episer-
te” eller ”vinkla” form”.128

I denne lesningen av stykket eksisterer da ingen frampek i strukturen, repetisjonen er hel-

hetsbyggende og nivellerende på samme tid, men hvis man ser igjen på  GUTENs sorti i 

slutten av tredje akt, vil man fastslå at dette momentet ikke er en virkelig gjentakelse eller 

speiling av den tidligere hendelsen, GUTENs ankomst. Man kan også oppfatte GUTENs bort-

gang som en parafrase av selvmordet i Natta syng sine songar: En mann melder seg ut av 

et umuliggjort forhold. Det er både svakhet og styrke i denne avslutningen. Men det er 

ingen moralsk dom som skal felles her, det er et eksistensielt vakuum som etterlates på 

scenen. Et lignende vakuum blir avslutningen for Natta syng sine songar eller utgangs-

punktet for  Ein sommars dag og  Dødsvariasjonar.129 Det er altså ingen figurlig repeti-

sjon,  men  et  eksistensielt  valg,  som er  en  konsekvens  av  den  stillestående  og  ikke-

humane situasjonen som GUTEN har forsøkt å tåle for en forholdsvis lang stund. Utgangs-
127  op. cit. s. 152.
128  Sætre 2001, s. 153. 
129  MANNens bortgang i slutten av Draum om hausten vil ikke passe inn i denne sammenhengen. Der er det 

heller snakk om en forsvinning og ikke at en med vilje melder seg ut av sitt liv.
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punktet  er  en  dramatisk,  men  nokså  uforanderlig  situasjon  og  resultatet  er  også  et 

dramatisk handling.

Oppsummerende om sammenhengen mellom formen og innholdet  i  Namnet  kan 

man fastslå at stykket stikker ut fra rekken av andre Fosse-stykker med sin nærmest full-

komne konstruksjon. Det er dermed to parallelle tendenser som kan oppspores på form-

planet og på innholdsplanet: et meningsdannende og et nedbrytende. Lars Sætre mener at 

”repetisjonsstrukturen er i Fosses tekst såpass sterkt framtretande at den som nedfelt form 

trugar med å gjere seg til sjølve ‛innhaldet‛, og dermed å gjere det av med det mellom-

menneskelege  i  dramaets  tematikk”.130 Professoren  viser  også  til  Adornos  lesning  av 

Becketts Endgame:

The specificity of drama was traditionally constituted through its meta-
physical meaning. If the drama seeks to outlive the demise of this mea-
ning by defining itself as a purely aesthetic form, it necessarily becomes 
inadequate to its substance and degrades itself to a rattling mechanism 
for the production of ideological demonstrations, thus becoming the ve-
hicle of abstractions.131

Men som Lars Sætre tilføyer skjer dette ikke fullt og helt: innholdet blir ikke redusert til 

et formalt tematikk, nemlig den lingvistiske problematikken av språkets meningsbærende 

og meningsdannende funksjon. Formen vil ikke dominere innholdet, men det skapes en 

ballanse mellom form og innhold via to motstridende tendenser: en skapende og en nivel-

lerende bevegelse.

Barnet – finnes det ord for det guddommelige? 

Barnets struktur retter oppmerksomheten mot en annen eksistensiell tematikk enn vi hittil 

har diskutert. Det guddommeliges nærvær eller fravær er et gjennomgående tema i Fosses 

litterære produksjon – med tanke på romanene Melancholia I  og Morgon og kveld. Det 

mystiske aspektet er også til stede i forfatterens tilnærming til litteraturen og skriften132. 

Barnet er det stykket som tematiserer eksistensielle spørsmål i lys av religion. Det ontolo-

130  op. cit. s. 176.
131  op. cit. s. 178. 
132  ”[…]det er med andre ord skrifta som har opna det religiøse for meg og gjort meg til eit religiøst 

menneske og nokre av dei djupaste røynslene mine kan, har eg etter kvart forstått, kallst for mystiske 
røynsler. Og desse mystiske røynslene er knytte til skrifta.”- skriver Fosse i essayet Negativ mystikk. Jon 
Fosse: Negativ mystikk. I: Jon Fosse: Gnostiske essay. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999. s. 123-135. (= 
Fosse 1999d) s. 123-124.
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giske spørsmålet som stilles her kan litt forenklet formuleres slik: er Gud til stede i men-

neskets verden, og hvis Han er det, er man da i stand til å si noe sikkert om det gud-

dommelige, eller stopper språket opp der hvor troen begynner.

Stykket består av fire akter. Den første og den siste akten utspiller seg ved et buss-

skur og en kirke. I den første akten står busskuret i forgrunnen, i den siste akten står kir-

ken nærmere publikum. Den andre og den tredje akten utspiller seg henholdsvis i en lei-

lighet og på et sykehus.133 I motsetning til Namnet kan tekstens rammestruktur ikke opp-

fattes som negasjon. Det etterlater ikke noe meningsnedbrytende vakuum. Til tross for at 

det er barnets begravelse som avslutter den dramatiske handlingen, er det forsoning og 

frampek i denne sorgtunge hendelsen. Hovedpersonene, FREDRIK og AGNES er intellektuelt 

i stand til å bearbeide den tragiske hendelsen, barnets eller fosterets død. Det at de klarer 

å overkomme tragedien på den måten er et unntakstilfelle. I Fosses dramaer er døden et 

ubegripelig og uoverkommelig faktum. Bortsett fra Draum om hausten vil vi ikke finne 

en lignende forsoning med døden i stykkene som ellers tolkes i denne avhandlingen. Hvis 

man overtar Lars Sætres tolkningsmodell fra Namnet og forsøker å anvende den på Bar-

net, finner man at det første møtet i stykkets første akt og avskjeden i stykkets siste akt 

danner ingen selvspeilende ramme. Hovedsakelig fordi paret fortsetter å holde sammen. 

De midterste aktene kan imidlertid virke som stasjoner i en nivellerende nedgang. Den 

andre akten utspiller seg i leiligheten til AGNES og FREDRIK. Sjangermessig er den beslektet 

med Namnet,  men preges av uro og sjalusi på grunn av en tredje persons nærhet som i 

Nokon kjem til å komme. Den tredje akten utskiller seg fra stykkets andre akter. Form-

messig består den av lange samtaler, som bare delvis handler om fosterets sjanser til å 

overleve. Mesteparten av dialogene kretser rundt det guddommelige møtet som hoved-

personene opplevde i første akt.

Aktene i Barnet formulerer fire eksistensielle spørsmål. Ut ifra disse bestemmes ak-

tenes form. Den første etappen handler om det umulige møtet. Dialogen som oppstår på 

dette vilkåret er keitet og vanskelig. Møtet er preget av ensomme ritualer: en som samler 

tomflasker, en som drikker øl, en som går uten klokke for å ha noe å spørre folk om. Det 

er en eksistensiell tomhet i utgangspunktet, som i slutten av akten fylles med mening når 

133  Senere skal vi se nærmere på disse stedenes metaforiske betydning med hensyn til deres funskjon i det 
menneskelige livsløpet. Personenes forhold til religion og tro blir også diskutert.

50



det oppstår et møte på tross av avstanden mellom de ensomme personene. Møtet forvand-

les til en guddommelig hendelse – som FREDRIK forteller om i tredje akt.

FREDRIK
Meg og Agnes
Det er for dumt
men slik er det no
Likevel
Eg trefte Agnes ja
og så
Ser mot sjukesøstera
Eg fortalde jo at vi
gjekk inn i ei kyrkje
nett etter at vi hadde
treft kvarandre
første gongen
Alt blei annleis
liksom
Vanskeleg å seie
men
Bryt seg av
SJUKESØSTERA
Og så begynte du å tru på Gud134 

Selv om bryllupets sted, kirken, blir til begravelsens sted i fjerde akt, tilbaketrekkes ikke 

muligheten for at det unge paret kan fortsette å leve sammen. Denne muligheten trues 

sterkere i stykkets andre akt som utspiller seg i parets nye hjem. Forholdet mellom FRED-

RIK og AGNES er preget av depresjon og sjalusi:  ARVID blir til en reel trussel uten at han 

egentlig er med i denne akten. Mens i den første og den siste akten kan hans samling av 

flasker oppfattes som en måte å komme nærmere Gud på, blir samling av tomflasker en 

metafor på døden i denne akten.135 

Familierealismen som dramaform preger stykkets andre akt. EVELYN, moren til AG-

NES kommer uventet på besøk. Uansett hvor mye hun anstrenger seg, og forsøker å smigre 

sin datter med snille ord og gaver, blir hun møtt av avvisning. Forholdet mellom moren 

og datteren er et element som åpner fortidens perspektiv i dramaet: forklaringen på AG-

NES’ ensomhet kan – på et psykologisk plan – oppfattes som et resultat av et overfladisk 

134  Jon Fosse: Barnet. I: Jon Fosse: Teaterstykke 1. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999. s. 293-436. (= Fosse 
1999i) s. 392-393. 

135  Unni Langås tolker Arvid som Dødens metafor, men hun mener at denne negativiteten preger helle 
stykket  og ikke bare den andre akten. ”Det at  han samler på tomme flasker,  og at han gradvis blir 
oppfattet som en trussel, aktiviserer muligheten til å fortolke ham som en personifikasjonsallegori etter 
middelaldersk mønster. I en slik forståelse er han Døden som samler på døde sjeler.” Langås 2004, s. 
234.
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forhold til moren i oppveksten. Bortsett fra dette momentet spiller ikke den fjerne forti-

den noen rolle. FREDRIKs sjalusi er imidlertid preget av en uklar sammenheng fra fortiden: 

AGNES’ intime forhold til  ARVID ble antydet i første akt. Den andre akten følger drama-

turgien i Namnet og i Natta syng sine songar: den avsluttes med mannens oppbrudd. 

Formen i stykkets tredje akt er igjen forskjellig fra de andre: det er hovedsakelig 

dialogbasert, dialogene kretser rundt de sentrale eksistensielle spørsmålene om grensen 

mellom liv og død, mellom mennesket og fosteret, om gudstro og tvil. Samtalepartneren 

er  SYKESØSTERA, som våker sammen med  FREDRIK og senere med  AGNES. De forholdsvis 

lange dialogene blir avbrutt av LEGENs opptrinn, til slutt kulminerer akten i stykkets kli-

maks: fødselen må settes i gang, men barnets liv er ikke til å redde. Den eksistensielle te-

matikken går nærmest på bekostning av det dramatiske i denne stillestående akten. Spen-

ningen øker ikke i takt med den konvensjonelle lineære dramaturgien som stykket ellers 

følger.  Konversasjonens  tema  blir  det  bærende  dramatiske  elementet  helt  til  ulykken 

inntreffer. I og med at stykket ikke avsluttes med dødens ugjenkallelighet som faktum, 

men at det blir mulighet til forsoning og en intellektuell bearbeidelse, kan man tydelig 

vise til en positiv, meningsdannende tendens i stykket. Denne tendensen har sin kjerne i 

den tilsynelatende stillestående og statiske tredje akten. Det som motarbeider den helhet-

skapende og meningssøkende tendensen er språkets tilkortkommenhet og umulighet.

På grensen mellom språk og språkløshet undersøker Barnet muligheten 
for et guddommelig nærvær, samtidig som det med sine modernistiske 
og dekonstruktive trekk oppløser dette nærværet i differens.136

Unni Langås analyserer den dekonstruktive språklige tendensen ved å trekke inn Derridas 

différance-teori i analysen. Hun mener at stykket iverksetter en praksis av meningsutslet-

telse og destabilisering. Det er altså innholdsplanet og formplanet som står i kontrast til 

hverandre. ”Personene uttrykker en lengsel etter  en endelig sannhet og finner trøst og 

trygghet i religiøse former, så foregår det på et språklig og formelt plan en kontinuerlig 

sabotasje mot at stykket som sådan skal falle til ro i troen på et guddommelig nærvær.”137

Barnet er etter min mening et av de mest sammensatte blant Fosses dramaer. Sett at 

de fleste stykkene retter vår oppmerksomhet mot et grunnleggende spørsmål, konfronte-

res vi med flere problemstillinger her. Litt forenklet handler de enkelte aktene om de føl-
136  op. cit. s. 228. 
137  op. cit. s. 245.
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gende motivene: møtet som oppstår på umulighetens premisser; fortidens undergravende 

forhold til nåtiden; det guddommeliges nærvær; muligheten til å si noe om språket. De 

enkelte aktene er konstruert ut ifra ulike formprinsipper i tråd med de forskjellige prob-

lemstillingene. Den andre aktens familierealisme knytter stykket for eksempel til Namnet, 

mens den første akten er en åpning mot Draum om haustens drømaktige, underlige ver-

den. Det stemmer at språkets tilkortkommenhet blir et oppløsende element på formplanet, 

men vi finner denne tendensen i stort sett alt Fosse har skrevet for scenen. Derfor blir 

problemstillingens formulering viktigere enn den negative tendensen. I Barnet tar de dra-

matiske personene et gyldig forsøk på å komme nærmere sannheten, og derfor blir ikke 

språkets tilkortkommenhet noe endelig faktum. 

Mor og barn – den vanskelige samtalen

I  Mor og barn blir strukturen tilsynelatende forenklet i forhold til de forrige dramaene. 

Dette er en enakter som ikke er avbrutt av sceneskift. Hele dramatikken utspiller seg i di-

alogen mellom MORA og GUTEN. De dramatiske vendepunktene er lagt til denne vanskeli-

ge samtalens vendepunkter, hvor dialogen skifter mellom nøytrale og tunge emner. Dra-

maformen utprøves av den episerende tendensen: det er et oppgjør med fortiden hvor 

oppgjøret er lagt til dialog og ikke til handling. 

Tematisk har stykket en referanse til  Namnets midtre akt, hvor GUTEN snakker om 

de ufødte barna. 

Ja eg har tenkt
at det finst ein stad der barna
er samla før dei blir fødde
der barna er i sjelane sine138 

GUTEN i Mor og barn søker på samme måte som GUTEN i Namnet svar spørsmål knyttet til 

sin eksistensielle spørsmål når han konfronterer sin mor med at hun ville abortere ham:139 

For det finnes ikkje noko svakare 
enn eit ufødt barn140 
[...]
likar vel ikkje heilt tanken

138  Fosse 1999h, s. 246.
139  Det er også en sammenheng mellom Barnet: det fosteret som er ønsket men ikke kan bli født, i motset-

ning til GUTEN – det barnet som kom til verden uten å være ønsket. 
140  Jon Fosse:  Mor og barn. I: Jon Fosse:  Teaterstykke 1. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999. s. 437-527. 

(= Fosse 1999j) s. 512.
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på at eg skulle ha blitt kasta
på ei eller anna søppeldynge141 

Utøver denne tematiske parallellen kan man også vise til at det er motstridende tendenser 

som skaper en spenning i begge stykkene. I Mor og barn finner vi den meningssøkende 

tendensen i GUTENs kommunikasjon og den nivellerende tendensen blir tydelig ut ifra MO-

RAs uklare tolkning av sin rolle som mor og hennes overfladiske forhold til sønnen.142 

Begge tendensene gjør seg gjeldende innen en personlig sfære som engasjerer oss. 

Dramaet er i så stor grad lagt til det språklige planet at det retter søkelyset mot seg 

selv som tematisk element: mens i Barnet handler spørsmålet om hvorvidt det menneske-

lige språket er i stand til å tilnærme seg det guddommelige, kan Mor og barn oppfattes 

som en bekreftelse av muligheten til å få sagt noe vesentlig om livet og om virkeligheten 

på det personlige planet. Dette kommer av to momenter. Det første er at GUTEN – etter tre 

forsøk – klarer å konfrontere  MORA med det faren hadde fortalt ham om svangerskapet. 

Det andre er hans sluttreplikk, svaret på hvorfor han egentlig ville komme til Oslo: ”Eg 

skulle besøke deg”143 Disse to språklige begivenhetene er etter min mening avgjørende i 

den tematiske tilnærmingen.

Mens  GUTENs interesse er rettet mot eksistensielle spørsmål om livets inngang og 

utgang  finner  vi  en  nedbrytende  tendens  i  MORAs  ytringer.  Hennes  klisjépregete  og 

avvisende kommunikasjon slår over til kynisme når hun konfronteres med det formelle 

drapet:

Eg skulle ha tatt livet av meg 
for lenge sidan
Eg kan godt ta livet av meg144 

GUTENs reaksjon på denne selvmordstanken setter i gang en kjede av flertydige replikker:

GUTEN
Kanskje
Fort
Nei eg meiner det ikkje
MORA
Meiner du det

141  op. cit. s. 517.
142  De ulike kommunikative målene i dramaet er blitt analysert  av Karianne Skovholt i  artikkelen Jon 

Fosses realisme – om samtalen og møtet i Mor og barn. se Karianne Skovholt: Jon Fosses realisme – 
om samtalen og møtet i Mor og barn. I: Bøygen: Tidskrift for nordistikk og litteraturvitenskap. Oslo: 
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Oslo 2002/1-2. s. 80-89. (= Skovholt 2002)

143  Fosse 1999j, s. 526.
144  op. cit. s. 513.
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GUTEN
Eg veit ikkje
Nei eg meiner det ikkje
MORA
Nei sjølvsagt veit du ikkje
Du veit jo ingenting
du
ingenting145 

Fortsettelsen av MORAs kyniske avvergingsstrategi er ‛iscenesettelsen‛ av Glassmenasje-

riet som viser seg å være et grotesk resultat av den skakkjørte samtalen og en siste dråpe 

for GUTEN som – etter alt å tyde – forlater henne for godt. Sammenlignet med andre styk-

ker hvor fortiden blir tematisert, skjer det en oppklaring av motivene her, men dette ska-

per ikke forutsetningene for en fortsettelse, for en fullverdig framtid, verken for moren el-

ler sønnen. 

I Mor og barn står formen og innholdet i en gjensidig bekreftende situasjon. Å være 

uønsket barn gir grunn til å snakke og det er dialogen som blir dramaets bærende ele-

ment. Situasjonen er ikke så enkelt som så allikevel, for samtalen har ingen fri flyt og he-

le tiden er det fare for at dialogen løper ut i sanden og at samtalesituasjonen, dermed også 

selve dramaet går i oppløsning. 

Natta syng sine songar – det som får ting til å skje

Stykkene som rører ved eksistensielle spørsmål om livets begynnelse og slutt (Namnet,  

Barnet, Mor og barn) følges av dramastykker som retter søkelyset mot muligheten eller 

umuligheten ved å eksistere i menneskelige forhold.

Natta syng sine songar ender med at den mannlige hovedpersonen melder seg ut av 

forholdet ved å skyte seg selv, Ein sommars dag kretser rundt gåten om ASLEs selvmord. 

Etter disse to stykkene følger analysen av Dødsvariasjonar, som i en kronologisk rekke-

følge ikke kommer etter de to nevnte stykkene, men på formplanet og på innholdsplanet 

kan knyttes opp til dem.

Når det gjelder dramaets form og tematisk utgangspunkt kan Natta syng sine son-

gar sammenlignes med Namnet, men her er barnet allerede født og paret har flyttet inn i 

en leilighet. Man kan legge merke til en tematisk bevegelse mellom overflaten og dybden 
145  ibid.
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i menneskets liv også i Natta syng sine songar, selv om det ikke er språket som blir tema-

tisert i et eksistensielt perspektiv. Problemstillingen er flyttet til den mellommenneskelige 

sfæren og den ritualbundne eksistensen. 

Eg liker ikkje at noko skjer
Alt skal helst vere roleg
Og berre det vante
Det ein kjenner til skal skje
Men så skjer jo alltid noko uvanlig146 

Dette sier DEN UNGE KVINNA som paradoksalt nok er den personen i stykket som får ting til 

å forandre seg. Det er to forskjellige mål og to motstridende lengsler som motiverer hen-

ne. Hun vipper mellom trangen til  å bryte  opp fra samlivet med  DEN UNGE MANNEN og 

ønsket om å holde ut med ham. Den dominerende tendensen er allikevel den første inten-

sjonen. Strukturen bygges på hennes forsøk på å forlate hjemmet og mannen.

Allerede i den første sekvensen kan man merke de motstridende tendensene i kvin-

nens intensjoner. Hun vil praktisk sett gå ut av leiligheten, som i overført betydning står 

for å gå fra sin mann. Det er denne oppbruddstendensen som senere forsterkes i stykkets 

fjerde akt. Når DEN UNGE MANNEN snakker om at han vil få avslag fra forlaget han sendte 

sitt romanmanuskript til, skifter imidlertid  DEN UNGE KVINNA fra en bebreidende tone til 

trøsting – ”Det går sikkert bra”147. Disse to tendensene – å bli eller å bryte opp – skaper 

stykkets nedbrytende dialektikk.

Den første akten er bygget opp av tre etterfølgende etapper: Eksposisjonen er DEN 

UNGE KVINNAs kritikk mot mannen for hans tafatthet. 

Eg held det ikkje ut
Lenger
[...]
Du ligg der og les
Du går ikkje ut
Du gjer ikkje noko148 

Dette blir avbrutt av svigerforeldrenes korte besøk. Dette er et hektisk møte, hvor alle 

replikkene er preget av ubehag og stress, de går også tidligere enn ventet. ”Vi ville berre 

få helse på /den vesle” og ”Ja det er berre eit kort besøk”149 gjentar de. Det blir ikke helt 

146  Jon Fosse:  Natta syng sine songar. I:  Jon Fosse:  Teaterstykke 1. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999. 
s. 627-743. (= Fosse 1999k) s. 733.

147  op. cit. s. 637.
148  op. cit. s. 631.
149  op. cit. s. 656.
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klart  hvorfor de ikke har kommet tidligere,  rett  etter  at  barnet ble født og hvorfor de 

egentlig ikke kan tåle å være i denne leiligheten over lengre tid. DEN UNGE KVINNA legger 

skylda på mannen. Til slutt finner hun på en unnskyldning for å kunne gå. 

Foreldrebesøket er preget av den type overfladiskhet som vi har møtt i Barnets an-

dre akt, hvor moren til AGNES kommer plutselig på besøk. Det er en blanding av velvilje 

og tilkortkommenhet som preger dette besøket også. Situasjonen er prekær i den forstand 

at det ikke finnes spor av en fortrolighet i forholdet til sønnen eller svigerdatteren. Besø-

ket får et hektisk preg av de hyppig gjentatte, lignende replikkene som lyder som unn-

skyldninger og forsvar. Paradoksalt nok er det mer snakk om de nye bussrutene det lille 

barnet og det nye livet til de unge foreldrene. Det virker som om de nesten ville rømme 

fra sin sønn. Det er i hvert fall DEN UNGE KVINNAs fortolkning av deres oppførsel. Men hen-

nes bevegelser i rommet og hennes fåmælthet kan like mye være grunnen til at kommu-

nikasjonen går i stå. 

Den andre akten er en kort mellomakt. Emnene fra den forrige akten blir gjentatt fra 

en motsigende vinkel: i første akt trøstet kvinnen sin mann med at han hadde forsøkt så 

lenge at det måtte gi resultat, sier hun nå at: 

Men kor lenge skal du halde på
Med den der skrivinga di
Du kan jo ikkje berre sitje der og skrive
År ut 
og år inn150 

Foreldrebesøket  som et  bevis på  DEN UNGE MANNENs umulighet  blir  også tatt  opp her. 

Repetisjonen skjer med en viss variasjon. DEN UNGE KVINNA forklarer besøkets korthet med 

at foreldrene aldri har likt henne, og dermed liker de nok ikke barnet heller. Mannens 

forklaring bruker hun mot ham: mannens umulige oppførsel er en forlengelse (repetisjon) 

av svigerfarens: 

DEN UNGE KVINNA
Men korleis er det de
Far din brydde seg jo ikkje
gadd såvidt å sjå på ungen
DEN UNGE MANNEN
Han er berre sjenert
Vil ikkje vere til bry

150  op. cit. s. 667.
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DEN UNGE KVINNA
Nett som deg151 

Det nye elementet i denne akten er at et nytt besøk blir innlyst av DEN UNGE KVINNA, ven-

ninnen hennes, Marte vil komme innom senere. Dette bruker hun bevisst som en trussel 

mot mannen som er folkesky og har tydeligvis problemer med å finne seg til rette i alle 

slags menneskelige relasjoner.  DEN UNGE KVINNA stiller seg opp ved vinduet og påstår at 

hun ser sin venninne komme nedover gaten. Om dette virkelig er sant får vi ikke vite, 

men siden hun til slutt ikke tilbringer kvelden med henne, er dette sannsynligvis bare noe 

hun finner på. Hun vil finne en unnskyldning for å gå og hun benytter dette også til å true 

sin mann med besøket. Aktens avslutning er en gjentakelse av det som skjedde på slutten 

av den første akten: DEN UNGE KVINNA bestemmer seg brått for å gå ut av leiligheten. 

Tematisk preges den tredje akten av sjalusiangrep, bortforklaringer og selvforsvar. 

Formmessig er den preget av hyppig replikkveksling, hvor DEN UNGE MANNEN er initiativ-

takeren, men hans forsøk blir avvist av kvinnen: ”Prate /du liksom”152 Når mannen for-

søker å konfrontere henne med løgnen om at han ikke var sammen med Marte og ble 

kjørt hjem av en mann og ikke av en drosje, går hun til motangrep å bruker repertoaret 

sitt fra de forrige aktene (den umulige stemningen i hjemmet, foreldrebesøket, mannens 

folkeskyhet). Men i midten av akten dukker den motstridende tendensen også opp: det er 

det lange samlivet igjen som blir et argument for å holde sammen. Det etableres felleskap 

som midlertidig virker trygt. Lettet innrømmer mannen at hans arbeid egentlig er blitt re-

fusert av flere forlag på rad. Kvinnens reaksjon uteblir – hun viser ingen interesse eller 

medlidenhet – men samtalen går over til krangel igjen. Utfallet blir at  DEN UNGE KVINNA 

innrømmer at hun var sammen med en tidligere kollega og forlater hjemmet igjen. Møns-

teret fra de tidligere aktene blir gjentatt. Men akten er ikke bare repetisjon av kjente ele-

menter. Sjalusien er det nye elementet her. Men i motsetning til sjalusien som vi kan væ-

re vitner til i andre Fosse-stykker viser DEN UNGE MANNENs sjalusi å være berettiget.

Med bruk av kjente og nye motiver får den tredje akten et dialektisk preg. Den siste 

akten bringer en ny person inn i bildet: BASTE, den nye kjæresten dukker opp for å hjelpe 

DEN UNGE KVINNA med å flytte ut. Før han kommer på scenen vil vi kanskje tro at det kom-

151  op. cit. s. 669.
152  op. cit. s. 682.
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mer til å opptre en aktiv initiativtaker på scenen, men BASTE viser seg å være like usikker 

og ustabil person som de to andre. 

BASTE
Skal du ta meg no
Den unge mannen ristar på hovudet, han går bort til vinduet,  
står der og ser ut. Den unge kvinna går ut døra til venstre. Pause
Det går over 
Det er berre slik
DEN UNGE MANNEN
Ja
Pause
BASTE
Ja det kom jo litt brått
på meg og
det her
Men
Ja153 

Det kommer brått på kvinnen også at hun nå virkelig forlater mannen sin. De usikre ten-

densene i hennes språk og handlinger skaper en dramatisk motsetning mellom evne og 

vilje. Hele stykket er organisert rundt hennes forsøk på å forlate hjemmet. Dette skjer i tre 

trinn: de to første er symbolske forberedelser av det tredje oppbruddet: handleturen og tu-

ren til byen er protester, mens den siste gangen hun går er handlingen et sint, men ikke 

gjennomtenkt forsøk på oppbrudd. Idet hun uttrykker sin usikkerhet, tar DEN UNGE MANNEN 

sitt liv bak scenen. Selvmordets ugjenkallelighet blir et absurd svar på DEN UNGE KVINNAs 

usikkerhet og selvopptatthet. 

Jon Fosses tekster mangler ofte dramatikk i ordets tradisjonelle forstand, men viser 

bare en utfoldelse av en tilstand. I Natta syng sine songar er det ikke bare snakk om til-

standsdramatikk, for det er nettopp menneskets handlingsevne som blir fokusert på. Den 

dramatiske spenningen skapes av flere motstridende tendenser og momenter: kvinnens 

destruktive irritasjon over mannen og hennes søken etter meningsfylde i den felles for-

tiden, mannens grunnleggende passivitet og sjalusimotivet, den uklare, klossete flyttingen 

og selvmordets uforanderlige faktum. Strukturen følger tematikkens dialektikk, og er ho-

vedsakelig preget av en linearitet, som gjelder både kronologi og kausalitet. 

I alle stykkene som hittil har vært analysert så vi en slik kronologisk og kausallo-

gisk linearitet. Heretter følger stykker som bryter ned både tidens og realismens logikk. 

153  op. cit. s. 720.
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Ein sommars dag og Dødsvariasjonar har en tematikk og en dramatisk struktur som kan 

sammenlignes på flere punkter. Begge stykkene har sin eksposisjon i det Natta syng sine 

songar slutter med: det vakuumet som selvmordet etterlater seg. Det blir et forsøk på å 

forstå det uforklarlige.  Et annet iøynefallende fellestrekk er at fortidens hendelser blir 

dramatisert ved fordobling av personene: de eldre og de unge. Dette skaper det struk-

turelle utgangspunktet for en oppklaring av fortidige hendelser.

Ein sommars dag – retrospeksjon og selvrefleksjon

Ein sommars dag er blitt analysert og henvist til i flere sammenhenger i Fosse-forsknin-

gen. Stykket er også blitt kritisert for at det ikke innebærer noen dramatisk handling. Det 

sier mye om litteraturvitenskapens og teatervitenskapens ulike mål og interesser at nett-

opp forskerne, som analyserer stykket på et litteraturvitenskapelig og estetisk grunnlag, 

mener at  Ein sommars dag er et mangetydig og spennende litterært verk med en rekke 

muligheter  for  en  teoretisk  analyse.154 Kritikken  mot  stykket  baseres  på  en  mer  dra-

maturgisk orientert lesning. 155 

Formalt sett er en retrospeksjon av en fortidig hendelse som er dramaets utgangs-

punkt og tema. Erindringen gir også form for stykket, litt forenklet sagt er det DEN ELDRE 

KVINNAs minner som iscenesettes og hennes monologer og hennes allvitende tilstedeværel-

se som setter den dramatiske handlingen i parentes. Forståelsen av den fortidige hendel-

sen er drivkraften i dramatikken.

Men enno
så mange år etter
har eg ikkje forstått kva det var som skjedde 
med han den dagen om hausten
den dagen då venninna mi
som i dag
var og besøkte meg
endå så mykje eg har tenkt på det
har eg aldri forstått kva som skjedde156 

Det er DEN ELDRE KVINNAs tilbakeblikk som er det styrende og iscenesettende elementet i 

dramaet. Hun er til stede i begge tidsplanene av stykket: på høstdagen når mannen, ASLE 

154  jf. Wærp 2002, Hverven 1999, Sætre 2004
155  jf. Bjørneboe 1999
156  Jon Fosse: Ein sommars dag. I: Jon Fosse: Teaterstykke 2. Oslo: Det Norske Samlaget, 2001. s. 7-101. 

(= Fosse 2001a) s. 16. 
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forsvinner på sjøen og på sommerdagen som er dramaets nåtidsplan. I rammefortellingen 

oppfattes hun som en reel  tilstedeværende person, mens i stykkets midtparti  hvor den 

egentlige handlingen utspiller seg vandrer hun rundt i rommet blant de fortidige drama-

tiske personene som en slags regissør157 av sine egne erindringer. Dette grepet bryter med 

titteskapsteateret som scenisk og virkelighetsnær ramme, selv om handlingen er plassert i 

en typisk Fosse-stue, hvor den fjerde veggen er tatt vekk.

Fosse lar de ulike tidsplanene berøre hverandre. Den formelle nyvinningen skiller 

dramaet fra et ‛vanlig‛ tilbakeblikk fra nåtidens øyeblikk til fortidens hendelser. En lig-

nende blanding av tidsplanene og kommunikasjonsplanene finner vi i  Dødsvariasjonar 

hvor to av de dramatiske personene har kontakt med hverandre på tvers av tidsperspekti-

vene. I Ein sommars dag foregår dette bare i sceneanvisningene – i form av et stumspill. 

Personene snakker ikke direkte til  hverandre, men  DEN ELDRE KVINNA følger de yngre i 

rommet som en stum regissør. I utgangspunktet presenteres vi ikke for DEN ELDRE KVINNA 

som fortidens iscenesetter. Hennes forsøk på å forstå det som skjedde den høstdagen for 

mange år siden er det styrende elementet. Hennes instruktørrolle i tidsreisen forstår vi ba-

re gradvis. Først er det en vag følelse av personenes nærvær som blir dramatisert:  Den 

eldre kvinna og den unge kvinna ser mot kvarandre, som om dei merkar hverandre utan  

å sjå kvarandre...158. Denne vage fornemmelsen av hverandre blir til en konkret kommu-

nikasjon mellom aktørene og regissøren i stykkets midtpart. På slutten av den andre akten 

gir DEN ELDRE KVINNA direkte tegn til de andre til å forlate scenen:

[...] så ser ho mot mannen, gjer teikn til at han skal gå ut og han 
går ut til høgre, så ser ho mot den unge venninna, også ho reiser  
seg og ho gir også teikn til at ho skal gå ut, og ho går ut, etter  
mannen, og så går ho bort til sofaen og set seg ned og ho og den  
unge kvinna blir sitjande og sjå mot kvarandre ei stund, så reiser  
den unge kvinna seg, og også ho går ut til høgre.159 

På formplan dreier det seg om teaterets henvisning på seg selv som spilleareal, innholds-

messig er dette et scenisk bilde på erindringens subjektivitet. Sceneinstruksjonene spiller 

en meget viktig rolle i alt Fosse har skrevet for teater. Pausene, som ofte avbryter replik-

kene, er med på å skape tekstenes musikalitet. Stumspillsekvensene utfyller handlingen 

157  Lars Sætre kaller denne funksjonen for  episk speleleiar i tråd med Szondis framstilling av Thorton 
Wilder og Bertold Brecht i Det moderne dramaets teori (1880-1950) (Sætre, 2005.)

158  Jon Fosse: Ein sommars dag. I: Jon Fosse: Teaterstykke 2. Oslo: Det Norske Samlaget, 2001. (= Fosse 
2001a) s. 67.

159  op. cit. s. 94.
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og danner en viktig del av dramaturgien. I Ein sommars dag spiller sceneanvisningene en 

avgjørende rolle for både innholdet og formen. Det at viktige elementer i handlingen er i 

så stor grad blitt flyttet til sceneanvisningene sikrer tekstens autoritative karakter i den 

sceniske sammenhengen. Samtidig skjer det en sjangeroverskridelse: teksten ligner etter 

hvert mer og mer på en dreiebok som er et mer fastlagt og utarbeidet partitur enn drama-

teksten.

Ein sommars dag overskrider dramaets sjangergrenser på en mer tradisjonell måte 

også. DEN ELDRE KVINNAs monologer åpner mot lyriske horisonter. 

DEN ELDRE KVINNA
Ser mot dei to, snur seg framover
Og eg stod der
ser mot den unge kvinna, ser framover igjen
Og eg kjende at eg blei tommare og tommare
legg hendene sine om magen sin
at eg blei tom
som regnet og mørkret
som vinden og trea
som sjøen der ute
No var eg ikkje lenger uroleg
No var eg ei stor tom ro
No var eg eit mørker
eit svart mørker
No var eg ingenting
Og samstundes kjende eg at
ja at eg på ein måte lyste
Langt inne i meg
frå det tomme mørkret
kjende eg at det tomme mørkret lyste
stilt
utan å bety noko
utan å seie noko
lyste mørkret der innanfrå meg160 

I dette lyriske partiet foregår det en materialisering av erfaringen om det uforståelige. 

Forståelsens grenser overskrides og orienteres ikke lenger av en epistemologisk praksis. 

Dette er – som i flere dikt av Fosses – knyttet til naturen.161 Naturen er et alltid tilstede-

værende element, en slags ramme også i andre Fosse-stykkenes tematikk, men i Ein som-

mars dag får det en ekstra tyngde: motsetningene mellom nåtidens fine sommervær og 

160  op. cit. s. 77-78
161  En nærmere analysen av heltebildet finnes i  Az életképtelen hős. (Den livsudugelige helten)  Domsa 

Zsófia: Az életképtelen hős. I Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája, Kaposvár, 2008. Budapest: Pro 
Scientia Aranyérmesek Társasága, 2008. s. 187-191. (= Domsa 2008)
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fortidsplanets uvær er det ene perspektivet. Det andre synspunktet er  ASLEs og kvinnas 

ulike forhold til naturen. Mens kvinnen holder seg inne, er mannen tiltrukket av naturen. 

ASLEs bortgang kan til og med tolkes som en forening med naturen og ikke som selvmord 

eller ulykke. Kvinnens ambivalente forhold til naturen og omgivelsene kommer symbolsk 

til uttrykk i at hun holder seg for det meste ved vinduet og ser ut mot sjøen, men forlater 

aldri stuen. Det at de dramatiske personene inntar en fast venteposisjon ved vinduet eller 

sittende i sofaen er kjent fra tidligere stykker blant annet fra Og aldri skal vi skiljast og 

Namnet. Vinduet er også et gjennomgående scenisk element i stykkene. Her blir det et 

billedliggjort uttrykk for kvinnens fastfrosne eksistens i å se tilbake i tiden uten å forstå. 

Hun ser ut mot sjøen og vender blikket mot erindringene, men mer enn dette er hun ikke i 

stand til å gjøre. I motsetning til hennes tomhet er det antydet en rikdom i ASLEs forhold 

til naturen. Hans personlige bakgrunn og de mulige årsakene til hans folkeskyhet – å bli 

født utenfor ekteskap og være oppdratt av strengt religiøse besteforeldre – blir nevnt i en 

samtale mellom DEN UNGE KVINNA og DEN UNGE VENNINNA. 

Som sagt har stykket fått mye oppmerksomhet i Fosse-forskningen. Kritikken mot 

stykket formuleres på det grunnlaget at det er lite dramatisk driv i stykkets handling og at 

det ikke er entydig hvem sin skjebne vi skal forholde oss til i første rekke, og hvor vi skal 

legge vår sympati.162 En annen lesning av stykket forsvarer det mot den udramatiske kri-

tikken med å påstå at stykket ikke skal tilnærmes med krav på dramatisk handling i van-

lig forstand, den skal oppfattes som en tilstand som utfolder seg. Denne tilstanden blir til 

i mellommenneskelige relasjoner.163 En slik forståelse plasserer verket i Maeterlinck-ar-

ven og løser den fra å være bundet av den klassiske dramaformen. En tredje tilnærming 

til stykket postulerer et motstridende forhold mellom dramaets form- og innholdsplan. 164 

Et lignende spenningsforhold har vi møtt i forbindelse med  Namnet: mens fortellingen 

162  jf. Bjørneboe, 1999.
163  ”Det er som regel møtet og atskillelsen, eller altså nærheten og avstanden mellom to eller flere personer 

som skaper  det  vi  kanskje kan kalle den dramatiske tilstanden; en tilstand som dermed også  er  en 
konstellasjon av subjektive tilstander.” Wærp 2002, s. 87.

164  Lars Sætre har formulert det slik: Det er i samband med dette formtrekket vi kan sjå at Ein sommars 
dag går frå å vere kompositorisk innretta mot meningsheilskap, til samstundes å vere serielt repetitivt, 
oppramsande og prosaiserande, i prinsippet  ad infinitum. Men dermed kjem og ei meningsberøvande 
glenne  inn  i  heilskapleggjeringa,  over  hovudet  på  karakterane.  Nettopp  Den  eldre  Kvinna  er  vår 
representant i dramaet, idet ho heile tida legg vinn på å skulle forklare oss meininga med det som skjer. 
Gong etter gong må ho imidlertid erkjenne at  ho kjem tilkort, og  sjølv ikkje forstår meininga.  Slik 
framstår  ho også repetitivt stotrande, og svingar  undergravande bort frå drifta mot meinigsheilskap. 
(op. cit. s. 256.)
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styres  av en meningssøkende lengsel,  destrueres  helheten  av den formmessige  repeti-

sjonen. 

Strukturelt sett avsluttes stykket med enden på rammefortellingen, på venninnas be-

søk.  Scenen  foregår  mellom  DEN ELDRE KVINNA og  DEN ELDRE VENNINNA og  gir  inn-

holdsmessig en slags oppsummering av alt som har skjedd i den midtre delen. ”Eg tenkjer 

nesten alltid / at no må eg komme meg bort herifrå”165 – innrømmer DEN ELDRE KVINNA for-

siktig, men hennes avsluttende replikker og hennes arrangement røper at hun aldri vil 

kunne klare å forlate det gamle huset og kvitte seg med tanken på ASLEs død. Til slutt sier 

DEN ELDRE VENNINNA innsiktsfull  til  henne  ”Og  stå  no  ikkje  for  mykje  /  der  framfor 

vindauget / då”166. Avskjedsreplikken og DEN ELDRE KVINNAs reaksjon på den – hun åpner 

vinduet og ser utover – bekrefter det vi allerede har skjønt fra avslutningen på stykkets 

midtpart.  Rammestrukturen og det visuelle inntrykket til  sammen tydeliggjør og til  en 

viss grad også svekker det innholdsmessige ‛budskapet‛. Dermed kan dette ikke regnes 

med blant de typiske avslutningene for Fosses dramatekster som for det meste lar en del 

spørsmål ubesvart. 

Dødsvariasjonar – når døden blir virkelighet

Form og innhold står i et symbiotisk forhold i et av Fosses mest abstrakte skuespill.167 

Dødsvariasjonar ligner på  Ein sommars dag i sin eksposisjon. De etterlatte anstrenger 

seg for å forstå det uforståelige, datterens selvmord. Her er det igjen en dramatisk person, 

som heter DEN ELDRE KVINNA som er pådriveren av forståelsesprosessen. Hun opptrer i alle 

tidsplanene og stykket begynner med hennes ord som rettes ut mot publikum. Dermed 

blir hennes narrative rolle etablert og hennes søken etter mening som hovedtema blir in-

trodusert.

DEN ELDRE KVINNA
Snakkar for seg sjølv
Som var det der alltid / og aldri / og ikkje kan det skjønast / og 
aldri kan det / forlatast / Det er eit liv / med ei anna forsoning /
enn den vi no vil sjå
DEN ELDRE MANNEN

165  Fosse 2001a, s. 99. 
166  op. cit. s. 101.
167  Begrepet abstrakt brukes her i motsetning til konkret og reell. Sov du vesle barnet mitt (1999) og Ram-

buku (2006) er eksempler på dramatekster som ikke har et virkelighetsnært utgangspunkt.
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Ser mot henne, undrande
Vil sjå
DEN ELDRE KVINNA
held fram som om han ikkje er der
Og det tar sine opningar fatt
kort pause
men går vidare / og vidare / inn i ei natt / openberr
DEN ELDRE MANNEN
Kva snakkar du om
DEN ELDRE KVINNA
held fram som om han ikkje er der
inn i ei natt / ein forklåra samanheng / der tilkortkomming rår / 
og lar seg forstå / som at ein forstår / kva det er å forstå
DEN ELDRE MANNEN
Undrande
At ein forstår
DEN ELDRE KVINNA
Ser mot han
Ja at ein forstår
Ho går litt frå han, ser mot han
Det er så fælt / Eg forstår det ikkje168 

Allerede her i eksposisjonen, hvor foreldrene – DEN ELDRE KVINNA og DEN ELDRE MANNEN – 

er tvunget til å treffes på grunn av datterens død, blir koblingen mellom forståelsens in-

tellektuelle ønske framstilt i en lyrisk sammenheng og materialisert i nattens mørke. Den 

lyriske  situasjonen  hvor  ”grensene  mellom  subjekt  og  verden  blir  borte  gjennom 

metaforisering”169 likner på den siterte monologen fra Ein sommars dag, men situasjonen 

er likevel annerledes. Her er det ingen tvil om at DOTTERA har begått selvmord og at tilba-

keblikket  er  motivert  av  skyldfølelse170 –  et  aspekt  som ikke  kom opp direkte  i  Ein 

sommars dag. 

En annen viktig forskjell er at dialog som frommessig konsept blir hele tiden bevart 

og overgir ikke sin plass til monologen. Dette viser til at tematikken flyttes ikke over til 

en persons indre sjeleliv, det blir ikke bare  DEN ELDRE KVINNAs opplevelse av datterens 

bortgang som bærer handlingen i dramaet. Dialogene er imidlertid ingen reelle og full-

168  Jon Fosse:  Dødsvariasjonar. I. Jon Fosse: Teaterstykke 3. Oslo: Det Norske Samlaget, 2005. s. 435-
544. (= Fosse 2005) s. 439-440. 

169  Wærp 2002, s. 90.
170  „Vi skulle ha gjort noko / ja for lenge sidan” – sier  DEN ELDRE KVINNA (Fosse 2005, s. 440.). Dette 

momentet er ikke blitt tatt hensyn til av Therese Bjørneboe som i sin artikkel om Dødsvariasjonar skri-
ver  at  teksten  ikke  rører  ved  de  etterlattes  skyldfølelse.  Therese  Bjørneboe:  Absurd  teater  og 
pasjonsspill: Om Jon Fosses Dødsvariasjonar. I: Bøygen: Tidskrift for nordistikk og litteraturvitenskap. 
Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Oslo 2002/1-2 s. 72-79. (= Bjørneboe 
2002)
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stendige dialoger: anakolutier og replikker som glider forbi hverandre karakteriserer den-

ne  teksten.  Denne  replikkvekslingen  får  et  abstrakt  preg  ved  at  personene  ikke  gir 

hverandre  fullverdige  svar,  som  respons  høres  det  som  regel  bare  en  matt  og 

meningstømmende gjenlyd av det som ble sagt forut: ”Vi må gjere noko – Vi kan ikkje 

gjere noko. Er det for seint – Alt er for seint [...] Ho er borte / for alltid borte – Ho kan 

ikkje vere borte.”171 I slike sekvenser følger replikkene hverandre uten at det blir avgjø-

rende for innholdet hvem taleren er. 

Dramaets fortidsplan presenteres i kortere sekvenser og flettes inn i nåtidens sorg. 

Den unge kvinna, ho er gravid, kjem inn og går mor Den eldre kvinna, dei ser mot kvar-

andre. Den eldre kvinna til Den eldre mannen Alt er så lenge sidan / Eg hugsar meg sjølv 

/ då eg gjekk med henne.172 Men innledningen til fortellingen av hvordan det var den gan-

gen og muligheten til å komme fram til noen forståelig og klargjørende sammenheng blir 

med det samme trukket tilbake til det drømmaktige, idet hun fortsetter: ”Men det kjennest 

ut / ja nesten som om / kort pause / det aldri har skjedd.”173 

Stykkets  tittel  forsterker  den helhetsnedbrytende  tendensen:  den lar  seg fortolke 

som en bekreftelse av at det ikke finnes et endelig svar og en fullstendig og sann versjon 

av denne tragiske hendelsen, det er bare variasjoner vi blir presentert for. Tilsynelatende 

er det brikker i en større fortelling, og brikkene faller på plass når foreldreparet beretter 

om hvordan datteren tok farvel. Likevel dannes det ingen meningsfull og fullstendig for-

klaring av disse fragmentene. De blir subjektive variasjoner uten at de egentlig skaper 

sammenheng. En slik dekonstruerende variasjon er å oppdage i stykkets persongalleri: 

foreldreparet er fordoblet til et eldre og et yngre utkast, men de blir betegnet med sine 

kjønn og ikke med familieroller, altså ikke som mor og far til DOTTERA. Dette kan i sin tur 

gi grunn for en psykologisk lesning av stykket. Forklaringen på datterens ensomhet og 

dødslengsel ville i så fall være foreldrenes skakkjørte samliv og selvopptatthet. DOTTERAs 

alder forandrer seg imidlertid ikke – i alle scenene hun gjør opptrinn, er hun i den samme 

alderen som når hun blir ”forent med sin død”. Den sjette personen i dramaet er VENNEN 

som allerede fra begynnelsen av opptrer som Dødens allegori. Han sier til det sørgende 

171  Fosse 2005, s. 442-443.
172  op. cit. s. 444.
173  ibid.
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foreldreparet: Ho er ikkje lenger hos dykk / Ho er hos meg.174 Hans opptrinn og hans rolle 

er representert på to motstridende måter: noen ganger er han i en forholdsvis reell samtale 

med  DOTTERA175, noen ganger flytter han seg mellom tidsplanene og stiller seg opp mot 

DEN ELDRE KVINNA. Kommunikasjonen deres spenner seg over flere tidsrom og menneskets 

fysiske grenser. Det er som om han ikke var fysisk tilstede,  bare hans stemme kunne 

høres av de to kvinnene, datteren og moren. (Det er vel å merke at det er kun DOTTERA og 

DEN ELDRE KVINNA som har  kontakt  med  sanseverdenen  VENNEN beveger  seg  i.)  Hans 

forhold til moren er preget av fiendtlighet og kynisme, mens til DOTTERA snakker hun med 

vennlighet. Han opptrer ikke som en slesk eller pågående forfører. Jo mer  DATTERA blir 

betatt  av ham,  desto mer  trekker  han seg tilbake.  Dette  kan oppfattes  som en del  av 

forførelsesstrategien, men hans advarende replikk ”Du må ikkje treffe meg / Det er ikkje 

slik / Du må ikkje”176 – røper en skjult, usikker tendens i hans forhold til DOTTERA. Dette 

setter  VENNENs rolle og intensjoner i en mer sammensatt belysning: han kan ikke enkelt 

tolkes som den onde destruerende dødsengelen. I tillegg til å spille en komplisert rolle i 

handlingen,  tar  han  på  seg  en  narrativ  rolle,  som  ikke  kommer  til  uttrykk  i  lange 

beskrivende sekvenser, men bare i korte replikker (bl.a. ”No er ho hos meg”, ”No skal ho 

fø”). Disse korte påstandene øker spenning rundt det som skjer, samtidig sikrer de en 

autoritativ og allvitende posisjon til VENNEN. 

Stykket skiller seg ut fra de andre dramaene av Fosse med at teksten inneholder in-

gen referanser til hvor handlingen utspiller seg, det er nesten bare stemmer i et tomt rom 

vi hører.177 Dette tomme rommet framstår mer fysisk når de fortidige hendelsene blir dra-

matisert – i scener med det unge foreldreparet, – og det blir forvandlet til et sjelelig in-

genmannsland når VENNEN og DOTTERA møtes eller DEN ELDRE KVINNA forsøker forgjeves å 

gripe inn i fortidens hendelser. Scener og dialogsekvenser følger hverandre i en rekke-

følge som styres  av erindringens  logikk,  men overgangene blir  ikke markert  på noen 

måte. 
174  op. cit. s. 454.
175  Kommunikasjonen mellom  VENNEN og  DOTTERA bygges  opp av hverdagsrealistiske  elementer,  men 

gjentakelsene  og  forskyvningene  skaper  tvetydighet  om  det  som  blir  sagt.  Et  eksempel  på  dette: 
„Kanskje / ja kanskje kjenner vi kvarandre / Kanskje har vi kjent kvarandre lenge” (Fosse 2005, s. 474.) 

176  Fosse 2005, s. 524.
177  Dette åpner for en mulig sammenligning med Maurice Maeterlincks kjente statiske drama De blinde 

(Les Aveugles 1890) Selv om det belgiske stykket har en konkret referanse til det fysiske rommet hvor 
de tolv blinde personene sitter forlatte, forvandler ”skogen”, det sceniske rommet seg til et ingenmanns-
land jo nærmere de kommer den dramatiske innsikten av at ingen vil redde dem fra døden.
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Et annet punkt hvor tematikk og form glir i hverandre i stykket er DOTTERAs kjærlig-

hetssang til  VENNEN og dermed til Døden. Det er i den lyriske tonen den evige sammen-

hengen mellom Eros og Thanathos blir materialisert i bilder som igjen knytter den men-

neskelige kroppen til naturen:

DOTTERA
Og aldri har handa di stroke gjennom håret mitt
og likevel gjer den det
så ofte
Eg kjenner handa di i håret mitt
Og eg står der på kanten
Eg ser handa di
Eg ser handa di
Eg ser at den mørke himmelen
og regnet 
er handa di
Pause
Eg vi halde handa di178 

DOTTERAs forsvinning for de etterlatte er et ugjenkallelig faktum – hele stykket er et vit-

nesbyrd om forsøket på å komme nærmere det uforståelige. I utgangspunktet så det ut til 

at skyldfølelsen av de eldre foreldrene kom til å være ledertråden for hvordan vi vil opp-

fatte stykket. Men til slutt blir vi ikke presentert for noen endelige forklaringer. Det felles 

ingen moralsk dom over henne som begikk selvmord eller over dem som har muligens 

skyld i det. Stykket mangler igjen den epistemologiske orienteringen som vi nesten auto-

matisk vil avkreve en slik fortelling. Samtidig forutsettes det at alle personene snakker 

sant og ærlig ut ifra sitt eget perspektiv. Denne overbevisningen prøves ut av dramaets 

siste replikker hvor DOTTERA sier at ”Eg angrar / Eg vil tilbake / Eg vil vere åleine igjen / 

Eg skulle ikkje / bryt seg av.”179 Perspektivet skiftes fra de etterlatte levendes verden til 

de avdødes. Innenfor dramaets fiksjon er avslutningsreplikkene både troverdige og tvil-

somme. De er troverdige i den grad vi tror på at DOTTERA snakker til oss fra dødsriket og 

angrer på det hun gjorde. Men ordene blir tvilsomme hvis de oppfattes som et budskap og 

en moralsk problemstilling om hvorvidt selvmord er en løsning på noe. Den personlige 

tonen, emosjonen og det poetiske skjæret i hennes kommentar om sin egen død, er imid-

lertid garanti for at man ikke skal tolke sluttreplikkene som noen moralsk dom. Den bitre 

konfrontasjonen med dødens ugjenkallelighet fra den gjenoppståtte  DOTTERAs perspektiv 

178  Fosse 2005, s. 541.
179  op. cit. s. 544. 
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gir heller en bekreftelse på at stykket forteller om menneskets streben etter å forstå det 

bakenforliggende, det uforklarlige. Men akkurat som DEN ELDRE KVINNAs forsøk på å forstå 

DOTTERAs  absurde  valg,  er  vårt  forsøk  på  å  forstå  stykket  på  et  realistisk  grunnlag 

forgjeves, fordi det aldri helt lar seg forstå. Med Theodor Adornos ord: ”å forstå det kan 

ikke bety annet enn å forstå dets uforståelighet, konkret å rekonstruere den meningssam-

menhengen som består i at den ikke har noen”.180

Draum om hausten – det underlige møtet med livet og med døden

Tematisk kretser  Draum om hausten rundt det underlige. Det underlige møtet  mellom 

menneskene, det underlige ved tilværelsen og døden, det underlige ved tidens gang, språ-

kets underlighet og tilkortkommenhet. Dramaets form er også underlig Stykket er ikke 

bygget  opp av akter og scener,  men personenes opptrinn deler dramaet  i  kortere sek-

venser (til sammen 18), de kronologiske skiftene (mellom 6 ulike tidsplan) skjer i løpet 

av disse scenene, men også innenfor dialogene mellom to replikker uten at det markeres 

formelt i overganger eller i arrangementet. Denne strukturen vekker assosiasjoner til både 

drømmens logikk og menneskets subjektive oppfatning av tiden. Døden som et altomfat-

tende perspektiv har vært til stede i nesten alle dramaene vi hittil har sett på, men Draum 

om hausten skiller seg ut fra de andre. Her blir døden en organisk del av tidsflyten som 

utgjør menneskets liv og drøm. Menneskets bortgang er tragisk, men også et naturlig og 

et meningsdannende perspektiv i livet. Handlingen utspiller seg på en kirkegård, døden 

blir dermed en konkret og konstant bakgrunn for menneskets liv. 

Døden får et mer truende og destruerende perspektiv når den blir omtalt sammen 

med kjærligheten. Denne koblingen har mørkere undertoner som dukker opp i flere sam-

menhenger. ”Kjærleik og død / berre kjærleik og død”181 sier Mannen i det første møtet. 

Det blir inngangen til en av de sentrale monologene i stykket:

KVINNE
Slik at livet skal halde fram
at husa og gatene i byane 

180  Adorno 1998, s. 164. (oversatt etter den ungarske teksten: […] e darab megértése nem jelenthet mást, 
mint megérteni a darab megérthetetlenségét, konkrétan újraalkotni a mű értelem-összefüggését, még-
pedig azt, hogy a mű nem rendelkezik ilyesfajta összefüggéssel. – Kísérlet a Játszma vége megértésére.) 

181 Jon Fosse: Draum om hausten. I: Jon Fosse: Teaterstykke 2. Oslo: Det Norske Samlaget, 2001. s. 103-
255. (= Fosse 2001b) s. 132.
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skal fyllast opp 
at folk skal dø 
 i redsle og smerte og fortviling 
at folk skal presse seg mot kvarandre
i lyst og smerte og redsle182 

Utover  den nivellerende  koblingen mellom kjærlighet  og død,  får  kjærlighet  et  annet 

perspektiv i KVINNEns monolog. Det erotiske perspektivet forsvinner og overgir sin plass 

til det guddommelige:

[KVINNE]
Og over det heile
skal så dette
vi kallar for kjærleik 
vere 
så irriterande uforståeleg 
så heilt umogleg å seie kva er 
men at det er der 
merkar vi jo så godt 
Det er jo kjærleik
vi er i 
her vi står 
åleine 
og saman
Vi veit det jo begge
Vi veit det
Kanskje er det kjærleik
som reddar dei døde
kanskje
MANN
Guds kjærleik183 

Monologens oppbrutte, stakkato rytme understreker at nærmere enn dette kommer man 

ikke til kjærligheten med ord. ”Så heilt umogleg å seie kva er” – kan vise i to retninger: 

det kan tyde på den underlige tiltrekningen mellom menneskene. Det driftsbestemte og 

det smertefulle ledsager lysten i erotikken. Men ordene peker også fremover i monologen 

og antyder på at den guddommelige kjærligheten aldri helt kan fanges av språket.184 Inn-

holdet slår  over til  form,  til  slutt  er  det  bare en ”kanskje” som  KVINNEn gjentar.  Den 

182  op. cit. s. 133.
183  op. cit. s. 133-134.
184  Tematisk er stykket beslektet med Barnet, hvor møtet mellom personene oppstår på underlige vilkår 

som vekker troen på Gud i hovedpersonen. Denne guddommelige opplevelsen er imidlertid vanskelig å 
komme i nærheten av med ord. Kjærligheten blir også til stede i barnets død og foreldrenes måte å takle 
tragedien på. Aspektet som ikke er tilstede i Barnet er det erotiske som først blir konkret dramatisert i 
Draum om hausten i løpet av det dramatiske forfatterskapet. 
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uvanlige overgangen fra den erotiske kjærligheten til Guds kjærlighet blir også gjentatt 

senere i denne scenen.

MANN
Ja
Sex
for eit ord
og Gud
er like
slik185 

At  KVINNEn er egentlig  MANNens død, blir først i den følgende scenen uttalt (spådd) av 

den angstfulle MORA, men allerede her i den første scenen antydes den direkte sammen-

føyningen mellom den seksuelle tiltrekningen og dødslengselen, mellom Eros og Thana-

thos: 

MANN
ser mot kvinna
Og eg skal bli
din kjærleik
KVINNE
Eg veit ikkje
MANN
Vil du dø
KVINNE
Ofte
Ho ser mot han
Og eg skal seie deg 
at ofte
når eg vil dø
tenkjer eg på deg
Av og til kan eg då merke at du er der
[...]
og eg vil oftare dø når eg merkar at du er der
enn når eg ikkje merkar at du er der186 

MORAs dødsvisjon er et svar på dette. Når KVINNEn og MANNen går sammen ut av scenen, 

hører vi hennes hektiske ord om at ”Han går rett i sin eigen død”187. Det lyder som en 

spådom når hun i tillegg sier: ”Han dør her / rett framfor auga på oss.”188. Slike replikker 

er byggeklosser i den sammenhengen som reises rundt døden, rundt MANNens bortgang. 

Når senere FARens og GAUTEs død og begravelse blir berettet om, forstås de innenfor en 

slik drømmelogisk ramme: selv om tiden på scenen virker å stå stille, har mange år gått 

185  Fosse 2001b, s. 140.
186  op. cit. s. 148.
187  op. cit. s. 151.
188  ibid.
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og mennesker har forsvant også. Det er ikke selve døden som er den tragiske hendelsen 

her, men  MANNens skyld i at han ikke brydde seg og ikke var til stede. Til slutt er det 

MANNen som forlater scenen og forsvinner i sin død. Dette dramatiske grepet ville virke 

anstrengt hvis ikke drømmens logikk var etablert tidligere i stykket. Det er til og med en 

forsoning i hans bortgang: kvinnenes bebreidelser og klandring hører brått opp i det han 

forsvinner,  og etter  å ha vekslet  noen korte medfølende replikker går de tre sørgende 

kvinnene arm i arm ut av scenen.

Stykket representerer uten tvil et høydepunkt i forfatterskapet. Dette kommer delvis 

av den fullkomne sammenhengen mellom det formmessige og det innholdsmessige pla-

net. Det er stykkets dramaturgiske nyvinning, koblingen mellom det banale og det under-

lige som hever stykket over de andre som i denne sammenhengen framstår som tradisjo-

nelle dramaer. Samtalene og situasjonene veksler nemlig mellom det realistiske og det 

drømmeaktige her og kombineres slik at de danner en meningsfull helhet, som paradok-

salt nok utgjør et gyldig forsøk på å si noe om livets underlighet. I sin artikkel pekte Lars 

Sætre på de motstridende tendensene i Draum om hausten.189 Han argumenterer her også 

med at den meningsdannende hensikten i dramaet brytes ned av en endeløs repetisjon 

både på det språklige og det tematiske planet. Når det gjelder  Namnet og Ein sommars  

dag –  de to andre Fosse-stykkene Sætre har analysert - kan man stort sett være enig i 

denne analysemodellen, men i  Draum om haustens tilfelle er gjentakelsene ikke av en 

nivellerende karakter, de skaper en sammenheng, en kontinuitet som karakteriserer tiden. 

Den språklige repetisjonen virker heller ikke nedbrytende, men skaper troverdighet og 

skildrer vanskeligheten ved det verbale uttrykket. Repetisjon på formplan og på innholds-

plan retter søkelyset mot menneskets kompliserte forhold til språket og til opplevelsen av 

tiden. 

189  jf. Lars Sætre:  Dramatic Meaning – and Beyond: Jon Fosse’s Late Modernity in Autumn dream. I: 
Gunnar Foss (red.): I skriftas lys og teatersalens mørke: Ein antologi om Ibsen og Fosse. Kulturstudier 
nr. 40. 2005. s. 177-198. (= Sætre 2005)
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Vinter – ikkje-staden 

Vinter  handler også om det underlige møtet mellom en mann og en kvinne, men her er 

det tvetydige, det ironiske190 som står sentralt. Stykket er konstruert i samsvar med den 

klassiske lineære dramaturgien, men informasjonene vi får om personene og om situasjo-

nene deres er hele veien i motsigende forhold til hverandre. Derfor oppleves det slik at 

den klassiske formen svikter og ikke innfrir forventningene våre til at historien blir for-

talt. Isteden tilnærmer vi oss en meningsfylde som til syvende og sist viser seg å være 

tom, men ikke meningsløs.

Og for meg er nok også litteraturen, kanskje også kunsten i det heile, 
ein slik ikkje-stad. Ein stad som forsvinn, samstudnes som det finst til, 
det viktigaste med litteraturen er kanskje nettopp denne forsvinnande 
eksistensen, at litteraturen utfråkommeleg er noko bestemt, in stad, som 
likevel forsvinn og blir til noko ubestemt, til ikkje-stad.191

Denne forskjellstenkningen som Fosse beskriver med sine egne ord i essayet Ikkje-staden 

og konstruksjonen i  Vinter  vekker assosiasjoner til Jacques Derridas kjente différance-

begrep. Ifølge Derrida er det opprinnelige punktet – som vårt søken etter sannhet er inn-

rettet mot – er erstattet med en forskjell,  som er enda mer opprinnelig enn opprinnel-

sen.192 Den forholdsvis enkle grunnsituasjonen i Vinter viser seg å være et slik punkt som 

ikke kan sies noe definitivt og endelig om. Det vi får vite ut ifra teksten røper mye, men 

skjuler enda mer, slik at hver gang teksten tilnærmes krever den en ny tolkning en ny 

forståelse. 

I den formmessige analysen ser man at sceneanvisningene ikke spiller en slik viktig 

rolle som vi har sett i andre stykker, mens dialogen blir bæreren av den dramatiske hand-

lingen193. Det er også i dialogene, det språklige og det tematiske forskjellspillet foregår. 

190  jf. Niels Lehmann: Stor ironi. Jon Fosse som omvendt romantiker I: Foss, Gunnar (red.): I skriftas lys 
og teatersalens mørke: Ein antologi om Ibsen og Fosse.  Kulturstudier nr.  40. 2005. s. 145-175. (= 
Lehmann 2005)

191  Jon Fosse:  Ikkje-staden. I:  Jon Fosse:  Gnostiske essay. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999. s. 64-65. 
(= Fosse 1999r) 

192  jf. Jacques Derrida: Mi a költészet? I: Bókay Antal (et.al.) (red.): A posztmodern irodalomtudomány 
kialakulása. Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris, 2002. s. 276-279 (= Derrida 2002) originaltittelen: 
Qu’est-ce que la poésie?
Som en videreføring av denne forskjellstenkningen kan vi også trekke in Maurice Blanchots begrep, 
fraværets nærvær om det ”utenfor” som bare kan framtre litterært. (jf. Haakstad – Fjereide 2002) Det er 
dette fenomenet, fraværets nærvær som Vinter gjør oss vitner til. 

193  En lignende forskyvning kunne man oppleve i møte med Mor og barn. Likheten kommer bare delvis av 
at i begge stykkene opptrer det kun to personer, altså formen er sterkt dialogpreget.
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På det språklige planet legger man først merke til at det er nesten identiske setningsvari-

anter som følger hverandre i en rytmisk orden. Dette gir et hektisk men usikker karakter. 

De mange gjentakelsene fører til at ordene gradvis mister sin sammenheng med ytringens 

innhold, istedenfor bekreftelse blir det avkreftelse av det opprinnelige innholdet:

KVINNA
Eg forstår jo det
ja
ja sjølvsagt
Eg forstår jo det
Eg forstår jo at du har ein grunn
Eg forstår jo alt
Eg forstår
Eg forstår jo alt
Alt forstår eg
Eg forstår
Alt forstår eg194 

Dessuten forandres balansen i replikkvekslingen i stykkets første og andre del. I de to før-

ste aktene er det KVINNA som skyter replikkene sine mot den ordknappe MANNEN. I den an-

dre delen er det en jevnere fordeling av replikker. I de to siste aktene skjer det nemlig en 

posisjonsskifte og det er MANNEN som er mer søkende, mens KVINNA holder avstand.

MANNEN
Eg har vore der
fleire gonger
venta på deg
sett etter deg
Men du har jo ikkje vore der
Fleire kveldar
Har vore der195 

Den tematiske tvetydigheten skapes også i monologene. Fosse forteller aldri mye om sine 

personer, men her blir også det lille som formidles dratt i tvil. Vi antar at kvinnen er et 

ludder, men en endelig bekreftelse på det får vi aldri. Ut ifra denne antakelsen danner 

man seg et bilde av at de to menneskene møter hverandre tilfeldigvis. Dette inntrykket 

står til tross for at KVINNA insisterer på at hun er MANNENs dame. Hennes ord blir oppfattet 

som oppsjekking av en klient: ”sant at eg er dama di”196 Så fortsetter hun med å motsi seg 

selv: ”eg er jo ikkje dama di / Eg kjenner deg jo ikkje / Jo / Jo eg kjenner deg / Eg har jo 

194  Jon Fosse: Vinter. I: Jon Fosse: Teaterstykke 2. Oslo: Det Norske Samlaget, 2001. s. 439-532. (= Fosse 
2001c) s. 445.

195  op. cit. s. 500.
196  op. cit. s. 450. 
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alltid kjent deg.”197 Et videre bekreftelse på hennes prostituertyrke er når hun svarer på 

spørsmålet om hun er gift med ja: ”masse gift”. Et punkt som også forsterker bildet av 

henne som prostituert er hennes monolog i begynnelsen av den andre akten hvor hun er 

alene på hotellrommet og snakker om ”suge kuk”. Et annet tillegg er hennes kledning i 

siste akt:  et  ”svært kort  raudt lakkskjørt  og nettingstrømper”198.  Men essensen i  pros-

tituertyrke blir det aldri nevnt: å motta penger for en seksuell tjeneste. Dessuten er det 

ikke sikkert at det skjer noen seksuell omgang mellom MANNEN og KVINNA. 

MANNEN holder også på sine hemmeligheter, men på en annen måte. Vi vet at han er 

kommet til denne navnløse byen for å delta på et møte. Istedenfor å møte opp til avtalt tid 

handler  han klær  og drikke til  KVINNA.  Først  sier  han at  han kom ”altfor  seint”199 til 

avtalen, senere korrigerer han seg med å si at han ”ikkje stilte opp”. Som forklaring får vi 

bare fragmenter av en samtale:

MANNEN
Det møtet
Nei
Pause
Var liksom ikkje vits i
KVINNA
Nei
MANNEN
Berre tull alt saman
KVINNA
Ja
MANNEN
Var viktigare
bryt seg av
Ja
Pause200 

Et annet gåtefullt punkt i fortellingen er kona til MANNEN, som ifølge KVINNA har forsøkt å 

ringe til  MANNEN flere ganger mens han var ute. Men om det var virkelig konen som 

ringte og om MANNEN i det hele tatt har en kone blir ikke bevist i denne akten. I den tredje 

akten blir både jobben og kona nevnt som en fortid, når MANNEN påstår at han har gitt opp 

sin tidligere eksistens, men dette er ikke nødvendigvis sannheten. Tvetydigheten blir aldri 

forløst i stykket: avslutningen lar spørsmålet åpent om parets framtid. Mannen foreslår å 

197  ibid.
198  op. cit. s. 528.
199  op. cit. s. 475.
200  op. cit. s. 476.
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reise  bort  sammen,  men  samtalen  som avslutter  akten  er  like  mye  bekreftende  som 

tvilende,  det  bygger  på  repetisjonen  av  den  intetsigende,  men  allikevel  flertydige 

replikken: ”Det er sånn” Dette blir negert og gjentatt ”Det er ikkje sånn” og til slutt lyder 

”Alt er sånn”201, mens sceneanvisningen beskriver et arrangement som tyder på samhold i 

forholdet: ”Ho legg seg ned attmed han og han tar rundt henne, ho tar rundt han” 202

Til tross for den lineære fortellingsstrukturen som tilsynelatende også er kronolo-

gisk, opplever man at aktene er bare bruddstykker i en større sammenheng, at de er mu-

lige varianter i fortellingen om KVINNA og MANNEN. En slik tolkning åpner et assosiasjons-

perspektiv  til  blant  annet  århundreskiftets  oppfattelse  av  den  evige  kampen  mellom 

kjønnene. Dette har vært en inspirasjonskilde til kunstens alle former, i dramalitteraturen 

er det Arthur Schnitzlers  Runddans (med originaltittelen Komödie der Verführung) som 

kan nevnes, hvor det framvises en rekke varianter på møtet mellom kvinnen og mannen. 

I sin artikkel om  Vinter  karakteriserer Niels  Lehmann Fosses dramatikk som en 

”cocktail af klassisk lineær dramaturgi og permanent parabasis”203 ved å bruke Paul de 

Mans Schlegel-inspirerte bestemmelse av ironi. Lehmann bruker denne doble beskrivel-

sen i argumentasjonen imot at Vinter skulle bære den splittetheten i seg som oppsto mel-

lom form og innhold ifølge Peter Szondi rundt århundreskiftet. Lehmann påstår at drama-

ets form i  Vinters tilfelle er et produkt av nettopp det innholdet forfatteren ønsker å ut-

trykke. 

Den tette sammenhengen mellom form og innhold i  Vinter  gjelder stort sett alle 

stykkene som har vært analysert i dette kapittelet. Form og innhold står i et sammensatt 

forhold til hverandre i Jon Fosses dramastykker: på den ene siden ser vi at de forutsetter 

og utfyller hverandre og på den andre siden kan vi legge merke til den nivellerende ten-

densen mellom det meningsfulle og det meningsløse, mellom å snakke eller og tie, mel-

lom handling og tilstand, mellom å leve livet eller å velge å dø. Men hvorfor nettopp 

teater skal være samlestedet for alt dette? Fosse selv har ofte gitt uttrykk for at det er på 

teateret motsetningene blir forent og skaper en gyldig og meningsfull helhet. 

201  op. cit. s. 531-533.
202  op. cit. s. 533.
203  Lehmann 2005, s. 169.
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Jon Fosse har etter hvert fått en del kritikker for at hans dramastykker ikke handler 

om noe, eller at de handler om det samme. Stykkene vi hittil har sett på viser et mangfold 

– de skiller seg fra hverandre i både form og innhold. Dramatikkens ‛dynamo‛ kan være 

så  forskjellig:  sjalusi,  sviktende  kommunikasjon,  utprøving  av  muligheten  til  å  akte, 

retrospeksjon og leting etter fortiden osv. Den repetitive, musikalske formen blir et bæ-

rende element på innholdsplanet. ”At det ikkje er det tematiske, men det musiske – det er 

det det dreier seg om for meg som forfattar. Det handlar jo om noko til slutt. Men når eg 

skriv og når eg synest eg får det til, så har det veldig lite med saka å gjere. Det kan handle 

om mange ting. Men det tematiske trur eg er meir for dei som les det eller forheld seg til 

det enn for meg.”204 

204  Ola E. Bø: ”Ein god teatertekst får tausheita til å snakke” Intervju med Jon Fosse og Kai Johnsen, I: 
Programheftet til Rambuku, Oslo: Det Norske Teateret, 2006. s. 6-13. (= Bø 2006) s. 7.
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DET USEIELEGE – OM SPRÅK OG KOMMUNIKASJON 

I forbindelse med stykkenes dramatiske potensial ble språket nevnt blant de bærende ele-

mentene. Språket i Fosses skuespill er både poetisk og hverdagslig, enkelt og sammen-

satt, overfladisk og dypt personlig, banalt og filosofisk. Det er på en måte alt sammen og 

ingen av delene. Mottakerens inntrykk er ofte at stykkene handler om selve språket, om 

muligheten til eller umuligheten av å kommunisere og si noe om verden med ord. Ryt-

men, musikken, minimalismen, tvetydigheten er noen av de virkemidlene som skaper det-

te sammensatte inntrykket. 

Etter  en kort  språkfilosofisk innledning vil  dette kapittelet  presentere de enkelte 

dramastykkene sett fra språkets og kommunikasjonens perspektiv. Det vil etter hvert vise 

seg at  språket  er  på en måte  grunnlaget  for  de  fleste  vurderingene  knyttet  til  Fosses 

dramatikk, derfor er det naturlig å trekke inn flere synspunkter fra andre kapitler i av-

handlingen  også:  så  den  formmessige  tilnærmingen,  personskildringen,  handlingens 

struktur og scenerommets beskrivelse blir også nevnt her. Samtaleanalysen som metodisk 

innfallsvinkel kan også anvendes konstruktivt når det gjelder analyse av de dramatiske 

dialogene. 

Før dramatikerdebuten var Jon Fosse først og fremst en nynorsk romanforfatter og 

lyriker; hans forhold til det litterære språket er utviklet først i disse sjangrene og knyttet 

til det nynorske språkets rytme og klang. Fosses språksyn, som hans litterære verk og es-

sayer vitner om, har referanser til både Heideggers, Wittgensteins og Derridas språkfilo-

sofi. Ifølge Heidegger er språkets funksjon langt mer en representasjon. Språket er væ-

rens hus, hvor menneskets væren i verden utspiller seg.205 Av dette følger at uten språket 

ikke ville det være noen verden. Fosses språk beveger seg ofte i grenselandet til ”det usei-

elege”, som en utprøving av språkets og dermed eksistensens grenser. Det litterære språ-

ket fungerer derfor meningsutvidende i forhold til det hverdagslige språket som først og 

fremst brukes referensielt. 

Språket  som  det  moderne  menneskets  eksistensielle  selvrefleksjon  er  et  viktig 

utgangspunkt i forståelsen av Fosses dramatiske univers, hvor man hele tiden føler at bak 

205  Martin Heidegger: Az idő fogalma. Budapest: Kossuth, 1992. originaltittel: Der Begriff der Zeit (1924) 
(= Heidegger 1992) s. 46.
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et ‛fossefall‛ av ord blir det vesentligste aldri direkte sagt med ord. Dette betyr imidlertid 

ikke at denne meningen, denne sammenhengen ikke er der, for den er der og tiltrekker 

vår oppmerksomhet med sitt fravær. Dette fraværende har en spesiell betydning for nett-

opp det litterære språket og kan belyses av måten Fosse siterer Wittgenstein på, parafra-

sert og korrigert av Derrida: 

Wittgenstein: Det man ikke kan si må man tie om.

Derrida: Det man ikke kan si må man skrive.

Skriften uttrykker dermed det man ikke kan si.206

Det er selve skriften som over lengre tid har opptatt forfatteren. I et av de vesentligste es-

sayene om litteratur Frå telling via showing til writing tolker han romanens utvikling som 

en bevegelse fra fortelling til skriving. ”Telling” står for den gamle epikken, med ”show-

ing” mener han den moderne romanen, og med ”writing” den postmoderne romanen.207 

Skriften og skriveren blir  de sentrale begrepene i denne forståelsen av romankunsten. 

Dette er noe annet enn å tale, å fortelle en historie. Men teateret er da nettopp knyttet til 

det muntlige. Når Fosse i 1996 skriver det tidligere siterte essayet Stemme utan tale har 

han fått innsikt i teaterets materialisering av språket og han er også kommet fram til at 

den stumme talen, som er ”full av ukjend meining” kommer sterkest til uttrykk i teateret. 

For då er det ei stemme som talar, utan å tale, men det er neppe ei men-
neskeleg stemme, det er meir ei stemme som liksom kjem frå ein stad 
langt der borte utanfor livet.208 

Fosses dramatikk kretser først og fremst rundt dette ubeskrivelige, det som ikke helt lar 

seg fange med ord. ”Det er som om Fosse, kontra Wittgenstein, nettopp ikke vil tie om 

det man ikke kan snakke om.” – formulerte Jan Kjærstad i et foredrag om motkultur.209 

Til tross for at forfattervennen fastslo dette i forbindelse med romanen Bly og vatn, er si-

tatet i  høy grad karakteristisk for dramatikken også. Kjærstad legger også vekt på det 

språklige gjentakelsesprinsippet. Repetisjon i denne sammenhengen brukes ikke om en 

206  Régy 2003, s. 43.
207  Jon Fosse: Frå telling via showing til writing. Oslo: Det Norske Samlaget, 1989. (= Fosse 1989) s. 152-

160. 
208  Fosse 1999l, s. 240.
209  Jan Kjærstad:  Den andre, det andre og det helt andre. Litteratur som motkultur: Om Jon Fosse og  

romanen Bly og vatn. I: Péter Mádl (co-ed.): Literature as Resistance and Counter-Culture. Papers of 
the  19th  Study  Conference  of  the  International  Assotiation  for  Scandinavian  Studies.  Budapest: 
Hungarian Association for Scandinavian Studies, 1993. s. 73-79. (= Kjærstad 1993) s. 77.
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gjentakelse av noe som ble sagt forut – det er som regel en viss forskyvning i mening og 

innhold som øker spenningen rundt det som ikke blir sagt direkte.

Ved hjelp av gjentakelsene oppnås en slags malstrømseffekt, sirkler på 
sirkler, som skrur leseren sakte ned mot et punkt av undring, en opple-
velse av noe – nettopp – ubeskrivelig. Av og til skapes også noen mer-
kelige uthalte øyeblikk, som om tiden stopper, eller handlingen plutse-
lig går i sakte film.210

Vektlegging av klang og rytme kan oppfattes som ”en arv” fra lyrikken, men som Fosse 

selv vitner om det i programheftet til Rambuku betyr språkets rytme og musikalitet – som 

skapes ofte av de gjentagende elementene – enda mer for hans forfatterskap: ”Og det re-

petitive eller musikalske, det er jo heilt grunnleggande i all skrivinga mi.” 211 Bak Fosses 

repetitive språk merker man en uttrykkstvang, en indre nødvendighet. Det er dette per-

sonlige trykket som gjør størst inntrykk på mottakeren i alt han skriver, til og med i hans 

sakprosa. 

Repetisjonenes litterære funksjon kan forklares på flere måter.  For Jan Kjærstad 

står de for noe vesentlig på innholdsplanet: ”et nesten smertefullt forsøk på å fange noe, 

som allikevel aldri  helt  lar  seg fange.”212 Teolog Rolv Nøtvik Jacobsen tilnærmer seg 

repetisjonene – stotringen, som han kaller det – fra et bibelsk perspektiv og hevder at den 

hellige skriftens gjentakelser ikke er tegn på noen dårlig fortellerteknikk, men er uttrykk 

for en annen måte å fortelle på. Med eksempler fra Gamle Testamentet viser han hvordan 

noe blir sagt på ulike måter, hver gang med et nytt perspektiv. Herfra trekker han paral-

leller til Fosses språk:

Å ha noe viktig som skal bli sagt og ikkje få sagt det. Ellers å seie det 
på den einaste moglege måten, ved å prøve å setje ord på det sjølv om 
ein veit at det er umogleg. I ei slik stotring blir rytmen viktig, pausane, 
nettopp grensa mellom orda og det som ikkje blir sagt.213

Dette henger sammen med det Fosses dramaer til syvende og sist ”handler om”. Det er 

nemlig ikke selve den konkrete, sceniske handlingen og tematikken som er viktig, men 

”ei framvisning av det som ligg bak, kanskje er umogleg å få sett ord på.” – skriver Ja-

kobsen. ”Det einaste materialet for å framvise det ordlause, det som ikkje er gripbart, er 

210  op. cit. s. 78.
211  Bø 2006, s. 7.
212  Kjærstad 1993, s. 77.
213  Rolv Nøtvik Jakobsen: Det namnlause: Litteratur og mystikk med utgangspunkt i dramatiske tekstar av  

Jon Fosse. Norsk Litterær Årbok 1997. (i manus) (= Nøtvik Jakobsen 1997) s. 2.
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språket sjølv. Kan ikkje språket beskrive det ubeskrivelege, kan det peike, peike mot sine 

eigne grenser og på det viset utover desse grensene. Det viktigste er pausane, det som 

ligg mellom det som blir sagt.”214 Disse pausene – taushetene – blir ikke så konkrete el-

lers enn i teateret. ”Og tausheta snakkar jo igjennom det fysiske i teateret, kroppane, sce-

nebildet.” – sier Fosse i det siterte intervjuet i programheftet til Rambuku.215 

Med inspirasjon fra den franske forfatteren og filosofen Maurice Blanchot presen-

terte Unni Langås en fortolkning av Fosses seks første dramaer så tidlig som i 1998. I 

hennes lesning er dramatekstene fokusert på fra det språklige perspektivet. Hun bruker 

begrepet angstens språk om Fosses ”tilsynelatende banale, men dypest sett urovekkende 

skrift”.216 Både Blanchots og Fosses forfatterskap – mener Langås – tilhører negativite-

tens tradisjon med Heidegger og Nietzsche som sentrale navn. Ved å henvise til Blan-

chots syn på litteraturen og forfatterens intensjon med å skrive217 konkluderer  Langås 

med å sitere den franske filosofens ord: ”Intet är hans [forfatterens, altså Fosses] stoff”. 

Langås ser Fosses teatertekster dermed også i forlengelsen av Heideggers språkfilosofi. 

Fosses dramatikk er en vedvarende konfrontasjon med det negative – 
intet er hans stoff. Hans dramaer iscenesetter en suggestiv drift mellom 
mening og meningsløshet, hvor språket blir den synlige og skjøre mem-
bran mellom stoffet og intetheten. Som allegorier peker stykkene uavla-
telig mot noen barske vilkår som mennesket er kastet ut i.218

Språket blir ikke brukt til å kommunisere – mener Langås – eller for å beskrive og fortol-

ke verden, det blir snakket for i det hele tatt å kunne være til. Dette gjelder først og fremst 

Og aldri skal vi skiljast, men den øvrige produksjonen er også preget av at språket og 

språkløsheten blir en blottlegging av personene overfor sine eksistensielle vilkår. Langås 

fortolker stykkene gjennomgående som ”estetiske håndteringer av angstens og tomhetens 

tematikk.”219 

I sine verkanalyser viser også Lars Sætre til den samme meningsnedbrytende ten-

densen i Fosses dramatekster. Det er særlig de evige gjentakelsene som, ifølge Sætre, 

skaper dette inntrykket og motarbeider stykkenes innholdsmessige streben etter mening 
214  op. cit. s. 4.
215  Bø 2006, s. 11.
216  Langås 1998, s. 198.
217  „Vad författaren än skulle vilja säga så är det ingenting. Världen, tingen, vetandet är för honom bara 

hållpunkter på andra sidan tomheten.” (Blanchot) sitter som i op. cit. s. 209.
218  Langås 1998, s. 210.
219  ibid.
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og sammenheng.220 Sætre mener at Fosses dramaer befinner seg i en skjør likevekt mel-

lom det innholdsmessige og det formalt språklige. 

Det er Niels Lehmanns analyse av Vinter som må også nevnes i denne sammenhen-

gen. For ham er ironibegrepet og Derridas différance-tenkning veiledende i fortolkningen 

av Fosses dramatekst. Han nevner også et formelt argument som er ytterst vesentlig i den 

språklige sammenhengen. Han viser til det dialogiske prinsippet som forklaring på hvor-

for Fosse så ”smertefritt” kunne begynne å skrive for teater.

Det dialogistiske princip synes nærmest at kalde på en dramatisk form. 
Da Fosse anser det for at være det naturlige udgangspunkt for sin digt-
ning overhodet, har han formentlig kunne undgå de vanskeligheder med 
at acceptere fraværet af muligheden for selv at komme til  orde, som 
andre lyrikere og romanforfattere typisk støder ind i, når de forsøger sig 
i den dramatiske form.221

Det er dette dialogiske prinsippet også Karianne Skovholt tar utgangspunkt i, men hun 

velger en ny inngang til Fosses tekster ved å undersøke dramadialogen ved hjelp av sam-

taleanalysens metoder. Med utgangspunkt i Mor og barn ser hun på ”hvordan karakterene 

skaper mening ved å avpasse ytringene sine etter hverandre gjennom såkalt initiativ og 

respons.”222 Hun fokuserer spesielt på pausene i denne sammenhengen og kommer fram 

til at stykkets kraft ligger i stor grad i disse meningsfylte pausene og de poetiske replikke-

ne. I motsetning til tolkningene, som legger vekt på språkets fravær og dets eksistensielle 

konsekvenser, påstår hun at Fosses tekster må forstås som gyldige forsøk på å si noe om 

virkeligheten ved hjelp av språket.

Ingrid Hove setter seg også imot oppfatningen av Fosses dramaunivers i negativite-

tens tradisjon. Hove fokuserer på språket, hvor hun mener at de mellommenneskelige 

møtene utspiller seg i Fosses dramatikk. Hennes mål er å vise hvordan den litterære dia-

logen legges tett opp til den autentiske, hverdagslige samtalen. I hovedoppgaven hennes 

framheves gjentakelsene som er av typen ”nietzscheanske gjentakingar på mikronivå.”223 

220  Konklusjonen av artikkelen om  Namnet  er  allerede  blitt  nevn i  forbindelse med form og innhold: 
”Denne repetisjonsstrukturen er i Fosses tekst såpass sterkt framtredande at den som nedfelt form trugar 
med å gjere seg til sjølve ”innhaldet”, og dermed å gjere det av med det mellom-menneskelege i drama-
ets tematikk.” Sætre 2001, s. 176.

221  Lehmann 2005, s. 166.
222  Skovholt 2002, s. 80.
223  Hove 2002, s. 70. Ingrid Hove bruker dette for å peke på motsetningen mellom den nietzscheanske 

gjentakelsen og den platonske gjentakelsen som står for en slags kopi av en arketype. Den nietzsche-
anske gjentakelsen er ”fundert i ei eller anna form for ulikskap eller endring av innhald og meining.” 
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Repetisjoner peker alltid på noe sentralt i et litterært verk – fortsetter Hove med J. Hillis 

Millers tanke – og viser hvordan ”Fosse nyttar språket sjølv til å utforske kva skilnaden 

mellom språk og røyndom eigentleg er fundert i, samstundes som han gjer det klart at 

dette spørsmålet aldri vil finne eit endeleg svar.”224 Hove bruker Draum om hausten som 

utgangspunkt  i  sin  analyse,  men  hennes  påstand kunne egentlig  gjelde  alle  de  andre 

Fosse-stykkene. Hun trekker inn også Adornos filosofiske tanker om alt det som ikke kan 

kategoriseres  ved hjelp av vanlige begrepssystemer,  dvs.  det  ikke-identiske materialet 

som paradoksalt nok fylles av ingenting og alt.  Hove mener at pausene i Fosses tekst 

kretser  rundt  dette  meningsfylte  intet.225 I  likhet  med  Karianne  Skovholt  konkluderer 

Hove sin analyse med å avvise den absurde, meningsløse og tomme karakteristikken som 

er blitt ”hengt på” Fosses dramaer.

Gjennom dialogen peikar han mot konturane av noko som er større enn 
oss sjølve, mot det som verkeleg gjer livet meiningsfullt. Fosse viser ei 
stor tru på at vi menneske, i samspel med andre kan gjere liva våre inn-
haldsrike.226

Til tross for at det finnes mye sannhet og mange spennende innfallsvinkler i Unni Lan-

gås’ og Lars Sætres analysemodell227, er det mer adekvat å slutte denne analysen til den 

andre typen, nærmest optimistiske oppfatningen av Fosses dramaunivers, representert her 

av Lehmanns, Skovholts og Hoves tolkninger. Optimisme står ikke i ordets første betyd-

ning for de dramatiske personenes private lykke. Det betyr heller at det særegne språket i 

Fosses dramaer ikke er bevis på personenes følelsesmessige og språklige avskallethet, 

men det ”er eit språk som er til i seg sjølv, den er sitt eige om [...]”.228

”Personane mine seier sjeldan det dei meiner – eller dei seier det dei meiner, men 

det er likevel noko anna.” – beretter Fosse i intervjuet om Rambuku.229 Dramatikk dreier 

seg i hovedsak om dette særegne språket som oppstår i møtet med ”ein slags indre mono-

log og ein ytre dialog. Altså ein konflikt i mennesket.”230 Konflikten mellom det indre og 

224  op. cit. s. 71.
225  Hove trekker inn også Maeterlinck i denne sammenhengen og påstår at Adornos tanker rundt det ikke-

identiske tilsvarer i høy grad til det idealet den belgiske forfatteren søkte i teateret.
226  Hove 2002, s. 72.
227  I tillegg kan Anne Heiths artikkel,  Fenomenet Jon Fosse nevnes. Anne Heith:  Fenomenet Jon Fosse 

I: Norsk dramatisk årbok. Oslo: Norske dramatikeres forbund, 1997. s. 34-45. (= Heith 1997)
228  Jon Fosse: Anagogia I: Gnostiske essay. Oslo: Samlaget, 1999. s. 77-82. (= Fosse 1999c) s. 78.
229  Bø 2006, s. 7.
230  ibid.
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det ytre, mellom det som sies og det som forties, nedbryting eller meningsbygging er le-

detråden i den språklige, kommunikative analysen av de enkelte stykkene. 

”du og eg åleine” – Nokon kjem til å komme 

I begynnelsen av Nokon kjem til å komme blir ”du og eg åleine.”231 brukt som et forsvar 

for ‛tosomhetens grenser‛, av det gamle falleferdige huset ”der vi skal vere saman”232. Det 

er gjennom disse ordene og en tvilende og ambivalent dialog HO og HAN forsøker å fast-

holde ved et tilkjempet samvær – men angsten for at man allikevel ikke får være for seg 

selv, sniker seg på. 

HAN
Vi reiser bort frå dei alle saman
HO
Spørjande
Alle andre
Reiser vi bort frå alle andre
HAN
Ja frå alle andre
HO
Men kan ein det
Vil ikkje dei andre
uansett vere der
Kan ein reise bort frå alle andre
Er det ikkje farleg233 

Mantraet om å være ”åleine saman med hverandre” avbrytes av partier som er beskriven-

de om naturen som omgir huset og partier hvor angsten tar over. Etter hvert begynner 

replikkene å kretse inn rundt det farlige og det vanskelige: en sikkerhet om at tosomheten 

ikke er holdbar på grunn av en tredjes opptreden. 

HO
Det er jo alt nokon 
som er her
Sterkare
Ja
nokon er her
Nokon kjem til å komme
Eg veit at nokon 
kjem til å komme234 

231  Fosse 1999f, s. 11.
232  op. cit. s. 12.
233  op. cit. s. 15.
234  op. cit. s. 18.
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Det er spesielt disse stedene – HOs replikker i stykkets første akt – som gjør at ordene får 

en magisk makt. En lignende spådom, en slags indre nødvendighet kommer også av MO-

RAs ord i Draum om hausten, når hun gjentar flere ganger at MANNen, hennes sønn går inn 

i sin egen død hvis hun følger KVINNEn. 

Å trekke seg ut av samfunnet, å forlate sitt tidligere liv er et gjennomgående tema i 

Fosses forfatterskap. Det er en moderne eksodus som behovet melder seg for etter at to 

ensomme personer blir sammen og føler seg truet av ”dei andre”235. I tillegg til  Nokon 

kjem til å komme, forsøker menneskeparet å forlate samfunnet og sitt tidligere liv i Bar-

net, i Ein sommars dag og i Draum om hausten og muligheten nevnes også i Vinter. År-

saken til at de vil rømme fra byen og fra fortiden kan man ofte bare anta, men ikke helt 

forklare. I  Barnet får vi vite hvem som er trusselen for forholdet. Til tross for at  ARVID 

selv ikke opptrer truende, gjør hans nærvær det umulig for FREDRIK og AGNES å bo i byen 

lenger. I de andre stykkene nevnes det ingen konkret grunn eller forklaring på hvorfor 

paret vil flytte til et ensomt sted. I Ein sommars dag er ASLEs folkeskyhet, ”alle folka, alle 

bilane”236 nevnt som en ganske generell grunn til å forlate byen. I tilfellet av Draum om 

hausten og Vinter handler det om å bryte opp fra et tidligere ekteskap, men denne årsaks-

sammenhengen blir ikke formulert direkte i dialogene. I Nokon kjem til å komme er det 

heller ikke mulig å finne en forståelig grunn ut ifra det som sies i samtalene. Som regel er 

det mannen som er pådriveren i parets eksodus.237 

”Kan ein reise bort frå alle andre / Er det ikkje farleg”238 spør HO. Faren for at noen 

vil allikevel komme og at forsøket å rømme fra samfunnet er dømt til å bli forgjeves. 

Spenningen mellom ønsket om å trekke seg bort fra andre og sikkerheten om at noen vil 

uansett forstyrre ‛tosomheten‛ er forutsetningen for dramatikk. Og dette utspiller seg i ho-

vedsak i dialogen, i spenningen mellom det som de setter ord på og det som de ikke tør å 

komme inn på i dialogene. Kvinnens replikker peker fram mot dette som er nødvendig og 

uunngåelig.  Gjentakelsesprinsippet  styrer  teksten både på det  rytmiske  og på det  inn-

holdsmessige planet. De nesten identiske replikkene forsterker og overdriver angsten og 

gir uttrykket et urealistisk preg. 

235  se også sitat nr. 233. (Fosse 1999f, s. 15.)
236  Fosse 2001a, s. 19.
237  se også kapitlet om scenerom og scenebilder
238  Fosse 1999f, s. 15.
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Nokon kjem til å komme
går vi inn kjem nokon
til å banke på døra
Banke og banke på døra
Nokon kjem til å banke på døra
Kjem til å banke og banke på døra
Og ikkje gi seg
berre banke239 

Koblingen mellom språkets musikalitet og den dramatiske spenningen lar seg merke først 

og fremst her i den første delen av stykket.240 Utover stykket kan man legge merke til at 

språket og språkbruken av personene blir mer realistisk. Etter MANNENs, den truende tred-

je personens opptreden blir samtalen vanskeliggjort. HAN og MANNEN har nesten ikke kon-

takt med hverandre, for HAN trekker seg helt tilbake, og MANNEN oppfører seg som om HO 

var alene i huset. Under deres første møte virker samtalen deres preget av forsiktighet fra 

begge sider. På det ytre planet er det en hverdagslig småprat, men i grunnen merker man 

ulike strategier. 

HO
raskt
Er det andre som bur
her i nærleiken
meiner eg vel
MANNEN
Nei ikkje nett i nærleik
Jo vent
nøler
ja eg 
Det einaste er eg241

HO stiller flere spørsmål som antakelig handler om dette samme: om denne MANNEN som 

bor helt alene her ute, kommer til å plage dem med sitt selskap, eller er det andre i nærhe-

ten som han kan gå til. Hvis det var andre som bodde her ute, ville også det vært farlig. 

Ut ifra HOs replikker og reaksjoner er det ikke entydig om hun ønsker å få flere besøk av 

MANNEN eller ikke. Denne tvetydigheten ved hennes oppførsel kommer til  å være hele 

stykket ut. Hennes gåtefulle fåmælthet vil dermed danne en viktig forutsetning for at det 

kan skapes en dramatisk spenning i stykket av MANNENs opptreden. 

239  op. cit. s. 24-25.
240  Når man leser høyt eller hører replikkene etter hverandre, forstår man hvorfor nettopp dette stykket ble 

utgangspunktet  for en operaforestilling.  Knut Vaages opera  Nokon kjem til  å komme  ble skrevet  på 
bestilling fra Kulturby 2000 i Bergen, urpremieren var i Oslo på Ultimafestivalen samme år.

241  Fosse 1999f, s. 36.
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I deres andre samtale som foregår på husets kjøkken, sier HO mye mindre enn i den 

første samtalen og gir  nesten ingen respons på det som  MANNEN sier.  Dette kan være 

forklaringen på hvorfor MANNEN blir mer og mer pågående. Hans monolog er imidlertid 

en blanding av keitethet og innpåslitenhet. Dette gjør ham både farlig og uberegnelig.

Årsaken til HOs passivitet er ikke helt klart: vi vet ikke om det er fordi hun ikke kan 

eller ikke vil eller ikke tør å kommunisere med MANNEN, men til syvende og sist blokkerer 

hun samtalen fullstendig. Vi vet ikke heller om  HO er klar over at  HAN står bare noen 

meter unna og lytter til deres ord. Etter at MANNEN går blir HANs sjalusi uttrykt gjennom 

en gjentakelsesstruktur som speiler HOs replikker fra den første akten:

HAN
Og han skal komme igjen
Han skal komme igjen
Han kjem til å komme
[...]
Du ville jo at han skulle komme
Du berre seier at du ikkje vil 
at nokon skal komme
men eigentleg er det 
ikkje noko anna du vil242 

Etter denne samtalen begynner paret å oppdage det gamle huset. Språkets referensielle 

funksjon spiller en viktig rolle i den detaljerte beskrivelsen av stedet: huset hvor bestemo-

ren til MANNEN levde står uberørt siden hun døde. Det er en presis dokumentarisk beskri-

velse av alt som er i huset, møbler, bilder. Det er unikt at vi finner et slikt virkelighets-

nært innslag i et Fosse-drama: ”Og det luktar inngrodd gammalt / Og senga står uopp-

reidd […]Og under senga står det ei potte / halvfull av gammalt ròte og piss”243.

Når  MANNEN kommer tilbake igjen begynner  det en ny rytmisk og tematisk sekvens i 

språket. Spenningen kommer av muligheten for at samtalen kan gå i stå og av motsetnin-

gen mellom  HOs tilbaketrukkethet  som viser seg i ordknapphet  og  MANNENs pågang i 

form av en lang sammenhengende enetale.

MANNEN
[...]
Ikkje no
Kanskje ein annan gong
Kanskje kan vi treffast einkvan staden
Eg bur jo her i nærleiken

242  op. cit. s. 41.
243  op. cit. s. 59-60
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Vi kan godt treffast
Eller
Han ler
Vi treffest nok uansett
Det er ikkje så mange andre du kan treffe her
Men meg kan du treffe
Så viss du ønskjer deg selskap
Han tar seg ein slurk
Så viss du ønskjer deg selskap
Ja du må berre komme
Kva tid som helst kan du komme
Heim til huset mitt [...]244 

Trekantssituasjonen blir ikke løst verken på det språklige eller på det handlingsmessige 

planet. Istedenfor noe klart oppbrudd, er det et poetisk bilde av havet som avslutter HANs 

sjalusianfall:

HAN
Og der nede har vi havet
med alle bølgjene sine
havet
er kvitt og svart
med bølgjene sine
med dei mjuke og svarte 
djupnene sine
Han ler for seg sjølv
Og vi ville jo berre
få vere i lag
Han ler høgt. Pause. Han går over gulvet, ut på kjøkkenet 245 

Her gis havet en dobbel attributt, ”kvitt og svart” og ”mjuk og svart”. Det kan bety både 

forsoning og dødsdom og viser også tilbake til den første scenen hvor kvinnen forundrer 

seg over havet. ”Og der nede er havet så vakkert / sjå bølgjene”246 og ”Havet er så stort / 

Eg hadde ikkje trudd / at det var slik”247. Havets bølger og havets dyp får lyriske konnota-

sjoner og den vanlige setningsstrukturen brytes opp og ligner mer på frivers. Dette er en 

lyrisk grenseoverskridelse som skaper en tvetydighet rundt det som egentlig skjer i dra-

maet. 

I epilogen, i stykkets syvende akt, som består egentlig av et tablåaktig stumspill, 

blir  denne tvetydigheten heller  ikke forløst.  Språket  er  preget  av det mantraaktige fra 

første scenen. ”Vi skal alltid vere / åleine saman / vere / åleine / i kvarandre.”248 – ramser 
244  op. cit. s. 76-77.
245  op. cit. s. 83.
246  op. cit. s. 17.
247  op. cit. s. 20.
248  op. cit. s. 84.
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HAN opp, mens HO reagerer uten ord på hans besvergelse: Ho […] stryk han over kinnet.  

Lang pause. Teppe249 

Språket i  Nokon kjem til å komme  veksler mellom det lyriske og det dramatiske, 

mellom det indre og det ytre, mellom kjærlighetserklæring og sjalusi, mellom havets vel-

de og husets forfallenhet. Slike spenningspunkter er til stede i de fleste av Fosses skue-

spill, men her er vi vitne til en hårfin balansegang mellom muligheten for og umuligheten 

av at det blir teater av denne nærmest banale trekantsfortellingen. Både språket, temaet 

og handlingen er med på å skape denne balansegangen som har vist seg å være en frukt-

bar utgangspunkt for den sceniske realiseringen. Dette beviser at Nokon kjem til å komme 

er oversatt til mange språk og er blant de mest spilte stykkene av alt Fosse.

”Men liv er vel venting” – Og aldri skal vi skiljast

I Og aldri skal vi skiljast forstås HOs monolog – ifølge Unni Langås – som en vedvarende 

kamp mot å bli invadert av den totale språkløsheten.250 

Det er her talens uttrykk kan fortolkes som en materialisering av en-
somheten selv.  HO behandler ordene som om de var ting; hun så å si 
klamrer seg fetisjistisk til språket, som hun gjør med de andre tingene i 
rommet:  puta,  fotografiet  og vinglassene.  Det  er  i  denne posisjonen, 
mellom  tingene  og  mellom  tingene  og  språket  hun  finner  en  slags 
meningsfylde, [...]251

Det virkelige livet til hovedpersonen blir erstattet med venting. Gjennom klang og rytme 

– hennes monolog går nemlig ofte over til nynning252 – får venting, som et eksistensielt 

ritual, en poetisk dybde. Ritualet blir materialisert og dette foregår i språket.

Men liv er vel venting
Folk sit i romma sine
dei sit i husa sine
dei sit der og ventar 
mellom tinga sine 
i den tryggleik tinga gir
sit dei og ventar
i romma
i husa

249  ibid.
250  Langås 1998, s. 201.
251  op. cit. s. 199.
252  Hun gjentar ofte halvveis syngende: ”Han må komme no / Han må komme / Komme no til jenta si / 

komme komme komme / komme no til jenta si / komme komme / komme no / Komme no til jenta si /  
komme” Fosse 1999g, s. 96.
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blant tinga sine
dei lever i venting
og så ventar dei ikkje meir253 

Men språket er ikke i stand til å skape noen vedvarende mening og sammenheng som 

kunne gi en eksistensiell trygghet. ‛Å snakke seg gjennom tilværelsen‛ blir bare en form 

for overlevelse. Paradoksene i monologen blir også forstått ut ifra HOs opplevelse og ref-

leksjon av ensomheten:

Og eg klarer meg så godt åleine
Men eg er ikkje åleine
Eg har jo aldri vore åleine
Eg har vel alltid vore åleine
Eg har aldri vore ikkje åleine254 

Dette avsnittet er vanskelig å tyde dersom man forsøker å komme fram til en bokstavelig 

betydning av de selvmotsigende linjene, for det er et nettverk av nektelser og adverb som 

skaper en språklig labyrint.  Den doble negasjonen forsterker ensomhetserklæringen og 

desperasjonen, men bortenfor den intellektuelle gåten skaper disse linjene et poetisk nivå 

gjennom ordenes musikalske samklang. 

”Eg vil vere åleine / så derfor må han komme”255 – en forutsetning for kvinnens en-

somhet er mannens fravær. Relatert til denne virkelige eller tenkte mannen bygger hun 

sin overlevelsesstrategi på språk og en rituell bevegelse i rommet. Det er henvendelsen til 

en annen person, til  mannen som skaper grunnlaget til  hennes ensomhet som Maurice 

Blanchot har formulert slik:

Detta förtvivlans monster  behöver någon annans närvaro för att  dess 
förtvivlan skal få en mening, någon annan som med sitt fornuft intakt 
och sina sinnen i behåll tillfälligt gör det hittils maktlösa obehaget möj-
ligt.256

Tegningen kan allikevel være mer komplisert enn dette.  HOs venting og ensomhet blir 

relatert og muliggjort i forhold til den fraværende mannen, men det er ikke noe bevis på 

at han har ”sitt fornuft intakt och sina sinnen i behåll” – som det fremgår av forklaringen 

basert på Blanchots tankegang. Her er det nemlig ikke bare HO som venter og det er ikke 

bare HO som er preget av uro og ensomhet. 

253  op. cit. s. 170.
254  op. cit. s. 93.
255  op. cit. s. 168.
256  som sitert i Langås 1998, s. 201.
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Her kan det vises til Leif Zerns tanker om stykket.  ABC i venting skriver han om 

dette stykket i sin bok om Fosses dramatikk.257 Zern gjør oppmerksom på at vi etter hvert 

blir usikre om det er kun HO som venter på noen. De to andre, JENTA og HAN deltar til slutt 

i  det koret som til sammen skaper en flerstemmighet rundt ensomhetens eksistensielle 

faktum. Denne åpne forståelsen av den tvetydige dramatiske situasjonen beskrives i Vin-

ters tilfelle med begrepet ironi. 

HAN
snakkar ut i gangen 
No kjem eg
HO
ser skremd mot han
Kven snakkar du til
Han snur seg, ser mot henne, så ser han mot golvet
JENTA
frå gangen
No må du komme
HAN
snakkar ut i gangen
Du må ikkje gå ifrå meg
Du må vente
Eg kan ikkje vere ålene
Du må vente på meg
HO
ser mot han, smiler
Endeleg var du der / Eg har venta slik / Eg vil ikkje vere åleine / 
Eg kan ikkje vere åleine / Det går ikkje an / at eg er åleine / Eg 
kan ikkje vente slik / Eg kan ikkje berre vente / Livet er berre 
venting  /  så  gjer  det  vondt  /  så  er  ventinga  over  /  Pause.  
Spørjande  /  Er  livet  slik  /  Sjølvironisk  /  Eg  kan  tenkje  /  Ho 
begynner å le/ Eg er klok /  Pause / Og så er tinga att heilt utan 
sammenheng258 

Og aldri skal vi skiljast er tydeligvis et av de mest språktematiske stykkene til Fosse. Her 

skaper ordenes klang og rytme en nesten fysisk opplevelse av den eksistensielle tilstan-

den som alle de tre personene har havnet i. Denne tilstanden, ventingen og ensomheten 

fylles med mening for at det blir snakket, som i sin tur er forutsetningen for at det blir 

dramatikk. Og selv om den ensomme ventingen er et vanskelig utgangspunkt for drama-

tikk, skapes det spenning av kontrasten mellom det som sies og det som faktisk skjer på 

scenen.  

257  Leif Zern: Det lysande mørket: Om Jon Fosses dramatikk. Oslo: Det Norske Samlaget, 2005. (= Zern 
2005) s. 25-35.

258  Fosse 1999g, s. 173.
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”Alle må jo ha eit namn” – Namnet 

Namnet retter også vår oppmerksomhet mot språket, men her er det ikke lyrikken, men 

den språkfilosofiske betydningen som teksten er fokusert på. Det er en slags overdrevet 

realisme som vi møter både i språket og i scenebildet. De lyriske innslagene som var i så 

høy grad karakteristisk for de to første stykkene trekkes nesten helt tilbake eller begren-

ses til enkelte avsnitt og tema. Det er språkets tørre, fragmenterte karakter som preger den 

‛hverdagsbrutale‛ dialogen i Namnet.

Stykkets eksistensielle tema, navngiving går igjennom på flere plan i stykket. Di-

rekte blir den diskutert i stykkets midtre akt, hvor GUTEN og JENTA forsøker forgjeves å bli 

enige om et navn til barnet: ”Eit namn må jo barnet ha / Alle må jo ha eit namn / Vi må jo 

finne på eit namn”259 – inviterer  JENTA GUTEN til diskusjon. Utover den kommunikative 

funksjonen får hennes replikk et kynisk preg, på grunn av at GUTEN aldri blir presentert til 

familien ved navn. 

I diskusjonen om hva barnet skal hete representerer GUTEN og JENTA to forskjellige 

språksyn.260 JENTA vil finne et navn som er fint og er ingen oppkalling etter noen, mens 

GUTEN vil ”sjå barnet først / Det må jo få eit navn som passar”.261

Gutens forståing inneber her eit mimetisk språksyn, der representasjon, 
referensialitet, ekspressivitet og eksistensiell forankring i tilhøvet mel-
lom namn og røyndom kan vere mogleg. Det er på den andre sida like 
tydeleg at Jentas forståing inneber eit  språksyn der nemningar einast 
kan vere ”funksjonelle” og ”vakre”, og er utan bindingar eller tilvisnin-
gar for øvrig. 262

Sætre mener at vår sympati ligger hos GUTEN og dermed fremstår den mimetiske oppkal-

lingen riktigere enn  JENTAs forslag.  Dessuten legger  GUTEN til  ironisk at:  ”Det  må bli 

Bjarne”263 Ungdomskjæresten til JENTA er mye mer akseptert i familien enn GUTEN. Dette 

kommer til uttrykk i at de snakker mye om han allerede før han kommer på scenen. Han 

kalles ved navn, mens GUTEN holdes i en upersonlig, navnløs tilstand av familiens med-

lemmer. 

259  Fosse 199h, s. 235.
260  jf. Sætre 2001
261  Fosse 1999h, s. 260.
262  Sætre 2001, s. 155.
263  Fosse 1999h, s. 260.
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Stykkets  sentrale  tema,  navngiving,  som er  også  den  mest  grunnleggende  tale-

handlingen, fører oss videre til et spørsmål om litteraturens vesen, mener Rolf Nøtvik Ja-

kobsen. Han formulerer det slik:

Er diktaren ein som set noko heilt nytt inn i verden ved å navngi; Eller 
set diktaren (berre) ord på det som allereie er?264

Spørsmålet dreier seg om diktningens allegoriske vesen (som peker fram mot det som en-

nå ikke er) eller dens realistiske vesen (som etterligner noe som allerede er gitt). Det er 

denne tvetydigheten og dobbelthet som også karakteriserer Fosses tekster.

Ein kvar tekst er med [J. Hillis] Millers ord i utgangspunktet ”ubestem-
meleg”.  Nettopp som realistiske tekstar,  kanskje  meir  realistiske enn 
den såkalla realistiske litteraturen, er Fosse sine tekstar på samme tid al-
legoriske og opnar for ein mystisk lesemåte.265 

I en realistisk lesning kan stykket presenteres som et kritisk bilde av samfunnets mikroni-

vå hvor språket mister sin referensielle funksjon og blir umuliggjort som meningsbæren-

de element og som middel i mellommenneskelig kommunikasjon. Den metafysiske, eller 

allegoriske forståelsen av teksten kan knyttes opp til det litterære språkets ubestemmelig-

het som er dets hovedpotensial i å peke utover seg selv. Den referensielle funksjonen her 

blir ikke avgjørende, for dette språket skaper ingen virkelighetsillusjon, men en egen ‛vir-

kelighet‛. 

Stykkets midtre akt er, som det allerede ble nevnt, stedet for filosofiske vurderinger 

om språket.  Mens temaet blir  teoretisk,  får det dramatiske språket et lyrisk preg. Mot 

slutten av akten hører vi en tankestrøm fra den ellers fåmælte GUTEN om de ufødte barna. 

Men dei snakkar likevel med kvarandre
på sin eigen måte
i sitt eige englespråk266 
[...]
For dei ufødde er jo òg menneske
Slik også dei døde er menneske
Skal ein vere menneske
må ein tenkje menneska
som alle dei døde
alle dei ufødde
og som alle dei som lever no267 

264 Jakobsen 1997, s. 7.
265  op. cit. s. 11.
266  Fosse 1999h, s. 246.
267  op. cit. s. 250.
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I motsetning til vårt referensielle språk skiller ikke de ufødtes englespråk navnet fra det 

eller den som blir nevnt. 

Denne forsonande refleksjonen plasserer all temporalitet, alt og alle i 
samanheng i ein transcendental topos, ein altomgripande ”heim” eller 
”himmel”.  Fosses drama kallar  denne samanhengen ”sjeleleg”;  i  sine 
språkfilosofiske spekulasjonar kallar Walter Benjamin den ”mental”. I 
den samanhengen er ”englespråket” fullt og heil ”integrert”. Nemt og 
nemning er ikkje som to skilde delar. Dei er ein udifferensiert ontolo-
gisk-epistemologisk totalitet: ein besinnande tenkjekunnskap som er og 
blir til idet tinga i interaksjon med menneska utseier seg sjølve i språk, 
dvs. idet dei blir nemnde i ei nemning som ikkje er instrumentell.268 

Idealtilstanden hvor språket og det som nevnes er forent, er et av de motivene også i ro-

manen Morgon og kveld som handler om dødsdagen til en gammel fisker. Han blir ledet 

skånsomt mot forståelsen av å forlate denne verden. Og ved enden av denne sjelelige 

reisen han gjennomgår for å få innsikt i livets slutt, hører han fra sin ledsager: ”No skal 

orda forsvinne”269. Romanens hovedperson vender tilbake til den tilstanden hvor språket 

ikke er forutsetningen for sannhet og eksistens. 

I tillegg til den språkfilosofiske linjen i Navnet er vi også vitner til en reduksjon i 

den språklige kommunikasjonen. Det er spesielt dialogen mellom MORA og FAREN vi ser 

denne tendensen. Her er dialogen preget av motstridende intensjoner: ønsket om å kom-

me dypere inn i det som er vanskelig og snakke om og behovet for å skjule seg bak tom-

me fraser:

FAREN
Nei ikkje snakk om det
MORA
Men var det ikkje
FAREN
Ja ja
MORA
Nei du vil aldri fortelje meg noko
FAREN
Det er ikkje noko å fortelje
MOREN
Ja du hjelpte ikkje mykje til
med å oppdra ungane

268  Lars  Sætre  viser  i  sin  artikkel  til  at  idealtilstanden  som  Fosses  drama  og  Walter  Benjamins 
spekulasjoner  skisserer  blir  nødvendigvis  brutt  av  at  språket  i  denne  verden  må  brukes  som  et 
instrument. Det som skal benevnes er ikke lenger et  uproblematisk totalitet. ”Slik blir det meddelte 
truga, det blir farga av å vere berre eit utkast, ei subjektiv ‛retting‛, eit ‛prosjekt‛, eit perspektiv, eller eit 
blikk. Utan reelt samanhengsskapande forsoningspotensial.” Sætre 2001, s. 173.

269  Jon Fosse: Morgon og kveld. Oslo: Det Norske Samlaget, 2001. s. 115. 
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Faren sukkar
FAREN
Eg er trøytt
MORA
bryt han av
Ja ja
FAREN
Eg trur han
MORA 
Han
FAREN
Ja ja
Faren reiser seg, begynner å gå att og fram på golvet
Nei eg får vel snart gå og legge meg270 

Denne samtalen bærer preg av det absurde teaterets språksyn. Språket har spilt fallitt i 

den forstand at den ikke er egnet til mellommenneskelig meningsformidling. Samtidig 

kan man ane et desillusjonert svar på spørsmålet som handler om at det finnes frampek 

og mening i tidens gang. Mens det unge parets samtale er hakkete og innebærer kun korte 

glimt av et lykkelig samliv, viser den eldre generasjons språk å være dekonstruert og fra-

tatt muligheten til en meningsdanning. 

På slutten av stykket går GUTEN ut av huset. Han gjør det stille, uten å si noe. JENTAs 

reaksjon er også med på å understreke det desillusjonerte inntrykket vi hittil har fått: ”Og 

viss han reiste for godt / kan eg jo kalle son min for Bjarne”271 Det er et sammensatt 

motsetningsforhold  som har  bygget  seg opp gjennom stykket  og som nå løses  opp i 

JENTAs replikk, hvor hun feller dom over seg selv, og mest sannsynlig over barnet også. 

Det er en dom også over framtiden og muligheten til å eksistere i en verden uten språkets 

referensielle og poetiske kraft. 

”Det er på grensa” – Barnet 

Barnet stiller eksistensielle spørsmål om hvor skillelinjen går mellom å være et menneske 

eller et foster, mellom å ha rett til å overleve eller nødvendigheten av å dø uten å være 

født. I tillegg tematiserer dramaet også språket, men på en annen måte enn Navnet. Det er 

spørsmålet om å ytre seg adekvat om Gud og å sette ord på troen på Gud som tas opp bå-

de på en direkte og en indirekte måte. I tillegg kan man være vitne til noe som ellers ikke 

270  Fosse 1999h, s. 262-263.
271  op. cit. s. 290.
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er karaktersistisk for Fosses dramatikk: personene er i mye større grad i stand til å finne 

ord på sine følelser og opparbeide sin sorg.

Den første problematikken, grensen til eksistensens begynnelse, har sammenheng 

med Namnet og Mor og barn. Som vi har sett i Navnet blir barnets tilstand før fødselen 

knyttet til en meningsdannende totalitet i språket. I Barnet og i Mor og barn blir et annet 

aspekt understreket: de ufødtes utleverte tilstand. I Barnet er barnet truet av for tidlig fød-

sel og i Mor og barn blir abort en trussel.

LEGEN
Det er på grensa
det her
Hadde barnet
rettar seg
ja fosteret
vore litt meir utvikla
så272 

LEGENs anakolutiske replikker avslører språkets tilkortkommenhet når det gjelder livets 

grenseland. Akkurat som vitenskapen ikke har makt over denne delen av livet, har ikke 

det menneskelige språket bra nok begrepsapparat til å kunne sette ord på det som skjer. 

”Det viktigaste går det liksom ikkje an / å seie noko om.”273– påstår  FREDRIK i samtalen 

med  SJUKESØSTERA. Her snakker de om barnets fødsel som en samlende og meningsdan-

nende kraft i voksnes liv. Gradvis sirkler deres samtale inn i stykkets metatema: troen på 

Gud og muligheten til å utsi noe endelig om Gud.

I denne sammenhengen kan vi se på analysestrukturen som Unni Langås skisserer i 

sin artikkel Fins Gud? Religion og retorikk i Jon Fosses drama Barnet274. Metadiskusjo-

nen ifølge Langås peker i to ulike retninger: i en meningssøkende og en dekonstruktiv 

retning. Disse to motstridende tendensene har vi sett både på konstruksjonsplanet og på 

det generelle språklige planet.  Det hun mener om de forskjellige inngangene til  Guds 

nærvær i stykket er mer relevant å vise til: FREDRIK står for en pragmatisk og sannhetsba-

sert trosopplevelse. Han beretter her om at han begynte å tro da han møtte AGNES. 

FREDRIK
Ja det var
dreg det ut
Meg og Agnes

272  Fosse 1999i, s. 368.
273  op. cit. s. 384.
274  Langås 2004 
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Det er for dumt
men slik er det no
likevel
Eg trefte Agnes ja
og så
Ser mot sjukesøstera
Eg fortalde jo at vi
gjekk inn i ei kyrkje
nett etter at vi hadde 
treft kvarandre
første gongen
Alt blei annleis
liksom
Vanskeleg å seie
men
bryt seg av
SJUKESØSTERA
Og så begynte du å tru på Gud275 

SJUKESØSTERAs  forhold  til  det  guddommelige  er  mer  konvensjonelt  sammenlignet  med 

FREDRIKs søken etter Gud. Hun foreslår å tilkalle en prest, og i samtalen med FREDRIK hen-

tyder hun til kjente bibelord. ”Men det må jo vere noko”276 – hennes ytring har tilknyt-

ning til ARVIDs replikker i stykkets første akt: 

ARVID
brått
Trur du på Gud
FREDRIK
Det var no òg noko å spørje om
ARVID
Nei vel
FREDRIK
Nei eg verken trur eller ikkje trur
ARVID 
Men det er jo noko
Ivrig
Dei første skal bli dei siste
Dei siste skal bli dei første 
Dei fattige277 

Hans ivrige måte å sitere Bibelen på blir avbrutt med et ”Ja ja” fra FREDRIK. Denne lille 

samtalen blir da speilet i stykkets tredje akt, i den nevnte dialogen med  SJUKESØSTERA. I 

begge tilfellene kommer religion til uttrykk i form av bruddstykker fra en større kulturell 

sammenheng. FREDRIKs tro er – i motsetning til den tradisjonelle troen – preget av en sø-

275  Fosse 1999i, s. 392-393.
276  op. cit. s. 389.
277  op. cit. s. 309.
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kende innstilling, derfor blir hans uttalelser om trosopplevelsene i større grad bestemt av 

mystikk enn religion. 

Det er også interessant å legge merke til at i den siterte artikkelen fra Unni Langås 

settes en dekonstruerende tendens opp mot personenes søken etter tro og mening. Lan-

gås’ lesningsmetode har noen generelle likhetstrekk med Lars Sætres oppfatning om at 

dramatekstene struktureres av motstridende tendenser. I denne analysen blir denne opp-

fatningen bare delvis godtatt, for begge fortolkerne ønsker å understreke at Fosse-drama-

enes elementære kraft ligger i dikotomien mellom det meningsbyggende og det menings-

nedbrytende. I Langås’ og Sætres lesning blir den sistnevnte tendensen sterkere, og styk-

ket vil til syvende og sist handle om kortkommenhet og ikke om det som faktisk er mulig 

å gjennomføre ved hjelp av språket. 

Selv om personene uttrykker lengsel etter en endelig sannhet og finner 
trøst og trygghet i religiøse former, så foregår det på et språklig og for-
melt plan en kontinuelig sabotasje mot at stykket som sådan skal falle 
til ro i troen på et guddommelig nærvær.278

Når det gjelder denne språklige kortkommenheten kan man si seg både enig og uenig i 

denne argumentasjonen.  Til tross for at ytringene om tro og religion kan virke naive, 

grunne og klisjéaktige blir de oppfattet som ærlige og dermed gyldige forsøk på å finne 

ord på det som er ytterst vanskelig å si noe endelig om. De ‛store‛ spørsmålene som for 

eksempel eksistensens begynnelse og slutt, meningen med livet, tidens gang er ofte de 

som opptar Fosses ‛små‛ mennesker. Til tross for at deres keitete språklige formuleringer 

av  de dypeste  problemstillingene  ikke  når  filosofiens  høyder,  betyr  det  ikke at  de er 

språk- og maktløse i møte med sine eksistensielle vilkår. Deres avbrutte setninger kan 

derfor tilnærmes fra den negative teologiens syn på mennesket (Nietzsche) eller fra dek-

onstruksjonens språksyn (Derrida),  men oppfatningen av personene som talende ”sce-

niske marionetter”279 virker overdrevet.

Avslutningen av Barnet bærer preg av et lyrisk språk som igjen viser seg å ha forlø-

sende kraft for den dramatiske situasjonen. FREDRIKs monolog om det ufødte barnet er et 

vakkert poetisk innslag i teksten som på dramaets handlingsnivå blir en utvei og et bevis 

på at barnets eller fosterets død ikke setter i gang en endelig og nedbrytende prosess. 
278  Langås 2004, s. 245. 
279  ”De er sceneiske marionetter hvis viktigste funskjon blir å illustrere tilstander og utforske eksistensielle 

grenseområder.” – skriver Unni Langås i Intet er hans stoff (Langås 1998, s. 206.)
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Eg skal hugse inn i min eigen død
til lenge etter at eg er død
skal eg hugse
Ho skal få leve i meg
Eg skal la henne leve280 

”Livet er slutt / når dette livet er slutt” – Mor og barn

Det ufødte barnet som emblematisk motiv er også kjernen til Mor og barn. Dramatikken i 

stykket bæres i hovedsak av dialogen, arrangementet er stillestående, bortsett fra slutten 

beveger personene seg lite i rommet. Det er en kontinuerlig veksling mellom overfladiske 

og viktige emner i dialogen: fram til stykkets to tredjedel er det moren som inntar en 

maktposisjon, men etter at  GUTEN har klart å fortelle at han vet om MORAs ønske om å 

abortere ham, blir hun svekket i sin overordnede posisjon. Stykket kan allikevel ikke be-

skrives med bare en eneste slik ‛maktskifte‛, det går langt flere linjer og det skjer stadig 

nye skiftninger i samtalen enn denne ene overgangen. Til tross for at vår sympati ligger 

hele tiden hos GUTEN, er det umulig å felle dom over MORA.

I forbindelse med den tette samtalen som stykket består av er det riktig å vise til 

samtaleanalysen som Karianne Skovholt presenterer. Ved hjelp av samtaleanalysens me-

toder, spesielt den etnometodologiske samtaleanalysen forsøker hun å avkode den drama-

tiske dialogen i sin artikkel om Mor og barn.281 For å kunne gjennomføre en slik analyse 

låner hun sosiolingvistenes begrepsapparat, og beskriver den skjøre samtalen mellom mo-

ren og sønnen som dialoger bygget opp av initiativ og respons. 

Et initiativ er en replikk som driver samtalen fremover, enten ved å til-
føre nye opplysninger eller ved å oppfordre den andre til å ta ordet. [...] 
En respons er reaksjon på en tidligere ytring, og den er dermed knyttet 
an bakover.282 

Skovholt viser til Per Linnels og Lenart Gustavssons analysemodell og beskriver initiati-

venes og responsenes ulike versjoner. Med hensyn til Fosses dramadialog er spesielt vik-

tige de svake initiativene (som gir samtalen lite framdrift) og de minimale responsene 

(som ikke fører noe nytt i samtalen).

Et eksempel på svakt initiativ – som er formulert som påstand:

280  op. cit. s. 433.
281  Skovholt 2002 
282  op. cit. s. 82.
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MORA
Du
GUTEN
Ja
MORA
Du
Ho ler
eg er glad for å ha ein son
Eg meiner
eg er glad for at du er gut
og ikkje jente283 

Et eksempel på minimal respons er MORAs svar på GUTENs spørsmål: ”Går det bra”

MORA
Ja
Kort pause
Eg må vel seie det284 

Dramateksten viser en spiralformet struktur, som beveger seg gradvis mot et sentrum. 

Skovholt peker også på at  MORA – som en følge av selvhevdelse – ønsker å dominere 

samtalen: hun prater som en foss og avviser GUTENs personlige spørsmål. GUTEN er deri-

mot opptatt av eksistensielle spørsmål. 

GUTEN
Livet er slutt
når dette livet er slutt
Forbi er forbi
Og i det kviler du
Men tenk om det ikkje er slik
[...]
Det kan jo vere noko anna 
og meir285 

Fra det punktet når GUTEN endelig klarer å si at han har fått vite fra faren at  MORA ikke 

ønsket ham, blir samtalen utlignet og mer dialogpreget. Det spennende momentet i Skov-

holts analyse er å peke på pausene og taushetene i samtalen, som i motsetning til den 

hverdagslige kommunikasjonssituasjonene – ikke representerer et hull i dialogen, dvs. en 

fare for at samtalen går i stå, men de er meningsbærende og meningsutfyllende i dramaets 

struktur.286

283  Fosse 1999j, s. 447.
284  op. cit. s. 449. – også sitert av Skovholt 2002. s. 82.
285  op. cit. s. 510.
286  Skovholt henviser til Deborah Tannens analyse av Harold Pinters  Betrayal, hvor hun hevder at både 

stillhet (pauser) og støy (for mye prat) benyttes for å håndtere sterke problematiske følelser. I Mor og 
barns tilfelle er det klart at GUTEN bruker stillhet og Moren bruker støy for å kontrollere samtalen. (jf. 
Skovholt 2002, s. 86.) 
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På stykkets makronivå kan erfaringene fra samtaleanalysen tas videre. Da blir ikke 

pausene, gjentakelsene, de tilsynelatende overfladiske eller avbrutte replikkene umiddel-

bart oppfattet som meningsnedbrytende, men de skaper sammenheng og mening på ver-

kets helhetsplan. 

”Du snakkar jo nesten ikkje” – Natta syng sine songar

I motsetning til den tolkningen som ble skissert i forbindelse med  Navnet  og  Barnet – 

hvor språket blir problematisert i forhold til virkeligheten og i forhold til seg selv – virker 

Karianne Skovholts syn på Fosses dramatikk riktigere. Hennes påstand er tidligere blitt 

henvist til, men her er det viktig å gjenta at Fosses særegne språk skaper en personlig 

nærhet og en nærmest materiell opplevelse av at de dramatiske personenes forsøk på å 

utsi noe om det vesentlige i virkeligheten og om sitt eget liv. Skovholt peker på pausene 

og de poetiske gløttene i samtalen som skaper et enormt trykk i teksten. 

Natta syng sine songar har også et spennende språklig struktur. Det er  DEN UNGE 

KVINNAs  og  DEN UNGE MANNENs  motsetningsfulle  forhold  som  skaper  dissonansen  på 

stykkets språklige plan. Til tross for at det ikke tyder direkte tegn til at handlingen vil fø-

re til en tragedie, ser man en uløselig konflikt mellom de to unge menneskene. På det 

språklige planet merker man at  DEN UNGE KVINNAs kommunikasjon er preget av en blan-

ding av angrep og selvhevdelse. Hennes ord er tegn på usikkerhet og manglende evne til 

empati:

DEB UNGE KVINNA
[…]
Men du skjønar jo det
du òg 
at sjølv om du vil sitje inne dagen lang
sjølv om du aldri går ut
så må jo eg få lov til å gjere det
Eg orkar ikkje sitje inne heile tida
Du snakkar jo nesten ikkje
ligg der berre
ligg der berre på sofaen og les287 

287  Fosse 1999k, s. 666.
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Dette er et gjennomgående motiv i hennes ytringer. Det som karakteriserer maktforholdet 

er at DEN UNGE MANNEN ikke forsøker å forklare seg, men medgir at hun har rett ”Ja eg veit 

det” – den egentlige årsaken til hans folkeskyhet blir aldri spurt om og heller ikke for-

klart. Hans ytringer – særlig i de to første aktene – er korte og fungerer som minimale 

responser (som den siterte replikken). Når han de få gangene tar initiativet, er han interes-

sert i venninnas besøk som han tydeligvis oppfatter som en trussel – ikke minst fordi 

kvinnen bruker det som en trussel mot ham. I tillegg er hans korte replikker som går på 

DEN UNGE KVINNAs planer for kvelden (”Kva tid kjem du heim”288) foregriper den tredje ak-

tens sjalusisekvens. 

På overflaten kan det virke som om mannen hadde overtatt styringen i dialogen i 

tredje akt hvor han konfronterer henne med løgnen om hvem hun var sammen med den 

kvelden. Oppgitt underkaster hun seg hans angrep ”Det var den natta [...] Spør i veg”289, 

men egentlig beholder hun sin maktposisjon ved å gjøre nesten narr av ham. Sceneanvis-

ningene spiller en viktig rolle her og forsterker dette inntrykket:

DEN UNGE KVINNA
Det har ikkje skjedd
noko særleg
så veit du det
Men kva er det
du vil vite
Litt oppramsande
Kvar har du vore
Kven har du vore saman med
og så vidare290 

Mannen velger etter hvert å trekke seg: ”Eg blei berre litt uroleg / Eg veit ikkje”291. Til 

tross for at de begge forsøker å lede samtalen mot et annet emne – mannens håpløse for-

søk på å få utgitt noe – havner de snart igjen ved kveldens hendelser. Kvinnen virker å 

miste overtaket idet han forteller at han så henne bli kjørt hjem av en fremmed bil. Hun 

tyr nå til sitt bebreidelsesrepertoar for å bortforklare sannheten, for å avspore ham fore-

slår hun å gjenskape familiens fred:

Du 
Kan vi ikkje legge oss

288  op. cit. s. 670.
289  op. cit. s. 680.
290  op. cit. s. 680-681.
291  op. cit. s. 681.
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Vi kan ligge inntil kvarandre
Kan vi trøyste kvarandre292 

Stadig oftere sier hun at hun er altfor trøtt til å snakke med mannen, men samtalen tar 

likevel ikke slutt. Mannen er på gli – det er som om han ønsket å få et oppgjør i forholdet. 

Etter at han innrømmer at alle hans verk har hittil blitt refusert av forlagene og merker at 

hun ikke helt følger med, skifter han brått emne og presser henne til å innrømme sannhe-

ten om hvem hun egentlig hadde vært sammen med:

DEN UNGE MANNEN
Du høyrer ikkje etter
Du står der berre
og ser ut
Kva er det du ser etter
Han som kjørte deg heim
kanskje
Kan du ikkje fortelje meg kven det var
han som kjørte deg
Kven var det 293

På slutten av den tredje akten drar kvinnen enda en gang fra leiligheten. Mannen som helt 

fram til nå har insistert på å få vite sannheten vil holde henne tilbake ”Går du / Nei ikkje 

gå / Eg meiner det ikkje / Det er jo midt på natta / Ikkje gå / då vel.”294

Det karakteristiske for både kvinnens og mannens replikker er en form for usikker-

het, som viser seg i at alle angrep blir raskt etterfulgt av retrett. Det er aldri helt klart om 

de virkelig ønsker å si det de sier og vil ta konsekvensene for det utsagte. Dette er på en 

måte det motsatte av hovedtendensen i Fosses tekster, hvor de avbrutte tekstene alltid rø-

per at det ligger mye mer under overflaten. Natta syng sine songars tredje akt skiller seg 

ut fra de andre stykkene med at personenes strategier er entydige og avslørende. Dialogen 

har et skjær av en psykologisk realisme som ellers ikke er karakteristisk for de andre 

stykkene som vi har sett på. 

I fjerde akt når hun kommer tilbake for å hente tingene sine forsøker han igjen å 

holde henne tilbake: ”Men vi er jo så gode venner / Ikkje / du må ikkje”295 Kvinnens re-

aksjon er å trekke inn BASTE i rommet for å understereke at hun virkelig mener å tre ut av 

292  op. cit. s. 703.
293  ibid.
294  op. cit. s. 710.
295  op. cit. s. 714. 
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forholdet. Men replikkene vitner ikke om at grunnen til hennes avgjørelse er forholdet til 

BASTE. Hun appellerer til DEN UNGE MANNENs reaksjon ved å si

Eg reiser
Eg orkar ikkje meir
Ikkje berre stå der
Sei noko
Eg orkar ikkje meir
No reiser eg
No er det nok
Eg orkar ikkje meir
Eg flyttar296 

Den meningsnedbrytende tendensen som er blitt knyttet til språkets tilkortkommenhet i 

de tidligere analyserte stykkene av Langås og Sætre, viser seg tydeligere i denne hver-

dagsrealistiske sekvensen hvor personene snakker forbi hverandre. For det slående i den-

ne situasjonen er nemlig kommunikasjonenes umulighet. Personenes evner og mål er i så 

stor grad forskjellige at samtalen får etter hvert preg av det Andrew Kennedy kaller for ”a 

duologue of isolation”297 hvor samtalen ikke går i stå, men den foregår bare på overflaten.

DEN UNGE MANNEN
rett framfor seg, ut i stova
Kva tid kjem du
og hentar tinga dine
DEN UNGE KVINNA
rettar seg opp, ser mot han
Ja du skal vel drepe oss
no
både han og meg
eller
DEN UNGE MANNEN
oppgitt
Kva tid kjem du og hentar
tinga dine
DEN UNGE KVINNA
Det var no fælt så travelt
du skulle ha det298

Parets felles fortid er et element i fjerde aktens dialog som dukker opp flere ganger. ”Men 

vi er jo så gode venner”299 – forsøker mannen å introdusere dette som et argument for at 

hun ikke skal gå. Det at paret har delt lang tid sammen var tidligere blitt nevnt og var det 

eneste lysglimtet i forholdet. Emnet dukker opp igjen i stykkets sluttakt. ”Vi gjekk saman 
296  op. cit. s. 718.
297  Andrew K. Kennedy:  Dramatic Dialogue. Personal Encounter. Cambridge: University Press, 1983. 

(= Kennedy 1983)
298  Fosse 1999k, s. 722.
299  op. cit. s. 714.
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på gymnaset / [...] / Eg har kjent han frå gymnaset / Vi har vore kjærastar / sidan då”300 

– forklarer kvinnen til BASTE. Til slutt viser hun fram et vidt følelsesmessig register spen-

ner fra forakt og avsky til forståelse og kjærlighet: ”Han har jo alltid vore snill mot meg / 

[...] / Og han har vore veldig snill med ungen”301 DEN UNGE KVINNAs forhold til  BASTE er 

nokså ambivalent, og han framstår like usikker og ustabil som DEN UNGE KVINNA og som 

DEN UNGE MANNEN:

BASTE
Og så må du aldri forlate meg
du må aldri gå frå meg
Ja eg meiner det
Du må aldri gå frå meg
slik du nå går fra ham 
[...]
For går du frå meg
ja då veit eg ikkje
kva eg gjer302 

Hun lurer på ”Kva er det som får allting til å skje”, når hun selv ikke ønsker at noe skal 

skje.303 ”Er det meg” – spør hun eller ”Noko anna”. Mens DEN UNGE KVINNA står ute i stuen 

og nøler, begår  DEN UNGE MANNEN selvmord og dette blir et åpent spørsmål for henne. 

Leseren eller tilskueren kunne lett felle dom over denne kvinnen og si at det er hennes 

selvopptatthet og egoisme som gjør at ting utfolder seg i en tragisk retning, men mest på 

grunn av det nølende elementet i kvinnens og for så vidt også de to mennenes språk står 

ikke svaret så klart for oss. Til tross for at det dramatiske plotet i Natta syng sine songar 

framstår nokså klassisk, er det en gripende beretning om det moderne menneskets tilkort-

kommenhet med seg selv.

Et karakteristisk og gjennomgående element er forholdet til barnet som blir uttrykt i 

upersonlige språklige formuleringer. Han blir snakket om som en uønsket gjenstand og 

ikke som et levende menneske. Kvinnens replikker som handler om barnet er overfladis-

ke og praktiske. ”Nei no kan han ikkje sove lenger / Eg må vekke han / Eller du kan jo / 

vekke han / stelle han / gi han litt mat”304 Satt opp mot hennes ønske om bryte ut av det 

300  op. cit. s. 737.
301  op. cit. s. 732.
302  op. cit. s. 726-727.
303  ”Eg veit ikkje kva det er / som alltid får noko til å skje / Men noko må det jo vere / For alltid skjer jo  

noko / Eg vil ikkje at noko skal skje / og så skjer / likevel noko” op. cit. s. 733.
304  op. cit. s. 665.
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depressive forholdet, spiller ikke morsoppgaven noen viktig rolle i hennes forståelse av 

sin egen livssituasjon.

Natta  syng  sine  songar bærer  mange  karakteristiske  språklige  preg.  Mens 

handlingen skrider fram langs en lineær tidslinje og aktene følger hverandre i kronologisk 

rekkefølge, kan man legge merke til en gjentakelse i stykkets struktur. På det språklige 

planet kan denne repetisjonen hovedsakelig merkes i  DEN UNGE KVINNAs replikker. Opp-

ramsing av argumenter for å bryte opp blir etterfulgt av nølende sekvenser, hvor hennes 

usikkerhet kommer tydelig til uttrykk. Til tross for tittelens lyriske karakter, som kan for-

stås som en hentydning til at denne hverdagstragiske fortellingen er bare ett av de mange 

som skjer i storbyens natt, er det filosofiske og det poetiske er ikke så fremtredende i det-

te stykket, dramatikken bæres hovedsakelig av dialogen i likhet med Mor og barn.

”no skulle eg vere i det lysande mørkret” – Ein sommars dag

Det dramatiske språket i Ein sommars dag er preget av monolog med flere poetiske inn-

slag. Stykket preges imidlertid ikke bare av en lyrisk tendens, monologens episerende 

funksjon blir også gjeldende. Det kommer av at DEN ELDRE KVINNA blir fortelleren og ikke 

bare en av aktørene i erindringsprosessen. Hennes monolog får lyrisk preg først når hun 

innser at hun har mistet ASLE: 

DEN ELDRE KVINNA
[…]
ingen av oss
seier noko
og vi går opp til huset
vi går inn
eg går
inn
og eg veit vel ikkje noko
For no er det ingenting som lenger finst
No
bryt seg av305

Det hun kjenner seg fram til i denne innsikten er at ”det tomme mørkret lyste”. I stykkets 

mest poetiske sekvens, i en lang monolog blir denne tomhetsfølelsen utvidet og sammen-

føyd med naturopplevelsen.

DEN ELDRE KVINNA

305  Fosse 2001a, s. 92-93.
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[…]
og så kunne eg merke mørkret
så mykje tydelegare
og så kunne eg høyre bølgjene
høyre bølgjene slå
bølgjene slo og slo
og eg stod der
høyrde bølgjene slå og slå
og eg kjende korleis bølgjene
slo igjennom det regn og det mørker
som no var meg
som no skulle vere meg
for alltid skulle vere meg
no skulle eg vere i det lysande mørkret 
i dei slåande bølgjene306 

Personene skildres gjennom hvordan de snakker om sitt forhold til naturen. Kvinnen er 

redd sjøen, ”Eg synest det er skummelt”307, mens ASLE er en som søker ly på sjøen: ”Eg 

synest vel kanskje at det nettopp kjennest trygt ut / eg / å vere ute på sjøen”308 Denne 

motsetningen  er  emnet  i  parets  siste  samtale  hvor  DEN UNGE KVINNA forsøker  å  få  en 

forklaring på ASLEs uro, men hun klarer ikke helt å ordlegge seg riktig; hun angriper ham 

for at han aldri er hjemme, men gjør retrett nesten med det samme. Den ellers fåmælte 

ASLE begynner derimot å vitne om sitt forhold til sjøen, hans monolog er poetisk ladet, og 

hans naturopplevelse blandes med dødslengsel. 

ASLE
Eg sit der i den vesle båten
Og eg sit der i den vesle båten
Og bølgjene slår
Og det er langt inn til land
Og båten er liten
Eit tynt skrog
Er det mellom meg og all det veldige dypet309 

Stykkets tittel innebærer også en henvisning til naturen og den er også knyttet til fortellin-

gens ramme. Erindringsprosessens utgangspunkt er en fin sommerdag og erindringens 

emne er en mørk og værhard høstdag. ”Shall I compare thee to a Summer’s day?” – lyder 

den berømte linjen fra Shakespeares sonett nr. 18. Diktet tematiserer tap og fastholdelse, 

306  op. cit. s. 79.
307  op. cit. s. 34.
308  ibid.
309  op. cit. s. 31.
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og forbinder kjærligheten med sommeren. I Fosses drama blir dette uløselig forbundet 

med den mørke siden, med høstdagens sorg.310

DEN ELDRE KVINNA er observatøren,  fortelleren og iscenesetteren av fortidens hen-

delser, og hennes monologer får dermed en narrativ funksjon. Men dette er sekundært i 

forhold til språkets poetiske karakter: ordenes klang og repetisjonens rytme, samt de ly-

riske bildene gjør størst inntrykk på mottakeren:

DEN ELDRE KVINNA
Det er mange år sidan
no
men framleis kan eg sjå han for meg
der han går
nedover mot sjøen
Eg ser han gå nedover mot sjøen
Og kanskje snur han seg
vinkar kanskje
viss han kjem på det
eller viss han berre går der i sine eigne tankar
kan det hende at han ikkje snur seg
Eg kan framleis sjå han for meg
der han går nedover
mot sjøen
Og eg kan sjå han for meg
der han kjem gåande oppover vegen311

Den siste samtalen mellom DEN UNGE KVINNA og ASLE vitner om et vanskeliggjort forhold. 

Det er flere anakoluti og motsetningsfulle ytringer som karakteriserer den hakkete kom-

munikasjonen, som røper at de to menneskene glir fra hverandre uten at man kunne gi en 

konkret forklaring på hvorfor det skjer.

DEN UNGE KVINNA
Ja viss du så gjerne
vil ut på sjøen
så
Men du kunne jo
Du er jo nesten aldri heime
Ja eg meiner det
Alltid skal du ut på sjøen 
[...]
Nei
Du må berre dra
Eg skulle ikkje ha sagt det
Vil du dra
må du jo berre

310  jf. Lisbeth P. Wærp: Forsvinning og fastholdelse, (Wærp 2002)
311  Fosse 2001a, s. 14.
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det
Eg skal ikkje halde deg tilbake
Dra du
ver så snill
berre dra312 

Det gjentas i flere varianter at kvinnen aldri har likt seg på sjøen, mens ASLE trives best 

der. ”Du veit jo at eg / ikkje liker meg så godt / der ute på sjøen”313 – kvinnens ord blir 

speilet av hans replikker med motsatt betydning: ”Eg vil ut på sjøen fordi eg liker å vere 

på sjøen”314. Motsetningen på det språklige planet er mye tydeligere enn på det tematiske 

planet. Intellektuelt finner ikke DEN ELDRE KVINNA – og heller ikke stykkets mottakere – en 

forståelig grunn til  ASLEs tragiske valg. Språkets sanseinntrykk vil styre prosessen, som 

på grunn av de poetiske innslagene og tekstens narrative karakter blir rettet mot å forstå 

erindringens tilstand og ikke selve handlingen i Ein sommars dag..

”Kjærleik og død” – Draum om hausten

Det er også mange poetiske glimt i Draum om hausten, men dette dramaet krever en mer 

handlingsorientert forståelse enn  Ein sommars dag, og derfor er det samtalene og ikke 

monologene som dominerer her. Det interessante ved stykkets tekst er nettopp den nesten 

umerkelige overgangen i dialogene fra det hverdagslige til det poetiske. Et eksempel på 

en slik overgang fra den første scenen er hvor samtalen dreier seg om hvorfor MANNen og 

KVINNEn er kommet til kirkegården:

KVINNE
Om sommaren er det jo 
mange som gjer det
men ikkje så mange 
no
om hausten
i mørkret
i regnet
MANN
Nei nesten ingen no
når det er haust
og regn315 

312  op. cit. s. 38.
313  op. cit. s. 32.
314  op. cit. s. 33.
315  Fosse 2001b, s. 113.
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Et annet karakteristisk språklig element  er replikkenes flertydighet.  Som Fosses skrift 

generelt, mangler også denne teksten tegnsetting og det er ofte vanskelig å finne ut hva de 

avbrutte setningene var ment å ende med eller om det dreier seg om spørsmål eller ut-

sagn. Samtalens flyt i den første scenen blir avbrutt av lengre avsnitt som har et sterkt 

personlig preg:

MANN
[…]
Ofte 
om kvelden
når eg ligg i senga mi
på sofaen
kan eg merke at du er der
Det er ikkje klokt
Framleis er det slik
ikkje så ofte
kanskje
no lenger
men av og til
Du ligg liksom inntil meg
og eg held rundt deg316 

Hele handlingen er plassert i en kirkegård, hvor de dramatiske personene samles for å 

følge en av familiens medlemmer til graven. Etter gamle hus og realistiske stuer er dette 

et dramatisk sted som vekker en rekke assosiasjoner i seg selv. ”Kjærleik og død” – blir 

hovedtemaet  i  MANNens  og  KVINNEns  samtale;  ”Kjærleik”  blir  først  nevnt  i  KVINNEns 

monolog317 i ordets profane betydning, som fysisk begjær ”lyst og smerte og redsle” og 

dette får til slutt en transcendental betydning og blir til ”Guds kjærleik”:

KVINNE
Og over det heile
skal så dette
vi kallar for kjærleik
vere så irriterande uforståeleg
så heilt umogleg å seie kva er
men at det er der
merkar vi jo så godt [...]318 

Det kjente temaet fra tidligere stykker som Namnet, Barnet, Mor og barn om sammen-

hengen mellom de ufødte og de døde dukker opp her igjen: ”Eller blir dei døde / redda 

gjennom / at barn blir fødde”319. Men tankens alvor blir trukket selvironisk tilbake: ”Det 

316  op. cit. s. 126.
317  op. cit. s. 133.
318  ibid.
319  op. cit. s. 134.
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er berre tull / alt vi seier”320. Etter dette fører MANNen samtalen tilbake til kjærlighetenes 

seksuelle betydning og dikter opp erotiske historier om de som ligger under gravsteinene. 

På slutten av denne sekvensen – før  KVINNEn og  MANNen egentlig blir sammen – 

innføres også det kjente åleine-temaet i samtalen: ”Eg er åleine / Alle er åleine”321. Mens 

de er på vei ut fra scenen, kommer MORA inn. Hun roper forgjeves etter ham, hennes des-

perate spådom foregriper  MANNens skjebne: ”Du må ikkje gå / Du må ikkje berre for-

svinne”322 Kjærlighet og død blir knyttet til KVINNEns person. 

MOR
Kjærasten hans
døden hans
kjem ho
FAR
Eg veit ikkje kva du snakkar om323 

FARens ytringer er nokså knappe og repetitive, men det er ikke på grunn av likegyldighet. 

I motsetning til de andre far-skikkelsene i Fosses verk (Namnet, Natta syng sine songar) 

er han ikke den svake eller fraværende autoriteten i familien. Han er til stede her, men 

uten å trenge seg på. Han sier bare det mest nødvendige. En av stykkets nøkkelreplikker 

er hans: ”Tida er der”. Han gjentar det oftere og oftere for å skynde på de andre og for å 

minne dem om gravferden, den opprinnelige årsaken til at de er samlet på kirkegården.

Når MANNen og KVINNEn kommer tilbake, skifter samtalen karakter. Det blir en lang 

hverdagsrealistisk sekvens med undertrykte anklager, hint og opphissede reaksjoner. MO-

RA ønsker å styre både situasjonen og samtalen. ”Kom her / vi kan peiker mot benken / 

setje oss ned og prate litt saman / bli litt kjende / med kvarandre”324 Hun tar initiativet til 

å snakke om tilsynelatende nøytrale emner, men hun får som regel svake responser fra sin 

sønn og  KVINNEn. Selv om samtalen føres av  MORA slik at  MANNens lykkelige fortid og 

hans tidligere familie hyppig blir omtalt, er hennes ‛svigermorstrategi‛ er ikke så lett å 

avsløre. MANNen oppfatter hennes snillhet som en bebreidelse og bryter den hverdagsrea-

listiske situasjonen. Heretter blir scenene kortere og samtalene blir ført i hektisk tempo. 

Farens påminnelse om at ”tida er der” avbryter de hakkete dialogene stadig oftere. Et av 

de viktigste spenningspunktene i handlingen når GRY, den forlatte konen gjør entré og be-
320  ibid.
321  op. cit. s. 149-150.
322  op. cit. s. 150.
323  op. cit. s. 154.
324  op. cit. s. 190.
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retter om GAUTEs sykdom. Hun bruker ikke mange ord på å beskrive situasjonen og gjør 

det bare på sterk oppfordring fra de andre. Hennes dramatiske fortellingsmåte øker spen-

ningen rundt sønnens tragiske tilstand.

MANN
mot Gry
Er det noko gale med Gaute
GRY
Vi kan snakke om det seinare
MANN
Kva er det
GRY
bedande
Ikkje no
MANN
Sei det
Kva er det
MOR
Det er vel ikkje noko gale med Gaute
vel
FAR
No må vi gå
Tida er der
GRY
mot mora
Han er på sjukehus
MANN
Fortel
Kan du ikkje fortelje kva det er
GRY
mot mora
Han blei innlagt i natt
MANN 
Er det noko alvorleg
GRY
begynner nesten å gråte
Det er visst det
MOR
Det er ikkje alvorleg
vel
GRY
Jo
Mora og faren begynner å gå. Mannen legg armen rundt kvinna,  
og ho lener seg inntil han. Gry kjem bort til dei, stansar, så nes-
ten heilt opp i andletet på mannen
Han kan dø325 

325  op. cit. s. 215-216.
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Den følgende sekvensen er en drømmeaktig sammenføyning av to situasjoner.326 GRY og 

foreldrene forsøker å få MANNen med i gravferden, mens KVINNEns ord leder ham tilbake 

til deres første møte: ”Vi har jo nett treft kvarandre / og så er det liksom vi har vore her 

alltid / som om vi har kjent kvarandre så lenge”327. Det er en krysning mellom tidsplanene 

som begynner med denne replikken og kommer til å prege resten av stykket. I Draum om 

hausten  er det ikke gjennom sceneanvisningene eller i monologene, men i dialogene at 

drømmelogikken gjør seg gjeldende. Replikkene følger hverandre i samtalen, men de vir-

ker å være uttalt fra ulike tidsperspektiver. Selv om dialogenes tidsplaner flettes sammen 

på den måten, blir sammenhengen bevart, vi kan danne oss et helhetlig bilde av det som 

skjer, men den språklige formuleringen er en underlig blanding av banaliteter og poe-

tiske, til tider filosofiske innslag.

Det blir bygget en bro i tiden mellom parets første møte og nåtiden med en narrativ 

sekvens som handler om hendelsene som skal ha fulgt den første scene: ”då vi gjekk for å 

sove på mitt hotellrom”328. Vi forstår også at de til slutt ikke følger bestemoren til graven 

og var heller ikke til stede da FARen ble gravlagt. Scenen blir avbrutt av KVINNEns syns-ke 

innfall: ”Det er noko / og eg veit ikkje / kva det er / Eg er så redd”329. Hennes ord vekker 

assosiasjoner  til  MORAs  spådom  i  stykkets  andre  scene:  ”Du  må  ikkje  forsvinne  for 

meg”.330 

Den drømmeaktige dramaturgien kommer til å prege resten av handlingen, mens 

replikkene svever mellom det hverdagsrealistiske og det abstrakte. MORA og GRY kommer 

tilbake fra GAUTEs begravelse. Replikkene følger hverandre men uten noen direkte logisk 

tilknytning  til  det  som tidligere  ble  sagt.  Tiden  blir  gjort  til  gjenstand for  disse ikke 

realistiske uttalelsene: ”alt er lenge sidan” – ”ingenting er lenge sidan”331. 

326  Instruktør Luc Perceval i sin berømte oppsetning av stykket lot GRY som en stum observatør sto igjen 
på scenen i denne sekvensen. Det at vi dermed så den gjentatte ‛sidesprang-scenen‛ fra den forlatte 
konens perspektiv understrek sjalusimotivet, mens i stykket er denne linjen underordnet ‛kjærlighet og 
død‛ tematikken. Både det ene og det andre kan ramme mennesket – både kjærligheten og døden setter 
de tidligere relasjonene i parentes. 

327  Fosse 2001b, s. 217.
328  op. cit. s. 238.
329  op. cit. s. 245.
330  op. cit. s. 246.
331  op. cit. s. 249.
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Når  MANNen sakte forlater scenen stiftes det fred mellom kvinnene som hittil har 

forsøkt å konkurrere med hverandre. ”Eg forstår ikkje at han er død / at han for alltid er 

borte” – sier KVINNEn og dermed forstår vi forklaringen på MANNens arrangement. ”Det er 

berre slik” – hører vi GRYs knappe, innsiktsfulle respons. ”Vi får vel gå / tida er der” – 

svarer MORA. Hennes siste replikk er gjentakelsen av FARens ord, som her kan bety både 

resignasjon og innsikt. Avslutningen av stykket er en konkret situasjon med konnotasjo-

ner som forsterker og utvider det eksistensiellfilosofiske perspektivet om menneskets for-

hold til tid.

Draum om hausten  er et unikt eksempel på hvordan Fosse legger den dramatiske 

dialogen tett  opp til  den hverdagslige samtalen  som får en mangetydig  betydning  for 

stykkets helhet. Virkemidlene er blant annet det enkle ordforrådet som personene anven-

der for å stille eksistensielle spørsmål eller for å reflektere over eksistensen i tidens pers-

pektiv. Dialogenes muntlige preg gjør det lettere for mottakerne å identifisere seg med 

personene  og  med  historien  som fortelles,  samtidig  hever  tekstens  poetiske  potensial 

språket langt over det hverdagslige.332 Både tittelen og de gjentatte motivene (kjærleik og 

død, tidens gang, menneskets lengsler, drømmer og avskjed med livet) vitner om de små 

menneskenes møte med livets store spørsmål. Om de blir banale, eller overfladiske, så 

vitner de allikevel om at det er mulig å si noe om virkeligheten med ord, at de motsigende 

gjentakelsene ikke bryter  ned meningen,  men belyser  den fra ikke hverdagslige syns-

punkter.

”Snakkar eg ikkje til deg” – Vinter 

I møte med Vinter opplever vi dialogens elementære dramatiske funksjon. Dramatikken 

og  hele  handlingen  utspiller  seg  i  replikkvekslingen  mellom  KVINNA og MANNEN.  De 

filosofiske refleksjonene, som ellers alltid utgjør en vesentlig del av Fosses dramatekster, 

uteblir denne gangen. Språket er autentisk og blir en arena, hvor maktforholdene kan lett 

forandre seg. Stykkets mange paradokser er blitt  nevnt i sammenheng med formen og 

innholdet, her blir språkets tvetydige elementer fokusert på.

332  I sin analyse viser Ingrid Hove til Julia Kristevas begrep, semiotisk disposisjon som er mest karakteris-
tisk for hvordan språkets egenskaper blir utforsket i det poetiske språket. ”Det semiotiske står for språ-
kets sine evner til å vise utover seg sjølv, til å avdekkje større meningsstrukturar. Det semiotiske peikar 
hjå Fosse på dei same språklege kjennetikna som det ikkje-identiske. (Adorno)” (Hove 2002, s. 72.)
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KVINNAs første replikker treffer MANNEN som skudd fra et maskingevær. Helt i star-

ten etablerer dette en høy rytme og et muntlig modus: ”ja eg snakkar til deg / forstår du 

ikkje / Eg snakkar til deg / Eg gjer jo det / Snakkar eg ikkje til deg / Jo visst faen snakkar 

eg til deg”333. Hennes raske replikker – som ofte består av bare enkelte ord og som gjentas 

flere ganger i et høyt tempo – blir kun et par ganger avbrutt av  MANNENs korte ‛ja-nei‛ 

svar. Dialogen blir først virkelig rundt det som MANNEN har å gjøre i denne byen. Den 

skjøre kommunikasjonen blir forsert av KVINNA, og kunne når som helst opphøre hvis det 

lå på  MANNENs initiativ. I det han skulle gå, ramler  KVINNA over ende og klarer ikke å 

komme seg på beina.  Hennes hjelpeløshet, holder ham tilbake,  men det blir aldri  helt 

klart om KVINNA fører en bevisst oppsjekkingsstrategi eller om hun egentlig er så full at 

hun ikke har kontroll over sine bevegelser og sin munn. 

KVINNA
Eg kan vente på hotellet
på rommet ditt
medan du
ja
bryt seg av
og så
ja eg kan vaske meg
skifte klede
allting
vente på deg
vere dama di
eg er jo dama di
eg
du veit jo
det
vel
veit jo
ja
ja  
ja gjer ikkje334 

Mannen forsøker å avvise henne, men hans korte replikker virker svake i motsetning til 

KVINNAs insistering på å følge ham til hotellet. Når de endelig er på vei, stopper hun opp 

og sier: ”Nesten som om vi giftar oss / sant”335 Senere viser det seg at disse ordene binder 

dem uløselig sammen.  

333  Fosse 2001c, s. 443.
334  op. cit. s. 460.
335  op. cit. s. 462.
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Samtalen er i andre akt har et roligere tempo. KVINNA er blitt edru og MANNEN kom-

mer med klær og mat til henne. Dialogen består av korte replikker som er bare spor av 

keitete initiativer og svake responser. 

KVINNA
Snilt av deg
Ho legg buksa i senga, og tar ut ei svart kåpe
Men du skulle ikkje
Det er
ja altfor mykje
Du skulle ikkje
bryt seg av
MANNEN
Måtte jo det
Pause336

Til tross for at samtalen er nokså hakkete og det finnes flere ufullførte setninger enn hele 

replikker, deltar både MANNEN og KVINNA aktivt i kommunikasjonen og ingen av dem do-

minerer samtalen. Dette forholdet blir forandret i  stykkets to siste akter, hvor  MANNEN 

havner i den underordnede posisjonen, han forsøker å gjenopprette forholdet med KVINNA, 

som reagerer svært tilbaketrukket på hans forsøk. 

MANNEN
etter henne
Men du må ikkje berre gå
Eg har jo venta på deg
Leita etter deg
var på puben
men du var der ikkje
du kom jo ikkje
vi skulle jo 
avtalte jo
men du kom ikkje
Du
KVINNA
stansar, ser mot han, litt overraska
Det er deg337 

Mens MANNEN forsøker desperat å få KVINNA til å fortsette forholdet, kjenner hun ham nes-

ten ikke igjen eller later som om hun ikke forsto hva han mente. Samtalen er like hakkete 

og er like mye preget av korte, avbrutte setninger som i stykkets første akt, men her er det 

MANNEN som tar initiativet og vil at samtalen ikke skal ebbe ut. Handlingen i tredje akt gir 

336  op. cit. s. 471.
337  op. cit. s. 499.
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et  forvrengt  speilbilde  av  stykkets  første  akt.  Etter  rollebytte  er  det  nå  MANNEN som 

insisterer på at de skulle opp på hotellrommet hans.

Den fjerde akt viser en litt mer utjevnt språklig maktfordeling. Det er fortsatt usik-

kerheten som preger samtalen og forholdet, men her blir muligheten til et felles liv intro-

dusert:

KVINNA
Du kan ikkje / Det går ikkje / Eg
bryt seg av / Pause / Ho smiler mot han
Men eg er jo dama di / likevel / eg / så då / så / Og kanskje / 
kanskje du og eg / ja vi kunne kanskje / nei / nei no tullar eg
Ho smiler igjen til han
Men kona di / Og barna dine
Han nikkar
Og jobben din / alt saman / Og huset ditt / Du har eit hus 
Han nikkar igjen
Nei det går ikkje / det / det er jo
MANNEN
Vi kan reise vekk / til ein annan plass338 

Å melde seg ut av samfunnet som motiv avslutter  Vinter. På grunn av at alt som sies i 

stykket om den ytre verden, ikke kan etterprøves ut ifra teksten – siden det er bare to som 

snakker, og forholdene mellom dem forandres flere ganger – kan også dette forslaget for-

stås ironisk. De andre rømningsforsøkene som vi hittil har sett i de ulike stykkene, virker 

aldri helt realistiske og mulige å gjennomføre, og her settes muligheten til å flytte også i 

parentes av måten forslaget formuleres på. Replikkvekslingen reduseres til korte setnin-

ger som speiler hverandre. Meningen er alt og ingenting på en gang.

KVINNA
Det går ikkje
MANNEN
Jo det går
KVINNA
Det er ikkje sånn
MANNEN
Og så
KVINNA
Ja kanskje
MANNEN
Vi gjer det
KVINNA
Ein heilt annan stad
MANNEN
Ja

338  op. cit. s. 528.
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Ho legg seg ned attmed han og han tar rundt henne, ho tar rundt  
han
KVINNA
Det er ikkje sånn
MANNEN
Alt er sånn
Lyset ned. Svart339

De motsetningsfulle replikkene svekker troverdigheten uten at man begynner å tvile på at 

personene virkelig mener det de sier. Isteden for avstand skaper denne ironiske språklige 

konstruksjonen en nærhet og en forståelse på tross av at man aldri med visshet kan mene 

noe sikkert  om personene eller  om situasjonen. Denne tvetydigheten påpekes også av 

Niels Lehmann, han kaller den for permanent parabasis340, som består av to elementer: i 

det første nivået av usikkerheten rundt de dramatiske figurene341 og den egentlige situa-

sjonen, i det andre nivået av usikkerheten om den implisitte fortellerens formidling av 

historien.  Lehmann retter  ikke spesielt  oppmerksomhet  mot  dialogenes  særegenhet og 

den funksjonen de spiller i at det skapes både tvil og tillit rundt de dramatiske personene 

og deres historie. Som i de andre stykkenes tilfelle er det berettiget å peke på at det er 

Fosses språk som spiller den viktigste rollen i denne sammensatte effekten: man blir dratt 

inn i dramaets univers uten at man kan bli helt klok på det som egentlig skjer og hvem 

aktørene er. Tidligere var det blitt vist til at spesielt taushetene og de poetiske gløttene 

som får en til å oppleve at Fosses dramatiske tekster peker ut over sine egne grenser. I 

Vinters tilfelle er ikke språket direkte poetisk, det er lagt tett opp til den muntlige samta-

lesjangeren, men repetisjonene og motsetningene hever teksten likevel over det hverdags-

lige. Stykkets tilsynelatende enkle språk er sammensatt og mangetydig, det kan virke bå-

de realistisk og ikke-realistisk, falsk og sann, triviell og full av spenning. Forholdet mel-

lom tittelen og stykkets handling er også med på å skape denne motsigelsesfulle spen-

ningen: vinter er et topos på naturens og dermed menneskets død, mens begjæret, kjærlig-

heten som stykket til syvende og sist handler om knyttes ikke til den mørkeste årstiden. 

Det er altså ikke bare språkets tvetydighet, handlingens ironi, men også konnotasjoner 

rundt tittelen som setter stykkets handling i parentes. Dette fører til en større åpenhet i 

339  op. cit. s. 532-533.
340  Lehmann 2005. s. 159.
341  Der er forskjell på bruken av begrepet figur hos Lehmann og i denne analysen. Her er ikke begrepet 

figur  brukt om de dramatiske personene, for ordet ville forutsette at personene ikke var selvstendig 
handlende personer, bare typer eller karakterer. 
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tolkningen av Vinter. Det er et stykke som man alltid kan finne nye innganger til, og nye 

nyanser ved som krever en ny tolkning, en ny scenisk presentasjon av et evig aktuelt em-

ne, det (u)mulige møtet mellom en kvinne og en mann. 

”og ikkje kan det skjønast / og aldri kan det / forlatast” – Dødsvaria-
sjonar 

I  Dødsvariasjonar er det dialogiske prinsippet tilsynelatende bevart, mens man egentlig 

opplever en forskyvning mot det episk-fortellende.  Som i  Ein sommars dag er det en 

erindringsprosess som settes i gang av  DEN ELDRE KVINNA, den døde  DOTTERAs mor. Det 

begynner som en utforskning av hvem som har skyld i dødsfallet, og det blir et forsøk på 

å komme nærmere det uforståelige. ”og ikkje kan det skjønast / og aldri kan det / for-

latast”342 

På det språklige planet opplever man en spennende krysning mellom det realistiske 

og det drømmeaktige nivået. Det realistiske laget er de konkrete dialogene, som utspiller 

seg i et vakuum av retrospeksjon. De er lagt inn i tilbakeblikkets sammenheng som gjør 

at samtalene oppfattes som om de var gjengitt av en subjektiv forteller. 

DEN ELDRE KVINNA
[...]
Og eg vil ikkje meir
for alt er ei forsvinning
Eg har ikkje lenger nokon grunn
Så dumt sagt
Eg er ikkje meir
Eg vil ikkje meir343 

Heretter kommer en realistisk sekvens, et erindringsbilde med det unge paret som nettopp 

har flyttet inn i en hybel. De illusjonstapte replikkene til DEN ELDRE KVINNA etterfølges tett 

av de realistiske situasjonens konkrete ytringer. Overgangen skjer brått på det språklige 

planet, mens den logiske sammenhengen skapes av sceneanvisninger. 

Den unge kvinna snur seg og ser Den unge mannen komme inn  
og gå mot henne, dei møtest, omfavner kvarandre, går så litt ifrå 
kvarandre, ser mot kvarandre344 

342  Fosse 2005, s. 439.
343  op. cit. s. 444.
344  ibid.

119



I dette tilfellet skjer overgangen fra nåtid til retrospeksjon under morens monolog, som i 

likhet med Ein sommars dag er den narrative ledertråden i stykket.

Mens man kunne utpeke  DEN ELDRE KVINNA som den styrende personen i tilbake-

blikket,  blir  ikke rollefordelingen så entydig når  VENNEN kommer inn i bildet.  Han er 

nemlig gitt en lignende evne som DEN ELDRE KVINNA. Han kan tre inn og ut av den realis-

tiske situasjonen og delta som en indre eller skjult stemme i dialogene. 

DEN ELDRE KVINNA
Nei 
Kort pause
Ho kan ikkje vere borte
VENNEN
Ho er borte
DEN ELDRE KVINNA
til Den eldre mannen
Det einaste barnet vårt
Ho
kort pause
ja ho
ja det einaste barnet mitt
ho kan ikkje vere borte
DEN ELDRE MANNEN
Det går ikkje an
VENNEN
Ho er ikkje lenger hos dykk
Ho er hos meg345

DOTTERA karakteriseres som i forskjellige småsituasjoner og samtaler med sine foreldre og 

VENNEN. Hun har altså kontakt med både den realistiske verdenen og den verdenen som 

ligger bortenfor livet. 

VENNEN
Du er ei god jente
du
DOTTERA
Og det er godt å tenkje at du ligg der
attmed meg
at du alltid ligg der
berre ligg der
DEN ELDRE KVINNA
til Dottera
Du må ikkje
Det er farleg
Forstår du ikkje346 

345  op. cit. s. 453-455.
346  op. cit. s. 510.
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Til  slutt  vender  hun  tilbake  fra  de  døde  og  kommenterer  sitt  eget  valg.  ”Eg  skulle 

ikkje”347 Mannen – både som ung og gammel – er bare representert i det realistiske laget. 

”Kva snakkar du om ”348 spør han undrende. Dette er hans reaksjon på DEN ELDRE KVINNAs 

innledende monolog om åpningen av erindringsprosessen.  Til  tross for at  han merker 

VENNENs tilstedeværelse i rommet, kommuniserer han ikke med ham på den måten som 

DEN ELDRE KVINNA gjør.

Dødsvariasjonar  er et sterkt poetisk ladet og mangetydig tekst. På grunn språkets 

minimalisme oppleves stykket svært autoritativ med hensyn til den mulige sceniske reali-

seringen. Sceneanvisningene spiller en viktig rolle i dette, for selv om handlingen ikke 

plasseres til et konkret rom, beskriver sidetekstene personenes bevegelser i rommet. I ar-

rangementet i en konkret forestilling, kan man selvsagt velge å lage en forskjellig koreog-

rafi fra det som er angitt i teksten, men for den første forståelsen og for å kunne danne 

seg et helhetlig bilde av handlingen, av personenes relasjoner og de ulike tidslagenes for-

hold, er Fosses sceneanvisinger uunnværlige. Sidetekstene er ofte bare korte linjer som 

angir rytmeskift, toneleie og pauser i dialogene, eller beskriver personenes kroppsstilling 

og ofte den retningen de ser i. I det følgende eksempelet vil vi se at de lengre sceneanvis-

ningene skiller seg ikke fra hovedteksten når det gjelder lyrisk formulering. Gjentakelser 

skaper rytme og intensitet i DOTTERAs avskjed med livet, VENNEN viser seg å være den per-

sonifiserte sjøen. Monologen etterfølges av en detaljert beskrivelse av Dotteras forening 

med døden, hvor det ikke bare selve handlingsrekken som presenteres, men den hyppige 

gjentakelsen  av  ordet  ”kvarandre”  gir  den  i  utgangspunktet  funksjonelle  teksten  en 

utpreget lyrisk karakter.

DOTTERA
Og aldri har handa di stroke gjennom håret mitt
og likevel gjer den det 
så ofte
Eg kjenner handa di i håret mitt
Og eg står der på kanten
Eg ser handa di
Eg ser handa si
Eg ser at den mørke himmelen 
og regnet
er handa di
Pause

347  op. cit. s. 544.
348  op. cit. s. 439.
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Eg vil halde handa di 
Vennen rekker handa ut mot henne, og ho står der, ganske langt  
ifrå han, og han ser på hånda si, så ser han mot henne og dei går  
imot  kvarandre  og  dei  rekker  hendene  mot  kvarandre  og  blir  
ståande og halde kvarandre i hendene, dei flettar fingrane saman  
og løyser dei frå kvarandre igjen, fortel kvarandre sine historier  
med fingrane og etter ei stund tar dei rundt kvarandre og blir  
ståande og halde rundt kvarandre og dei held kvarandre rolge  
inntil  kvarandre,  slepper kvarandre.  Dei  omfamnar kvarandre,  
kysser kvarandre. Lang pause 
DEN ELDRE KVINNA
Dei fann henne om morgonen
flytande i sjøen
Kort pause
Ho låg og flaut i sjøen
Lang pause349

DOTTERAs siste monolog innebærer også andre tematiske elementer som vekker assosia-

sjoner til tidligere dramastykker og Fosses dikt. Dødens symbolikk, ”det lysande mørk-

ret” fra Ein sommars dag møter vi igjen i DOTTERAs siste monolog: ”Han var svart og våt 

og  lysande”350 I  tillegg  blir  også  vannets  forskjellige  former,  regn  og  sjø  en  del  av 

metaforen.351 

DOTTERA
langt borte frå dei
eg skulle ikkje ha gjort det
Eg vil leve
Eg vil sjå sjøen
Eg vil sjå bølgjane på sjøen
Eg vil gå i regnet
i vinden
i mørkret
Eg vil vere hos dykk352

Den siste monologen av Dødsvariasjonar er allerede blitt analysert med hensyn til inn-

holdet og den formmessige konstruksjonen. Det ble også sagt at det etiske ‛budskapet‛ er 

tvilsomt, men at teksten viser en klar forskyvning mot den poetiske sjangeren og dette 

minsker det didaktiske i stykkets avslutning. De enkle ordenes klang og gjentakelsens 

rytme, samt naturelementenes personifisering skaper et felles inntrykk som peker utover 

den etiske bedømmelsen av selvmordet. I møte med Fosses dramatekster blir man etter 

349  op. cit. s. 542.
350  op. cit. s. 543.
351  Vannet er et av de sentrale ‛materiene‛ også i diktningen til Jon Fosses. ”[…]Vi finst / som noko ein 

ikkje kunne tenkje, noko / av vatn og blått som ein så brått / vart dregen bort av […]” fra Jon Fosse: 
Ditt blåe vatn du. I: Jon Fosse: Nye Dikt. Oslo: Det Norske Samlaget, 1997. s. 30.

352  Fosse 2005, s. 543.
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hvert vant med at man ikke får noen fasitsvar til slutt. På første blikk kan Dødsvariasjo-

nar virke som et unntak, siden vi får med den avdødes perspektiv også, som var for ek-

sempel var gåten i Ein sommars dag. Men DOTTERAs ord åpner for flere problemstillinger 

igjen, som gjelder både konstruksjonen og hovedperspektivet, som det tidligere ble nevnt. 

Med  hensyn  til  det  språklige  planet  blir  denne  avslutningen  unik  med  sin  lyriske 

formulering og metaforer. 

*

Jon Fosse er en meget formbevisst forfatter. Som vi har sett vitner han selv om at formen, 

musikken, rytmen er ofte viktigere enn det som egentlig sies.353 Det nynorske språket 

hans, som karakteriseres også av enkle formuleringer, manglende tegnsetting og bruk av 

fremmedord, blir langt mer enn et strukturelt perspektiv i analysen, det blir ofte selve te-

maet for forståelsen både i den litterære og den sceniske sammenhengen. I analysen har 

vi sett at kjernen til den dramatiske spenningen forskyves ofte fra selve den konkrete situ-

asjonen og handlingen mot det som sies eller som ikke sies og selve den språklige formu-

leringen. Vi har også sett at de karakteristiske elementene som repetisjon, taushet, anako-

luti og avbrutte replikker kan forstås som uttrykk for negasjon, men analysen viser at de 

framstår som gyldige forsøk på å komme nærmere mening og sammenheng i menneskets 

eksistens. 

I innledningen ble Maurice Blanchots tanker sitert. Hans begrep ”fraværets nævær” 

er en vesentlig forutsetning for forståelsen av Fosses dramatiske språk, som ofte dreier 

seg mest om det som egentlig ikke blir sagt med ord. Pausene, taushetene, de stotrende 

replikkene vitner om dette bakenforliggende, dette skjulte, som litteraturen kan åpne en 

gyldig inngang til. Som avslutning virker det også å være mest relevant å sitere Blanchots 

ord, for tausheten er med hans ord litteraturens evighet: som ikke begynner, ikke avslutter 

[…] kommer aldri til å opphøre […] selv når den ikke snakker, snakker den […] for det 

er stillheten som snakker (om seg) i den.354

353  Se Bø 2006, s. 7.
354  « …qui ne commence pas, ne finit pas, […] qui ne s’arrêtera jamais, […] quand elle ne parle pas, elle 

parle encore, […] car en elle le silence éternellement se parle. » som sitert i Popovics 2008, s. 2.
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DE NAVNLØSE – OM DE DRAMATISKE PERSONENE

Fosses dramatiske forfatterskap gjør ofte et homogent inntrykk på mottakeren ho-

vedsakelig på grunn av minimalismen som karakteriserer språket og handlingen. Når man 

først undersøker stykkene nøyere, oppdager man de språklige variasjonene og det tema-

tiske mangfoldet. Noen av de dramatiske personene til Fosse framtrer også ganske like 

med sin tungsindige ordknapphet. Det er som om det eksisterte en stor Fosse-familie med 

menn og kvinner, fedre og mødre, døtre og sønner, med mennesker som aldri helt ville 

eller kunne åpne seg for hverandre og for oss. På en måte ligner de Grimm-eventyrets 

‛tunge  barn‛  som  blir  funnet  liggende  ved  veikanten  og  som  velvillige  mennesker 

forsøker å løfte uten å lykkes.355 

Persongalleriets ensartethet er også kilden til den siterte kritikken356 hvor den be-

skrives som en ”programmatisk skildring” av menneskene, spesielt mennene som eksis-

tensielt ensomme og maktesløse individer. De sosiale relasjonene som stykkene presente-

rer oss for er ifølge dette kritiske synspunktet en ”like programmatisk” framstilling som 

er basert på manglende evne til  nærhet, forståelse, respekt, kjærlighet og kommunika-

sjon.357 Det hevdes også at det er et konvensjonelt grep å la kvinner overta det tradisjonel-

le  mannlige  subjektets  vilje  og  handlingskraft,  noe som i  sin  tur  fører  til  at  mannen 

framstår som hennes offer. Denne kritiske beskrivelsen innebærer imidlertid en del skje-

matiserende trekk som gjør at lesningen på den ene siden fastslår en viktig karakteristikk 

ved Fosse-personene, nemlig den grunnleggende eksistensielle ensomheten, men på den 

andre siden reduserer den Fosses dramatikk til en ren kjønnsforskjellstematikk. 

355  Zsófia  Domsa:  Tunge barn (i  programheftet  til  Besøk  av  Jon Fosse)  Den Nationale  Scene  2000. 
(= Domsa 2000) Tittelen viser til brødrene Grimms eventyr Det tunge barnet.

356  Larsen 2001, s. 40.
357  ibid.
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Hvis vi nå vil tilnærme oss de dramatiske personene358 fra et breiere, teoretisk per-

spektiv bør vi begynne med den modernistiske problematiseringen av ‛karakteren‛ som 

sådan, og forskjellsvurderingen av de dramatiske personene med og uten karakter, det vil 

si med og uten moralske eller psykologiske kvaliteter, med og uten personlighet eller et 

selv.

En scenekarakter som ikke er i stand til å komme med noen argumenter 
eller gi noen informasjoner om sine tidligere erfaringer, sin nåværende 
atferd eller forhåpninger, og som heller ikke kan gi noen fyldestgjøren-
de analyse av egne motiver, kan være vel så legitim og vel verd vår 
oppmerksomhet som en som – til vår forskrekkelse – er i stand til alt 
dette.359

Ordene er sitert fra Harold Pinter som på denne vittige måten gjør seg ferdig med den tra-

disjonen som vurderer karakterene høyest. Denne tradisjonen går tilbake til Aristoteles’ 

Poetikk og Den nikomakhiske etikk, som forutsetter at det finnes en moralsk kjerne i dra-

matis personae: ”Karakteren er videre det som viser seg gjennom handlingene og deres 

[personenes] egenskaper.”360 Denne oppfattelsen av den dramatiske personen har preget 

teateret  til  langt  inn  i  det  nittende  århundre.  Hos  Hegel  finner  vi  for  eksempel  en 

lokalisering av den romantiske tragediens konflikt i karakteren, og ikke imellom karak-

terene. Det er først Nietzsches tragedieteori som representerer et oppgjør med den tradi-

sjonelle oppfattelsen av karakteren: for ham blir karakteren, det individuelle subjektivitet 

en hindring som stenger sammenhengen mellom mennesket og det universelle.361 Denne 

oppfattelsen ble kjernen til den avindividualiserende tendensen som har preget teateret i 

den moderne og den postmoderne tid. Med utgangspunkt i Jon Fosses og noen flere nor-

ske dramatikeres verk (blant andre Cecilie Løveid og I.A.S. Lygre) viser Drude von der 

Fehr til sammenhengen mellom dramaet uten individer og teateret uten erkjennelsesbe-

358  Det finnes ingen terminologisk enighet om bruken av ’dramatisk karakter’, ’dramatisk figur’ og ’dra-
matisk person’.  (jf.  Helland–Wærp 2005, s.  102-103.)  Begrepet  figur  legger  altfor  stor vekt  på det 
fiktive, det konstruerte, mens ordet karakter virker også innsnevrende med sin første betydning som 
kjennemerke, særtegn. Her ville det føre til en språklig forvirring å skrive om dramatiske karakterer 
med eller uten karakter. Ordet person kommer av det latinske ordet for maske, og ’dramatis personae’ i 
betydning  av  et  dramas  rolleliste  står  for  maskene,  rollene  til  skuespillerne.  I  begrepet  ’dramatisk 
person’ tar man både figur-begrepets fiktive og konstruerte betydning med, samt tillater det å gjøre 
forskjell på dramapersoner med og uten karakter. Derfor er det relevant å bruke ’dramatisk person’ i 
forbindelse med Fosses dramatikk.

359  Elke Platz-Waury: Drama og teater: En innføring. Oslo: Gyldendal, 2001. (= Platz-Waury 2001) s. 58.
360  ibid.
361  von der Fehr 2004, s. 314–315.
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hov.362 I dette ‛postantropologiske‛ teateret blir ikke individualiseringen, mener von der 

Fehr, men noe annet (for eksempel tiden i  Dødsvariasjonar og  Draum om hausten) en 

viktigere dramatisk aspekt ved menneskelivet.  Ifølge hennes teori er det de organiske, 

kosmiske og sosiale kreftene som blir mer avgjørende enn den individuelle karakteren. 

Fosse bringer derfor sine mennesker tilbake til de universelle kreftene som Nietzsche var 

opptatt av. Dette kommer til uttrykk i dramastykkenes ritualisering av den menneskelige 

eksistensen, mener von der Fehr. For å støtte sin oppfatning om den avkarakteriserende 

tendensen viser hun til noen kjente fortolkninger av Fosses dramatikk og nevner Unni 

Langås’ og Lars Sætres analyser av enkelte Fosse-stykker, til slutt siterer hun Niels Leh-

manns postfenomenologiske forklaring.  Den karakterløse oppfatningen av Fosses verk 

som Drude von der Fehr hevder, er ikke helt uproblematisk, likevel er det berettiget å vi-

se til de enkelte retningene i fortolkningen som hun uthever. Den følgende framleggingen 

av de ulike teoretiske tilnærmingsmåtene til Fosses personskildring vil ta opp en del as-

pekter  fra  hennes  presentering,  samt  vise  til  andre tilnærmingsforsøk og kommentere 

dem.

Unni Langås leser Fosse-personene inn i en negativitetstradisjon fra Maurice Blan-

chots filosofi i artikkelen Intet er hans stoff.363 I hennes utlegning av de seks første dra-

maene av Fosse spiller språket, ”angstens språk” en sentral rolle hvor de talende blir ho-

vedsakelig preget av en eksistensiell ensomhet og isolasjon.

Personene til Fosse gjennomlever ikke rystende hendelser for å bli klo-
kere eller rikere på erfaring. Det skjer ingen utvikling med dem, psyko-
logisk eller erkjennelsesmessig. De er sceniske marionetter hvis vikti-
gere funksjon blir å illustrere tilstander og utforske eksistensielle gren-
seområder.364

Langås antyder at Fosses teatertekst skal ses i forlengelsen av en heideggersk fenomeno-

logi, og oppfatter dramaer som allegorier over barske eksistensielle vilkår som personene 

er kastet inn i; muligheten til å ta eksistensielle valg er ikke gitt dem. Langås’ forståelse 

362  ”Det faktum at teaterteksten ikke har den samme meningsgivende status for teateruttrykket i dag som 
den hadde før, har helt sikkert vært medvirkende til at vi i teateret etter hvert mot tusenårskiftet fikk et 
oppgjør  med den klassiske epistemologien. Med klassisk epistemologi mener jeg en kunnskapsteori 
som skiller mellom et epistemologisk subjekt og en verden av objekter som dette subjektet står overfor 
og som det konfronteres med. Det vesentlige er at objektene kan korrekt representeres i bevisstheten.” 
op. cit. s. 322.

363  Langås 1998
364  op. cit. s. 206.
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av Fosses personer som karakterløse ”marionetter” virker å være berettiget dersom språ-

ket deres tolkes som en selvrefleksjon hvis betydning ikke består i utsagnets sannhetsver-

di, men i at ”det blir snakket”365. Imidlertid gir tekstene også mulighet til å oppfatte de re-

petitive,  selvmotsigende replikkene som meningssøkende og meningsdannende forsøk. 

”Eg har  jo aldri  vore åleine  /  Eg har vel  alltid  vore åleine /  Eg har  aldri  våre  ikkje 

åleine”366 – er en av replikkene som Langås analyserer og viser at språket ikke fører ho-

vedpersonen ut av ensomheten og angsten, snarere tvert imot. Men dersom linjene ikke 

leses med hovedvekt på deres sannhetsverdi, ser vi en lyrisk forskyvning som skaper mu-

lighet til et virkelighetsspill som i sin tur åpner for en sammensatt tolkning av kvinnens 

rolle i Og aldri skal vi skilkjast. Stykket vil i så fall ikke oppfattes som en ettermoderne 

og forgjeves streben etter å få bukt med angsten og den eksistensielle ensomheten, men et 

gyldig forsøk på å si noe om livet totalt sett fra et ikke ontologisk og snarere etisk pers-

pektiv. 

Mens Langås anvender negativitetens filosofi for å beskrive språket og gjennom 

språket også personene i Fosses dramatikk, refererer Tom Egil Hverven også til Maurice 

Blanchots filosofi og henter inspirasjon til innsikt i livet til Fosses mannlige, desillusjo-

nerte helter.

Til följd av detta väntar og vakar han, då han ju plötsligt väckts till liv, 
utan at någonsin – det lever han hädanefter i innsikt om – vara tillräck-
ligt väckt till liv.367

Fosses menn er vekket til liv av et eller annet håp – fortsetter Hverven – og de er reflek-

terte nok til å vite at dette aldri er tilstrekkelig. ”De lever med en smertefull innsikt om å 

være våkne, men ikke tilstrekkelig vekket til liv.”368 Denne dobbeltheten som Hvervens 

tolkning beror på, forutsetter et generelt syn på Fosses personer som individer og ikke 

som umyndiggjorte marionetter. Til tross for at analysen av Ein sommars dag i Hvervens 

artikkel ikke tar opp alle aspekter ved dramaet,  men relaterer det til  et annet tematisk 

mønster hentet fra romanen Melacholia I, er hans fortolkningsmåte mer relevant for den-

ne utleggingen som vil nå fram til en individualisert forståelse av Fosses personer.

365  op. cit. s. 200.
366  Fosse 1999g, s. 93
367  Hverven 1999, s. 102. sitat fra Maurice Blanchot
368  Med utgangspunkt i Blanchots definisjon ble Jon Fosses Ein sommars dag analysert. (Domsa 2008)
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Lars Sætre henviser til Theodor Adornos lesning av Becketts Sluttspill og mener at 

subjektet er blitt redusert til språklige gjentakelser, som fører til at meningen og sammen-

hengen brytes ned. Denne nedbrytende tendensen, som Lars Sætre opererer med, har vi 

diskutert i forbindelse med form og innhold. For personenes vedkommende vil denne ne-

gative tendensen føre til subjektets nullstilling. Lik som Langås, er han opptatt av angsten 

som den grunnleggende motivasjonen i personens opptreden.

Hvat do they fear so much? […]The churning, repetitional seriality, the 
collative apocalyptic force in the narrator’s side texts, and in these late 
modern characters’ Angst, figure as a power that has invaded them into 
de-humanized  material  bodies,  in  which  thougths  and  affects,  cares, 
affections  and  dreams  have  become  second-degree,  and  “governed” 
(forvaltet) – by an overpowering linguistic might  stemming from so-
cietal community at large. Jon Fosse’s drama is an observer of this on-
going degeneration and de-ontologizing (to use Adorno’s phrase).369

Denne oppfattelsen innebærer igjen en reduksjon som har konsekvenser både for den 

formmessige og den innholdsmessige fortolkningen,  den språklige karakteristikken og 

personskildringen. Den språklige og den strukturelle forenklingen har allerede blitt prob-

lematisert, og her vises det til konsekvensene av den strukturelle fortolkningen for perso-

nenes oppfattelse. I tråd med det absurde teatrets menneskeskildring oppfatter Sætre Fos-

ses dramatiske personer som historieløse mennesker som er fratatt sjansen til forandring 

eller forbedring. I fall man følger denne tankegangen kan en del av sammenhengene i 

dramastykkene gå tapt. For hos Fosse er personskildringen ikke preget av pessimisme og 

kynisme som i Becketts eller Ionescos blåttleggende dramatikk. Det ligger både humor 

og en slags demokratisk medfølelse i måten Fosses personer presenteres for oss på. Selv 

om vår sympati kan ligge hos den ene eller den andre av personene, vil det aldri legges 

skyld  på noen av dem,  til  og med på de som direkte  forårsaker  en annens død eller 

ulykke. Dermed skapes det et nyansert og troverdig bilde av mennesket, som aldri er helt 

fratatt sjansene til å kunne forstå seg selv og sin eksistens. Selv om ”sjansane ikkje er så 

store” som LEGEN sier i Barnet, ”kan det gå bra det her”370. Det er som i Fosses dramatikk 

alltid fantes en sjanse, en vag, men tilstedeværende fornemmelse av en ikke kunnskaps-

basert meningssammenheng. Dette kommer ikke direkte av det som sies eller utrettes av 

369  Sætre 2005, s. 194.
370  Fosse 1999i, s. 367.
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personene, det er snarere et helhetsinntrykk som imidlertid går tapt i en lesning som ute-

lukkende søker etter en klar ontologi og en målbar kunnskap. 

Niels Lehmanns beskrivelse av personene virker mest relevant i denne sammenhen-

gen. Lehmann sammenligner Fosses måte å skildre sine mennesker på med Tsjekhovs og 

Becketts teknikk satt op mot Ibsens kjente metode. Lehmann tar utgangspunkt i person-

skildringen i  Vinter og sier at de representerer en slags mellomting mellom Becketts og 

Tsjekhovs figurer.

I  mine  øjne  er  forskellen  mellem Becketts  vagabonder  og  Tjechovs 
nostalgikere,  at  de  førstnævnte  stort  set  fremtræder  i  en  afindividu-
aliserende historiløshed, mens de sidstnævnte fortfarende bærer på de-
res individualitetsskabende forhistorie.  […] Fosse lægger sine figurer 
imellem disse to muligheder med sine antydninger af, at der ligger en 
stor  motivskabende forhistorie  gemt  i  figurene,  samtidig med at  han 
formener os adgang til denne individualiserende fundering. […] Hans 
figurer fremstår ganske vist som individer, men de vil ikke for alvor 
træde i karakter.371 

I denne sammenhengen kaller Lehmann Fosses personer for ”svagt avtegnede karakterer” 

og henviser til at våre formodninger om deres forhistorie eller framtid aldri helt blir be-

kreftet. Vi ledes frem mot en antatt meningsfylde som til syvende og sist viser seg å være 

tom, og vi står tilbake med en ”allestedsfraværende différance” – skriver Niels Lehmann 

med hentydning til  Derridas  forskjellsteori.  ”Fosses  æstetik  synes  simpelthen  at  være 

spændt ud mellem en uendelig betydningsforskydning og en afsøging af livets ultimative 

hemmelighed.”372 

Denne forståelsen av Fosses dramatikk og hans personskildring passer best til for-

tolkningsgrunnlaget som denne avhandlingen er basert på, ikke minst fordi den vitner om 

et større dramatisk innsikt og skaper et større spillerom i analysen enn den negative tradi-

sjonen og oppfattelsen av stykkene og figurene som produkter av et postantropologisk 

tankegang. Fosses personer viser seg nemlig ikke å være manipulerbare eller utskiftbare, 

og de er aldri helt fratatt muligheten til å få innsikt i sin eksistens som oppfattes her som 

forutsetningen for at vi kan betrakte dem som individer. 

Det er et siste synspunkt som må nevnes i den teoretiske innledningen. I forbindelse 

med Fosse-dramaenes form og innhold ble det sagt at man ikke skal kreve handling i or-

371  Lehmann 2005, s. 163-164.
372  op. cit. s. 171.
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dets tradisjonelle forstand, men man skal oppfatte Fosses stykker som utfoldelser av mel-

lommenneskelige tilstander. Her består personenes aktivitet ikke i å handle og fullføre 

positive eller negative handlinger. Men på grunn av selvrefleksjonen er de ikke noen pas-

sive ofre for situasjonene, og derfor er det ikke berettiget å anse personene som sceniske 

marionetter og påstå at deres rolle bare består i å illustrere tilstandene.373 

Som det tidligere er blitt antydet er det et demokratisk moment ved måten Fosse 

skildrer sine personer på. Han feller generelt ingen dom over dem, de er verken negative 

eller positive helter. Til tross for at vi kan ha større empati for noen av skikkelsene (for 

eksempel for GUTEN i  Namnet og i  Mor og barn), betyr dette ikke at den andre (JENTA i 

Namnet og Mora i Mor og barn) kan gjøres helt ansvarlig for den tragiske forskyvningen 

i stykkets mellommenneskelige tilstander. Som en konsekvens av at personene ikke lar 

seg plassere på hyller med negative eller positive fortegn, kan man ikke danne en enkel 

parafrase av stykkenes handling heller. Personene kan virke uinteressante på overflaten, 

men i grunnen er de meget sammensatte skikkelser, som beslaglegger vår oppmerksom-

het. Det er en intensiv tilstedeværelse hos personene som skaper en av de mest karakteris-

tiske effektene i dramatikken til Jon Fosse.

For at mottakeren skal kunne danne seg et bilde av de dramatiske personene får han 

eller hun som regel bare et substantiv som antyder personenes kjønn, alder eller familie-

rolle. I listen over personene står det ingen forklaringer, og det er selve rollenavnene som 

overtar den tradisjonelle funksjonen av ’dramatis personae’ som besto i å definere noen 

basale relasjoner mellom protagonistene. I sceneanvisningene leser man bare en knapp 

beskrivelse av personenes omtrentlige alder og noen ganger om kostymer, egennavn blir 

sjelden brukt. I den mest tradisjonelle dramatikken er det en tendens til å nevne personer 

med navn i hovedrollene og opptredende personer uten navn i birollene. Hos Fosse er det 

vanskelig å si at noen spiller en birolle på grunn av den tette dramaturgien hvor ethvert 

lite moment kan spille en avgjørende rolle for helheten. Men hvis vi vil holde på denne 

terminologien kan vi fastslå at personene som spiller rollen av den som kommer ‛utenfra‛ 

eller står ‛utenfor‛, har en tendens til å få egennavn: BJARNE i Navnet, BASTE i Natta syng 

sine songar, ASLE i Ein sommars dag, GRY i Draum om hausten. I denne sammenhengen 

representerer Barnet tilsynelatende et unntakstilfelle. Her har alle hovedpersonene egen-
373  jf. Langås 1998, von der Fehr 2004

130



navn (FREDRIK,  AGNES,  ARVID – til og med moren til  AGNES får navn,  EVELYN), mens bi-

personene,  LEGEN og  SJUKESØSTERA blir  betegnet  ved  deres  yrke.  Imidlertid  blir  per-

sonnavnene ikke direkte uttalt i dialogene.374 I Namnet kommer navnløsheten i et tematisk 

fokus. Mens GUTEN ikke blir presentert ved navn og det ikke blir avgjort hvordan barnet 

skal  hete,  blir  BJARNEs  navn  i  flere  forbindelser  nevnt  med  et  spesielt  trykk.  Det  er 

tydeligvis ikke GUTEN og BEATE, men BJARNE og BEATE som er det aksepterte paret i fami-

liens øyne; inntrykket forsterkes også av de to navnenes alliterasjon. GUTEN reagerer ikke 

direkte på denne fornærmende situasjonen, men hans ironiske forslag, å kalle opp barnet 

etter BJARNE, røper en dyp bitterhet.

Den generelle navnløsheten kunne vært et  argument  for å tolke Fosses personer 

som bare typer eller karakterer, men det er paradoksalt nok den sjeldne navnbruken som 

ville motsi dette. De få som har egne navn får vi vite minst om, mens de som kalles for 

Han eller Ho, eller Mannen og Kvinna er hovedfigurene som etter hvert åpner seg for 

hverandre og for oss. Men de røper aldri så mye at vi kunne danne et helhetlig bilde av 

deres personlighet. Dermed blir våre antakelser om deres bakgrunn og vårt ønske om å 

skjønne hele historien aldri tilfredstilt, dette skaper allikevel ikke avstand. Det er tvert 

imot en erfaring av det som Blanchot kaller for ”fraværets nærvær”375 i forbindelse med 

den litterære opplevelsen.   

Når det gjelder aldersforskjellene mellom personene ser vi at de ofte har en praktisk 

funksjon, dvs. å skille mellom tidsplanene og ikke nødvendigvis generasjonene. Person-

galleriet i  Ein sommars dag og Dødsvariasjonar kan nevnes som fremste eksempler på 

denne funksjonen. Videre ser vi en variasjon i bestemt og ubestemt form: i de fleste styk-

kene står ‛personnavnene‛ i bestemt form, mens de ubestemte formene møter vi i Draum 

om hausten. I de to første stykkene brukes de personlige pronomenene, HO og HAN.

Sceneanvisningene som ville gi tilleggsinformasjon om personene er som sagt nok-

så knappe, så når personene gjør opptreden får vi som regel bare vite omtrent hvor gamle 

de er og i enkelte tilfeller hva de har på seg (for eksempel: vanlig kledd, sørgekledd eller 

374  Når AGNES spør FREDRIK hva han heter, svarer han: ”Ja eg heiter / bryt seg av / Ja” (Fosse 1999i, s. 239.) 
Det er en bekreftelse på at han har et navn, men dette navnet blir skjult, og brukes kun i sceneanvis-
ningene. Navnet til AGNES kan videre oppfattes som en hentydning til Ibsens Brand, for Jon Fosse skrev 
Barnet på oppdrag fra Ibsenfestivalen i 1996.

375  Haakstad – Fjereide 2002, s. 21.
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festkledd). I tillegg får vi ofte en betydningsfull informasjon om kroppsstillingen til per-

sonene,  for  eksempel  i  Draum om hausten  får  vi  vite  at  MANNen ”kan ha gråte” når 

KVINNEn dukker opp på kirkegårdens grusgang. Det er også noen gjentakende fysiske til-

stander og posisjoner som føyer mye til forståelsen av personene: å sitte i en sofa (HO i 

Og aldri skal vi skiljast og JENTA i  Namnet) eller å stå ved vinduet og se ut (DEN ELDRE 

KVINNA i Ein sommars dag) kan leses som levende tablåer på tilstander, eksistensielle ri-

tualer – venting og erindring – som foldes ut i stykkene. 

I utgangspunktet ble det belyst at det er skjematisk å tolke Fosses personer ut ifra et 

kjønnsforskjellsprinsipp, det vil si svake menn satt opp mot autoritære kvinner. Til tross 

for de mange likhetstrekkene er det utallige små nyanser som skaper en spennende varia-

sjon og rom for tolkning. Etter den teoretiske innledningen vil vi nå se på de enkelte styk-

kenes persongalleri og særegenheter.

*

I Nokon kjem til å komme møter vi to menn, HAN i hovedrollen og MANNEN som den tidli-

gere eieren av huset. En som søker seg bort fra andres selskap, og en som tørster mennes-

kelig nærvær. De to mennene møtes ikke egentlig, det er HO som står imellom. Ut ifra en 

psykologisk-realistisk forståelse av handlingen er det opplagt å tolke handlingen som en 

trekantshistorie med sjalusien som hovedmotiv.  Men  HANs sjalusi må sees i en større 

sammenheng, stykket handler nemlig om nødvendigheten av at noe skjer, at det oppstår 

nye forhold, at tiden alltid skaper nye situasjoner. Hans innbitte og irreelle sjalusiangrep 

mot kvinnen kan oppfattes som en kamp mot dette uunngåelige. MANNEN, den unge nabo-

en derimot er mer tvetydig: på den ene siden innrømmer han selv at han søker selskap og 

er glad for å få nye naboer, men virker på den andre siden ikke så avstumpet og blind til å 

ikke oppfatte signalene om at han er uønsket i huset. Han oppsøker paret enda en gang på 

tross av at de ved det første forsøket ikke åpnet døren for ham. Man vet ikke helt om han 

gjør det på grunn av mangel på sosial intelligens eller om han helt bevisst vil skape uro i 

forholdet. Hans insistering på det sosiale samværet livnæres av et samspill med HO, hvor 

hun  ikke  avviser  ham  fullstendig,  men  åpner  heller  ikke  for  kommunikasjon.  HOs 

oppførsel kan tolkes som en ubestemthet eller som et ønske om å ikke bli uhøflig med å 

avvise MANNEN brått. Tvetydigheten i både HOs og MANNENs oppførsel og motivasjon som 
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holder  vår  oppmerksomhet  våken  hele  veien  uten  at  vi  til  slutt  vil  få  en  endelig 

bekreftelse på våre antagelser. Det er et moment i handlingen som bryter på denne logik-

ken: før MANNEN går, gir han en lapp med sitt telefonnummer på til kvinnen, som HO leg-

ger i sin portemoné. Dette kan ikke HAN ha sett, og til tross for at HO nekter å ha gjort det, 

var vi vitner til hendelsen. HAN påstår at HO har godtatt hans tilbud om ‛sidesprang‛, mens 

en forklaring på at hun mottok nummeret kan søkes i at hun ville fortest mulig avslutte 

samtalen og riste av den innpåslitne naboen. Når stykket avsluttes med at HO stryker HAN 

over kinnet etter det antakelige oppbruddet i sjette scene blir denne tvetydigheten ikke 

forløst.  Vi  forlater  dramaets  univers  og  tar  med  oss  erfaringen  av  forandringens 

nødvendighet, av ambivalensen og av muligheten til forsoning.

*

Det er en rekke tvetydige elementer knyttet til personenes oppførsel også i Og aldri skal  

vi skiljast. De dramaturgiske utfordringene er allerede blitt diskutert tidligere og det ble 

også nevnt at stykket  er i  større grad preget av tilstand enn handling.  Spørsmålet  om 

hvem det er som venter, ble også stilt, men hovedpersonen er allikevel HO. Det er hennes 

kontinuerlige tilstedeværelse i rommet og hennes monolog som styrer vår forståelse av 

situasjonen. Vi forsøker å tolke både hennes personlighet og de andres opptreden ut ifra 

hennes enetale og hennes ofte flertydige reaksjoner. Hun gjør inntrykk av å være fastlåst i 

både rommet, i ventingen og i språket:

HO
snur seg, ser mot vindauget
Eg er åleine
Eg skal vere åleine
Eg vil vere åleine
Eg og tinga mine
Ho går bort til vindauget, tar fotografiet som står i vindaugskar-
men, ser litt på det376 

Denne selvpålagte ensomheten blir konfrontert med HANs og JENTAs urolige forhold. Det 

blir aldri helt klart om hvordan vi skal tolke deres opptreden, siden JENTA ikke reagerer 

direkte på at  HO er tilstede i den leiligheten hvor mannen har tatt henne med for første 

gang. HAN gir heller ingen forklaring på situasjonen. Det er til syvende og sist hans rolle, 

hans opptreden og hans reaksjoner som skaper størst forvirring i fortolkningsforsøket. Et-

ter den lange innledende ventemonologen til HO kommer HAN inn som om han hele tiden 
376  Fosse 1999g, s. 130.
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var hjemme, og til tross for at  HO ofte faller tilbake i sin ensomhetsmonolog, fortsetter 

han resignert på den fragmenterte samtalen. Dette gjør at vi forestiller oss et ‛tosomhets-

forhold‛, hvor ektemannen har gitt opp sin kone og følger en overlevelsesstrategi ved å 

neglisjere, til og med ved å godta kvinnens virkelighetsprang.

HAN
Langsamt, snakkar rett framfor seg
Det har vore ein slitsam dag
HO
No må han vel komme snart
komme no til jenta si
HAN
Eg er ganske trøytt
HO
No kjem han nok snart
HAN
Det blei ein lang dag
HO
Ser brått glad mot han
Ja du blei så lenge
Men no er du endeleg heime
Godt at du kom heim377

Den korte, realistiske samtalen, etter denne underlige sekvensen, som føres mellom HO 

og  HAN preges av overfladiskhet. Han gjentar det flere ganger at han er trøtt og sulten, 

hun svarer med innholdstomme fraser. ”Du skulle ikkje vente slik / Det er ikkje bra å 

vente slik”378 – i dette utsagnet finner vi en svak antydning av at mannen forsøker å få 

henne ut av den sykelige ventingen. Senere er det en kort replikk som imidlertid tyder på 

at han ga opp for lenge siden: ”Vi blei aldri ferdige i dag”379 I stykkets tredje akt trer han 

ut av hennes venteværelse med den ironiske bemerkningen: ”Livet det er venting / Kva er 

der å vente på”.380 HAN følger etter  JENTA som venter på ham i gangen. ”Du må ikkje gå 

ifrå  meg/  Du må  vente  /  Eg kan  ikkje  vere  åleine  /  Du må  vente  på meg”.381 HANs 

formulering er nesten helt identisk med  HOs etterfølgende ventemonolog: ”Eg vil ikkje 

vere åleine / Eg kan ikkje vere åleine”.382 Om Han dermed forlater HO for godt eller om 

historien gjentar seg, er det ut fra teksten ikke til å avgjøre. Vi kan velge å tolke dramaet 

på den første, realistiske måten, og godta at personene vil skåne seg selv for møtet med 

377  op. cit, s. 104-105.
378  op. cit. s. 105.
379  op. cit. s. 110.
380  op. cit. s. 172.
381  op. cit. s. 173.
382  ibid.
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de andre og den derpå følgende direkte konfrontasjonen. Fortellingen kan narratologisk 

sett ansees som et dobbelt, altså fortidig og nåtidig utkast av det samme forholdet, hvor 

det opptrer figurer, som er fiktive og konstruerte, og forstås i lys av en eksistensiell ritual 

med venting som hovedmotiv.

Og i husa sit folk og ventar
under skyene og regnet
over molda
mellom tinga sine
under himmelen
og så gjer dei så mykje
for dei vil jo ikkje vente heile tida
men dei ventar
ventar alt dei gjer
er å vente383 

Til tross for at HO er på scenen nesten hele tiden og at HO snakker nærmest i ett om seg 

selv, får vi ikke vite mye om henne. Det eneste som er angitt i sceneanvisningen er hen-

nes alder, omtrent førti, og at hun sitter i sofaen og ler. Hennes venting er et faktum og 

ikke noe motivasjonsgrunnlag. Det at hun har låst seg fast i rommet, i ventingen og i ven-

temonologen virker som en nødvendighet uten at vi med visshet kan si noe om hennes 

personlige bakgrunn. 

HO
[…]
Stor og sterk og flott
og veldig veldig klok
Eg er ein samanheng
Eg er venting
Eg er veldig veldig flink 384

HAN blir karakterisert av en resignasjon i forhold til HO og en desperasjon og usikkerhet i 

forhold til JENTA. Når HAN forlater HO i den siste akten virker hans sorti ikke ugjenkalle-

lig. JENTA, som kan oppfattes både som en rival og et yngre utkast av HO, gir heller ikke 

inntrykk av å være en stabil personlighet. I likhet med HOs monologer er hennes replikker 

preget av et avhengighetsforhold til mannen.

JENTA
Men no er eg her
No har du meg jo hos deg
Eg er hos deg
Eg er ikkje lenger med nokon andre
No er eg berre med deg

383  op. cit. s. 171.
384  op. cit. s. 171.
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No er eg hos deg385

JENTA venter på mannen i gangen og forsikrer ham om at hun vil være sammen med ham, 

men deres forhold er preget av en ambivalens uansett hvordan vi velger å tolke grunnsitu-

asjonen. Men utgangen av det nye forholdet er til syvende og sist ikke vesentlig, for styk-

ket skaper et inntrykk av en uavsluttet sirkelgang. Venting som livsritual forutsetter nem-

lig gjentakelsesprinsippet på flere plan: språket bygges opp av repetisjoner, personenes 

handling er preget av repeterende trekk, plotet viser også et gjentagende mønster. Likevel 

er gjentakelsene ikke helt identiske,  det er små forskyvninger som sikrer spenning og 

framskritt. Til tross for at nettopp dette dramaet viser en tydeligere bevegelse mot gren-

sen til det ikke dramatiske, til det meningsnedbrytende, tolkes personene ikke som meta-

forer for et redusert liv i et moderne og fremmedgjort samfunn. 

*

JENTA og GUTEN er de sentrale skikkelsene i Namnet. Deres forhold til hverandre, til barnet 

tematiseres i stykket, den dramatiske spenningen kommer av de skjulte motsetningene 

mellom familiens medlemmer. Det er et moderne titteskapsteater som vi kikker inn i og 

ser personer som er i slekt men er allikevel fremmed for hverandre. De er plassert i det 

samme nøytrale rommet uten muligheten til å kunne eksistere i felleskap. Fortidens hen-

delser spiller inn i disse fremmedgjorte relasjonene, men dette skjer ikke etter det ibsen-

ske mønsteret som en følge av en konkret hendelse i fortiden, men som et utløp av en 

langvarig prosess der familiemedlemmene har glidd fra hverandre. Fremmedgjøringen ut-

spilles hovedsakelig i språket, men personenes kroppspråk beretter også om de vanskelig-

gjorte forholdene.

Den gravide JENTAs oppførsel og replikker er preget av utålmodighet både ovenfor 

GUTEN og familien og til selve fødselen. ”Eg skjønar ikkje at ho er slik / Ho har alltid vore 

slik / Det er ikkje berre det at ho skal ha barn / Ho er slik”386 forklarer SYSTERA til GUTEN. 

Hendelser fra JENTAs fortid, først og fremst kjærlighetsforholdet til BJARNE og den gangen 

da hun måtte hentes av faren, som er sentrale emner. Karakteristisk for hvordan hennes 

ungdomstid var er måten  BJARNE – ifølge SYSTERAs beretning – reagerer på graviditeten: 

385  op. cit. s. 145.
386  op. cit. s. 204.
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”Han sa vel noko slikt som at du hadde pult igjen.”387. Det spesielle forholdet BEATE har 

til BJARNE blir både kommentert ”Han bryr seg i alle fall like mykje om med / som du gjer 

/ Du barre sit der og les”388 og scenisk vist i stykkets siste akt når BJARNE kommer på be-

søk og hun kan endelig slå seg til ro i sitt eget hjem. Til slutt forlater GUTEN huset og også 

BJARNE tar avskjed, mens hun sitter igjen like alene som hun var i begynnelsen. 

GUTEN karakteriseres av en intellektuell innstilling. Han leser bøker, og selv om han 

sier til  SYSTERA at han aldri hadde gjort det før og at han ikke vil bli til noe, er han mer 

reflektert  over tilværelsen enn de andre. Hans rolle som utenforstående og fremmed i 

denne familien blir dermed også understreket. Familiens relasjoner og den umuliggjorte 

kommunikasjonen mellom personene ses til en viss grad gjennom hans øyne. Sammen-

smeltingen av mottakerens og GUTENs synspunkt skjer allikevel ikke, for de uhøflige og 

ubehagelige situasjonene kommenteres ikke direkte av ham og derfor er det ikke bare fa-

miliens fortidige konflikter som vi lurer på, men vi forsøker også å finne en forklaring på 

GUTENs avtagende språklige og metakommunikative responser. 

Lars Sætre har påpekt den meningssøkende tendensen i  GUTENs innstilling og den 

meningsnedbrytende tendensen i JENTAs vurdering av hvordan barnet skal hete.389 Denne 

motsetningen blir aldri forløst og spår heller ingen felles framtid for  GUTEN og  JENTA. I 

stykkets midtakt oppstår det allikevel et slags felleskap på tross av det umulige: det unge 

paret bestemmer seg for å gå en tur sammen ”bort på Haugen”. Ordet Haugen uttales med 

et spesielt trykk, det er det fortrolige navnet familien bruker om fjellet man ser fra stue-

vinduet. 

FAREN spiller en vesentlig rolle i de unges motsetningsfulle forhold. Han er nesten 

ikke til stede, men hans autoritet setter sitt preg på hvordan familien fungerer. Han karak-

teriseres av livstretthet og ignoranse mot GUTEN og dermed også mot det kommende bar-

net. Hans forhold til datteren er preget av ambivalens, hittil er han nemlig ikke blitt fortalt 

at hun er med barn, og nå når han får vite det er han verken glad eller overrasket ”Så ho 

skal ha barn”390, han er bare interessert i hvor lenge de, GUTEN og BEATE blir i huset. ”Skal 

387  op. cit. s. 195.
388  Fosse 1999h, s. 203.
389  Sætre 2001, s. 155.
390  op. cit. s. 258.
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dei vere her lenge / Eg såg han hadde koffert med”391. Det eneste han lurer på er om hun 

trenger penger. Det er først i tredje akt FAREN og BEATE møtes personlig. BEATE er kommet 

tilbake fra spaserturen sammen med GUTEN. Begge er våte i håret for det regner hardt ute, 

men FAREN rekker håndkle kun til sin datter. Han viser sin omsorg også bare ovenfor sin 

datter med å gi henne penger. ”Til deg”392– sier han med trykk, delvis for å utelukke 

GUTEN og  for  å  fylle  tomrommet  der  hvor  den  egentlige  omsorgen  burde  komme til 

uttrykk. Å gi penger istedenfor å vise kjærlighet og interesse forsterker stykkets mørke 

undertoner. GUTEN blir fullstendig oversett av FAREN. Han spør BEATE om barnefaren som 

om han ikke var tilstede i rommet:

FAREN
Og han er på alder med deg
Jenta nikkar
JENTA
Men han har eit navn
Mora begynner å le. Pause
FAREN
Nei eg får vel gå og legge meg
Det blir ein lang dag i morgen og393 

GUTEN reagerer ikke direkte på dette, men markerer seg på en intellektuell måte:  GUTEN 

legg boka bort i fanget til jenta, peikar mot noko i boka, ho les, smiler394 Men dette er 

ikke nok til å motvirke den upersonlige situasjonen som er skapt rundt GUTEN. Hans stille 

avskjed og sorti i slutten av akten fremstår dermed som en nødvendig konsekvens av den 

uutholdelige situasjonen. 

Til tross for at det er kun et kort møte som oppstår mellom FAREN og BEATE, er det 

klart at hun er mest sin fars datter. SYSTERA er alliert med sin mor. Begge beveger seg på 

overflaten (MORA er opptatt av butikksladder og SYSTERA av drops og kortspill), om det er 

en selvvalgt overlevelsesstrategi eller om det kommer av en naiv dumhet er ikke lett å av-

gjøre, det er allikevel de to, MORA og SYSTERA som viser i hvert fall interesse og en viss 

respekt for GUTEN. 

Namnet er på mange måter et av de mørkeste stykkene Fosse har skrevet. Person-

galleriet er satt sammen slik at motivasjonene aldri vil kunne møtes. Samtidig kan vi ikke 

391  op. cit. s. 260.
392  op. cit. s. 268.
393  op. cit. s. 267.
394  ibid.
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med visshet utpeke hvem eller hva som har skyld i dette. I denne sammenhengen er det 

interessant å sammenligne den norske og den internasjonale interpretasjonen av stykket. 

Urpremieren fant sted på Den Nationale Scene i 1995 – i denne oppsetningen ble vi pre-

sentert  for  et  hyperrealistisk  familiebilde  uten  implisitt  kritikk  mot  samfunnsforhold. 

Mens i Tyskland ble stykket satt opp med et skarp samfunnskritisk perspektiv.395

*

I Barnet finner vi igjen et ungt par i de sentrale rollene. Det har vært henvist til stykkets 

søkende karakter mot det guddommelige. Møtet som oppstår mellom FREDRIK og AGNES i 

stykkets første akt blir utgangspunktet for den nærmest hellige opplevelsen for dem.396 

Sett fra perspektivet av modernitetens fremmedgjorte menneskebilde er det nok et under 

at det blir ett par av de to, FREDRIK og AGNES som i utgangspunktet virker innestengt i sine 

ensomme livsritualer. FREDRIK driver og drikker øl på gata, AGNES spør fremmede om hva 

klokka er for å ha noe å snakke om. Likevel viser de seg å være i stand til å bryte ut av 

mønsteret og møte hverandre. I stykkets første og siste akt reflekterer AGNES over denne 

situasjonen: ”Eg har aldri før kjent at eg trudde på Gud / Men nett nå gjer eg det”397 sier 

AGNES mens hun får FREDRIK med seg inni den tomme kirken, ”Det kan jo bli nesten som 

eit ekteskap”398. I fjerde akt står de igjen ved kirken, men i motsetning til begynnelsen er 

de ikke helt alene nå, for det var ”ein prest [som] har gravlagt barnet”399.

ARVIDs skikkelse ble tidligere nevnt i forbindelse med den guddommelige tematik-

ken i stykket.  Flaskesamlaren er tittelen på Fosses roman fra 1991. ARVIDs figur kan ha 

sin bakgrunn i dette episke verket. Han kan oppfattes som en ”flyvende” sjel som samler 

på tomflasker for å komme nærmere Gud, men han kan også oppfattes som en djevelsk 

metafor.400 Han er den truende tredjemann som bringer forholdet i fare (denne situasjonen 

viser likhetstrekk med  Nokon kjem til å komme). Vi får nesten ikke vite noe om ARVID 

395  I  Bergen  ble  stykket  spilt  i  Kai  Johnsens  regi  og  den  tyske  forestillingen  var  satt  opp  Thomas 
Ostermeier i 2000.

396  Det er interessant at Agnes er pådriveren av hendelsene i første akt når paret ’gifter seg’ i kirken, mens 
hendelsen blir gjenfortalt av Fredrik i stykkets tredje akt som en guddommelig opplevelse.

397  Fosse 1999i, s. 326.
398  op. cit. s. 325.
399  op. cit. s. 432.
400  jf. Unni Langås’ artikkel med tittelen Fins Gud; Religion og retorikk i Jon Fosses drama Barnet  (se 

Langås 2004) Hun tolker ARVIDs figur som en konstant påminnelse om døden. Når barnet gravlegges, 
blir døden overvunnet. Og ARVID opptrer ikke lenger som den farlige I FREDRIKs og AGNES sitt liv.
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bortsett fra hans interesse for tomme flasker og for  AGNES. Hans preken i første scene 

avvises brått av FREDRIK til tross for at hans ord blir inngangen til FREDRIKs opplevelse av 

det transcendentale før akten er ferdig.

ARVID
brått
Trur du på Gud
FREDRIK
Det var no og noko å spørre om
ARVID
Nei vel
FREDRIK
Nei eg verken trur eller ikkje trur
ARVID
Men der er jo noko
Ivrig
Dei første skal bli dei siste
Dei siste skal bli dei første
Dei fattige
FREDRIK
bryt han av
Ja ja

I stykkets andre akt møter vi moren til AGNES, EVELYN. Hennes besøk er et kort intermezzo 

i akten og har en del likhetstrekk med foreldrebesøket i Natta syng sine songar. Forholdet 

mellom moren og datteren er preget av bebreidelse og avvisning. Uansett hvor snill og 

grei hun forsøker å være blir hun avvist av datteren. Hun repeterer de samme klisjeene, 

dette kan tolkes som overfladiskhet, men det kan også oppfattes som en måte å løse den 

vanskelige situasjonen på. Hun kommer med ’hendene fulle’ av gaver: mat, blomster og 

lysestake.  Mens  hun  setter  lysestaken  i  vinduskarmen,  får  hun  øye  på  ARVID:  ”Ein 

merkeleg mann som sit der i busskuret”401 Hun blir mer og mer opptatt av den rare flas-

kesamleren uten å merke hvor anspent forholdet blir mellom FREDRIK og AGNES. Hennes 

forsøk på å bli en vanlig familie spiller fallitt og det mislykkete besøket lover heller ingen 

positiv fortsettelse. Men båndet mellom henne og  AGNES er strekt allikevel, for det hun 

som skal få beskjed først om at  AGNES mister  barnet: ”Og så må du hugse å ringe til 

mor”402 – er hennes siste replikk før hun blir kjørt til operasjonsavdelingen. Ifølge Unni 

Langås representerer EVELYN en farlig inntrenger i huset. Gjennom de symbolske gavene 

og deres plassering i leiligheten blir hennes skikkelse en advarsel om dødens nærhet.403 

401  Fosse 1999i, s. 355.
402  op. cit. s. 429.
403  jf. Langås, 2005. s. 235.
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Hun har med tulipaner som hun setter i to tomme vinflasker i vindus-
karmen, en lysestake som hun setter i vinduet mellom flaskene, og hvite 
lys  som hun setter i lysestaken. Til slutt pakker hun ut et hvitt teppe 
som er til barnet. Arrangementet vitner om ritualer knyttet til død og 
begravelse, samtidig som tingene har eller får dødskonnotasjoner dels 
på grunn av deres konvensjonelle betydning, dels deres tekstlige plasse-
ring og dels deres innbyrdes betydningsoverføring.404

Vurderingen av EVELYN og ARVID beror på en symbolistisk lesemåte som ikke er relevant i 

Fosses dramatikk som karakteriseres av en lags billefiendtlighet. Dette betyr at det ikke 

forekommer  symboler  som tjener  som staffasjer,  men  som faktisk-konkrete  objekter, 

integrert i handlingen. Både  EVELYN og  ARVID kan oppfattes som dødsvarsler, men kan 

også tolkes som positive skikkelser, som med sin ensomhet spiller en viktig kontrapunk-

tisk rolle i forhold til AGNES’ og FREDRIKs samhørighet.

LEGEN og SJUKESØSTERA er også grenseskikkelser mellom liv og død. LEGEN med sine 

usikre formuleringer om sjansene til at barnet skal overleve, representerer en ikke-rea-

listisk doktorfigur: ”Det kan jo gå bra / det her / Men / Ja for å seie det som det er / så er 

nok ikkje sjansane så store”405 Gjennom hele akten forsøker han ikke å levere bastante be-

skjeder, men han vil heller ikke vekke falsk håp i foreldrene. Det som gjør at hans opptre-

den blir oppfattet som nesten utenkelig er selve den yrkesmessige situasjonen han befin-

ner seg i. Dette er ingen usedvanlig situasjon i hans arbeid – men han gir ingen tegn til 

rutinebehandling, han viser heller respekt og medfølelse. Den samme transcendentale til-

stedeværelse gjelder  SJUKESØSTERA som bruker urimelig mye av sin arbeidstid på å føre 

samtale med FREDRIK og AGNES. Mye av stykkets ideologi – om muligheten til å si noe om 

det guddommelige – blir formulert i disse samtalene. Dersom ARVID og EVELYN plasseres 

på djevelens side, blir både LEGEN og SJUKESØSTERA engelaktige hjelpere langs menneskets 

vei  til  gudstro.  Til  tross  for  at  denne  todelingen  av  skikkelsene  styrker  den  trans-

cendentale  tolkningen av stykket,  men den resulterer  i  en redusering av personene til 

karakterløse figurer som i analysens øvrige del ble unngått. Av den grunn er det mer rele-

vant å oppsummere presentasjonen av persongalleriet i Barnet med å fastslå at bipersone-

ne her er i mye større grad bærere av en transcendental ideologi enn det ellers er karakte-

ristisk for Fosses dramatikk. 

*
404  op. cit. s. 235.
405  op. cit. s. 367.
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Mor og barn  representerer nye formmessige og tematiske tendenser i Fosses forfatter-

skap. Det er bare to personer på scenen og handlingen bygger på en eneste lang samtale. 

Ulik hoveddelen av Fosses dramatikk får vi vite forholdsvis mye om personenes forhis-

torie. Det blir klart at  MORAs karriereambisjoner blir viktigere enn morsoppdraget. ”Eg 

har vore flink” forklarer hun forsvarende, ”komme meg ganske høgt opp / i embetsver-

ket”406. I utgangspunktet bruker hun karrieren som argument for at hun svek sønnen og 

sin kvinnelighet som angrep mot hans antatte anklager som imidlertid ikke oppfører seg 

truende og ikke krever sin mor til regnskap. Selv om det mest sannsynlige målet med 

hans besøk etter mange års opphold er å ta et oppgjør med sin fortid som uønsket barn, 

klarer  han  ikke  helt  å  sette  ord på  sine  hensikter.  Imidlertid  går  han  med  på  MORAs 

seksualtematikk  og  påstår  at  han  er  sadist407,  men  denne påstanden  oppfattes  snarere 

kynisk og ironisk i  forhold til  hennes sex-fikserte  replikker.  Hans usikre og selvmot-

sigende formuleringer om sitt forhold til  MORA er derimot mer troverdige: ”Nei eg hatar 

deg ikkje / Pause / Eller kanskje hatar eg deg / og derfor hatar eg alle kvinner”408 MORA 

danderer seg for ham, skyter fram sine bryster for å få bekreftelse på utseendet, men hun 

mislykkes på flere plan, hun klarer naturlig nok ikke å forføre ham og heller ikke å unngå 

skyldfølelsen for at hun ikke ønsket å bli mor. I sin desperasjon vil hun til slutt å trekke 

sønnen  med  i  et  grotesk  skuespill  og  imitere  den  kjente  sluttscenen  fra  Tennessee 

Williams’  Glassmenasjeriet.  Det  er  klare  språklige  og  metakommunikative  tegn  som 

beretter om at hun er forvirret i forhold til rollen hun spiller i GUTENs liv som fraværende 

mor.  Den døde moren – apostroferer Leif Zern henne, mens han kaller  GUTEN for Prins 

utan  verje.409 Zern sammenligner  stykkets  dramatiske  intrige  med Hamlets  møte  med 

Gertrud i hennes soveværelse. 

Det viktigaste og mest verknadsfulle som skjer i dette Fosse-stykket, er 
det som ikkje skjer. Vi ser eit drama bli rulla opp mellom to partar. I 
forma liknar dette den klassiske definisjonen på konflikten i ein trage-
die: to personar som står så langt frå kvarandre at eit kompromiss er 
utenkjeleg. Men Fosse snur opp og ned på forma. Om i eit refreng må 
sonen gjenta at han ikkje er kommen for å klandre mor si: ”Nei eg hatar 
deg ikkje”.  Ikkje ein gong vissa om at  han var eit  uønskt barn, gjer 
denne potensielle hemnaren til ein Hamlet i 1990-åras Oslo:

406  Fosse 1999j, s. 459.
407  MORA ler, litt ertande / Nei du er vel homsemann […] GUTEN Heller sadist (op. cit. s. 473.)
408  op. cit. s. 494.
409  Zern 2005, s. 50. og s. 62. Begge beskrivelsene er kapitteltitler i Det lysande mørket.
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Men du overlet meg jo til bestemor mi
og så til far min
då ho blei for skrøpeleg
til at eg kunne bu
hos henne
Du reiste berre
Ja eg anklagar deg ikkje
sjølv om det høyrest slik ut
ikkje misforstå
Men410

Både i Leif Zerns teaterkritiske tilnærming og i Ingrid Hoves samtaleanalytiske fortolk-

ning411 av Mor og barn tas det utgangspunkt i at GUTEN er blitt et offer for MORAs vegring 

for morsrollen. Dette er for så vidt berettiget sett fra et allmennetisk ståsted, men man kan 

ikke unngå å tenke på at Mora også er blitt et offer for omstendighetene som hun ikke 

maktet å styre. Hun som ung, uskolert alenemor, hadde vel sine grunner til å søke om 

tillatelse for å ta abort, men ”nemda” nektet henne det. Kvinner som ikke er i stand til å 

tre inn i morsrollen blir alltid sett på med forakt. MORA framtrer i denne sammenhengen 

som en moderne Hedda Gabler, som ikke begår selvmord, men forlater sin sønn tidlig i 

oppveksten.

MORA
Det skulle jo ikkje vore slik
Men
kort pause
Alt var jo så vanskeleg
Eg skulle studere
Bli til noko
Eg kunne jo ikkje
Berre setje meg til
Der ute på bygda
Med ein unge
Åleine med ein unge
Eg var jo så ung
Alt var så usikkert
Ja
Pause
Men det gjekk jo greitt
Både med deg og meg
Sant412

MORAs karrierestyrte livssyn fungerer som en fremmedgjørende faktor og stiller henne i 

negativt lys, men her utfylles det med et moment som nyanserer vårt inntrykk av henne. 

410  op. cit. s. 59-60.
411  Hove 2002
412  Fosse 1999j, 453.
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Som ung kvinne hadde hun ikke retten til  å bestemme over sitt  liv, dermed kan bak-

grunnshistorien framlegges slik at både hun og barnet ble offer for myndighetenes avgjø-

relse. MORAs påtatte selvsikkerhet er bare en tynn hinne rundt henne, for i grunnen har 

hun et like ambivalent forhold til sin eksistens som GUTEN:

Eg bryr meg ikkje lenger så mykje
om dei store spørsmål
Eg tenkjer ikkje lenger
så mykje
på liv og død
og alt det der
Eg nøyer meg413 

Selvmord som en mulig utvei blir også nevnt av begge, først er det GUTEN som sier ”Men 

eg skal jo uansett ta livet av meg” – og litt senere finner vi Moras reaksjon på anklagen 

om å ønske bort sitt barn: ”Eg skulle ha tatt livet av meg / For lenge sidan / Eg kan godt 

ta livet av meg”.414 Det eneste lyspunktet i stykket er  GUTENs forhold til  sin bestemor. 

Generasjonsforskjellene og det disharmoniske forholdet mellom foreldre og barn er ellers 

et gjennomgående element i Fosses dramatekster. I motsetning til det blir forholdet mel-

lom besteforeldre og barnebarn nevnt med en positiv gjenklang. Her blir MORAs konflikt-

fylte forhold til sin mor satt opp mot at Bestemoren har erstattet MORA og dermed har be-

tydd mest for GUTEN i oppveksten. 

”Eg skulle besøke deg” – lyder stykkets sluttreplikk, men stykket gir ingen fasit om 

GUTENs konkrete motivasjoner til besøket. Trenger han et oppgjør med fortiden for å kun-

ne fortsette å leve sitt liv eller er dette det siste han ville gjøre før han skulle melde seg ut 

av livet? 

”Du seier  lite  /  er  ikkje nett  meddelsam […] Men dei  er  jo slik  desse vestlen-

dingane”415 Fåmæltheten til Fosses skikkelser har nok sine røtter i den vestnorske tale-

måten, og denne replikken er en konkret henvisning til ’opphavet’. Denne språklige ka-

rakteristikken er med på å gjøre GUTEN i  Mor og barn til en slags ’arketype’ for Fosses 

mannskikkelser, som beskrives – med Blanchots ord – som å ikke være ”tillräckligt väckt 

till  liv”416.  I  GUTENs  skjebne tegnes  det  en  nærmest  psykologisk  bakgrunn for  Fosse-

413  op. cit. s. 446.
414  op. cit. s. 513.
415  op. cit. s. 465.
416  sitert etter Hverven 1999, s. 102.
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mennenes eksistensielle ambivalens og deres vegring av alle de tradisjonelle mannlige 

rollene,  som mann,  far  og  familieforsørger.  Denne bakgrunnen  og  samfunnskritikken 

med sin doble betydning gjør stykket helt unikt i det dramatiske forfatterskapet.

*

Mens selvmordet i Mor og barn blir bare nevnt som en mulig fortsettelse avsluttes Natta 

syng sine songar avsluttes med at DEN UNGE MANNEN tar sitt liv bak scenen. Dødens ugjen-

kallelighet  står  i  sterk  kontrast  til  personenes  grunnleggende  usikkerhet.  Hovedrolle-

innehaverne, det unge foreldreparet gir ikke inntrykk av å være klar over sin identitet og 

ansvar: DEN UNGE MANNEN er apatisk og folkesky, DEN UNGE KVINNA er usikker på hva hun 

egentlig  vil  med forholdet og med sitt  liv.  Hun nekter  imidlertid  å holde ut  med sin 

innestengte mann: ”Eg kan jo ikkje sitje inne / heile tida fordi om du gjer det”417 

Situasjonen  i  begynnelsen  mellom  DEN UNGE KVINNA og  DEN UNGE MANNEN kan 

sammenlignes med Namnets utgangspunkt. Akkurat som BEATE, driver  DEN UNGE KVINNA 

og bebreider DEN UNGE MANNEN for at han ikke bryr seg om noe og ikke klarer å ta seg til 

noe fornuftig og først og fremst fordi han aldri går ut. 

Nei eg orkar ikkje
Vi kan ikkje leve slik som dette
[…]
Du ligg der og les
Du går ikkje ut
Du gjer ikkje noko418

DEN UNGE MANNEN med sin passive fåmælthet og sin intellektuelle innstilling kan sammen-

lignes med GUTEN i  Namnet. Han leser og forsøker også å skrive bøker – men disse blir 

gang på gang refusert av forlagene. Hans passivitet viser seg i at han ikke forsvarer seg 

mot  DEN UNGE KVINNAs anklager, mens sjalusianfallet i stykkets fjerde akt avslører hans 

avhengighet av henne. ”Men eg har venta slik”419 gjentar han flere ganger og beretter om 

et venteritual som er lik HOs venting i Og aldri skal vi skiljast: ”Eg sit her og ventar og 

ventar / Går til vindauget / Går tilbake til sofaen / Legg meg ned / Reiser meg igjen / 

Ventar og ventar.”420 Selvmordet kan i tråd med dette oppfattes som en tragisk kjærlig-
417  Fosse 1999k, s. 694.
418  op. cit. s. 631.
419  op. cit. s. 693. 
420  ibid. DEN UNGE KVINNAs svar på dette er også veldig lik HANs i Og aldri skal vi skiljajst. ”Du må ikkje 

vente slik / Det er ikkje vits i” op. cit. s. 693. ”Livet det er venting / […] / Kva er der å vente på” Fosse  
1999g, s. 172.

145



hetserklæring; hans motiver til å skyte seg kan komme av sjalusi og hevn, men til syven-

de og sist kan det også bli ansett som en selvoppofrelse med mål om å befri henne fra det 

vanskelige forholdet. 

Det nyfødte barnet har ingen av dem et ansvarsfullt forhold til, det influerer ikke 

deres oppfattelse av sine egne roller og oppgaver i livet. Kvinnen er bare opptatt av å bry-

te ut av depresjonen mannen skaper i hjemmet, barnet er også til bry for henne. DEN UNGE 

MANNEN viser nok omsorg for den lille, men han tar heller ikke hensyn til barnets fremtid 

når han velger å skyte seg selv. Ungen nevnes ikke ofte i samtalene, men når de likevel 

snakker om den, blir den redusert til en gjenstand, til en skrikende barnevogn som skal 

trilles slik at det blir stille. ”Han vaknar jo snart /  ser mot barnevogna / han der”421 sier 

DEN UNGE KVINNA som argument for å avslutte sjalusikrangelen i stykkets tredje akt. 

Idet rivalen BASTE dukker opp får stykket et tragikomisk preg, han er nemlig like ta-

fatt og usikker som DEN UNGE MANNEN. Han gjør alt på oppfordring fra Kvinnen og opptrer 

verken farlig eller forførersk. Selv om han sier at han er forelsket, så er han også usikker 

på forholdet: ”Og så må du aldri forlate meg / du må aldri gå frå meg / Ja eg meiner det / 

Du må aldri gå frå meg / slik du nå går fra ham”422. Mens  DEN UNGE KVINNA står i stua 

sammen med BASTE og klarer ikke å rive seg løs fra sitt hjem, skyter DEN UNGE MANNEN seg 

i tinningen. Kvinnens tidligere tanker om hvorfor det skjer alltid noe når hun ikke vil at 

noe skal skje får en tragisk etterklang, for dette noe er ugjenkallelig og uopprettelig.

DEN UNGE KVINNA
Eg veit ikkje kva det er
som alltid får noko til å skje
Men noko må det jo vere
For alltid skjer jo noko
Eg vil ikkje at noko skal skje
og så skjer
likevel noko423

*

Selvmord og de etterlattes reaksjoner på dødens uforståelighet er etter  Natta syng sine 

songar  blitt  et  motiv  i  Fosses  stykker.  I  Ein sommars  dag er  det  DEN ELDRE KVINNAs 

erindring som skaper dramatikkens utgangspunkt og hennes enetale får et poetisk preg 

421  op. cit. s. 692. 
422  op. cit. s. 726.
423  op. cit. s. 733.
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som løfter dramaet fra den rene retrospeksjonen. Denne poetiske karakteren gir en nesten 

fysisk opplevelse av savnet og innsikten av å ikke forstå noe. DEN ELDRE KVINNAs rolle er 

bærende for hele stykket: hun blir instruktøren av stykkets spill i spillet, og samtidig er 

det hennes passive sorg som styrer vårt inntrykk av fortidens hendelser.

ASLE er i ‛slekt‛ med de andre desillusjonerte mennene i Fosses forfatterskap,  DEN 

UNGE MANNEN i  Natta syng sine songar eller Mann i Draum om hausten. På samme måte 

som GUTEN i Mor og barn, vokste han opp hos sine besteforeldre på landet, han bærer på 

en hemmelig sorg som skaper en splittelse mellom han og DEN UNGE KVINNA. De bestemte 

seg nemlig for å flytte ut av byen, akkurat som paret i Nokon kjem til å komme. Her er det 

derimot ikke noen intriger som forstyrrer idyllen,  ASLE selv blir rastløs: ”Men det er så 

stilt her / Det er så roleg / at eg blir uroleg / av å vere her / kan eg vel seie”424 ”Ja eg 

merkar at du er uroleg... kan du ikkje bli roleg / ikkje bry deg så mykje / liksom / Du må 

berre kvile i noko”425 svarer  DEN UNGE KVINNA litt  senere. Men til  slutt  mister  hun tål-

modigheten og anklager han for at han ikke kan trives uansett hvor han er:

DEN UNGE KVINNA
Eg trur
[…]
at same kvar du hadde vore
same kvar du hadde budd
så hadde du hatt det slik
[…]
Du hadde alltid villa
budd ein annan stad
Du er berre slik426

En avgjørende forskjell mellom  ASLE og  DEN UNGE KVINNA er deres forhold til  naturen. 

ASLEs tiltrekning til sjøen blandes med dødslengsel som gir en mulig forklaring på hans 

senere forsvinning.

ASLE
Og eg liker å sjå sjøen
Og så liker eg å tenkje på
at det er så utruleg langt ned til botnen
[…]
Eg sit der i den vesle båten
Og bølgjene slår
Og det er langt inn til land
Og båten er liten

424  Fosse 2001a, s. 18.
425  op. cit. s. 21.
426  ibid.
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eit tynt skrog
er det mellom meg og det veldige djupet
Og så duvar båten opp og ned
opp og ned
og vinden tar i håret
og er åleine427

Kvinnen er derimot ikke tiltrukket av verken sjøen eller naturen. Hun betrakter sjøen fra 

en passiv stilling, hun ser på omverdenen gjennom vinduet. Denne betrakter-posisjonen 

blir et bilde på hennes liv etter  ASLEs død: hun står og ser ut av vinduet, ser mot sjøen 

hvor ASLE forsvant. Hun selv sier at hun burde ha flyttet fra dette stedet, men klarer ikke å 

bestemme seg for det. Når hun mister  ASLE, går hun inn i en sørgeprosess som aldri tar 

slutt og som hemmer henne i å forandre på noe i sitt faktiske liv. 

Kvinnen og venninnen er fordoblet i  Ein sommars dag i den forstand at vi møter 

deres unge og eldre jeg. Denne fordoblingen muliggjør at DEN ELDRE KVINNA kan være sce-

nisk til stede i sine erindringer. Og at venninnas nåtidige besøk kan sette i gang erind-

ringsprosessen om hennes  fortidige  besøk den  dagen  ASLE forsvant.  Venninna  spiller 

sammen med sin mann en dramaturgisk viktig rolle i stykket, mens hovedpersonene er 

DEN ELDRE KVINNA og ASLE.  DEN UNGE KVINNAs rolle ligger i midten av denne fordelingen. 

Sammen med DEN UNGE VENNINNA og hennes mann blir hun regissert av sitt eldre jeg. De 

unge personenes selvstendighet og egenrett til å handle blir dratt i tvil med at DEN ELDRE 

KVINNAs rolle som iscenesetter blir mer og mer fremtredende. Samtidig kan man revurdere 

ASLEs autentisitet som dramatisk person, siden han eksisterer bare i erindringene til  DEN 

UNGE KVINNA. Omstendighetene rundt hans død blir aldri helt klare. Den siterte monologen 

vitner om hans tiltrekning til dypet, og det faktum at han forlot sine personlige saker i en 

uvanlig orden tyder til at han selv ville ta avskjed med livet. DEN ELDRE KVINNAs tvil i for-

hold til  ASLEs død blir derimot aldri helt bekreftet, hennes og vår uvitenhet om det som 

faktisk har skjedd blir mindre viktig enn erindringen og sørgeprosessen.428 

*

Forskyvningen fra det realistiske til det imaginære og drømmeaktige karakteriserer Fos-

ses senere dramaer også. På grunn av selvmordstematikken og komposisjonen som en 

427  op. cit. s. 31.
428  Therese Bjørneboe vurderer stykket som lite dramatisk, fordi mottakeren ikke helt kan skjønne om det 

er ASLEs død eller DEN UNGE KVINNAs tilbakeblikk man skal fokusere på. (se Bjørneboe 1999)
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sjelelig  reise  tilbake  i  tiden  ligger  Dødsvariasjonar  nærmest  Ein sommars dag,  mens 

Draum om hausten tematiserer menneskets liv i tidens og dødens perspektiv. I dette dra-

maet møter vi personer med en del nærmest ‛arketypiske‛ egenskaper i den forstand at de 

viser flere karaktertrekk som er kjent fra andre Fosse-stykker: en desillusjonert mann som 

her forlater sin familie for en ensom kvinne han tidligere var tiltrukket av. De flytter inn 

et hotell og senere i forskjellige gamle hus som mannen er spesielt glad i. Deres forhold 

påvirkes av skyldfølelsen for at mannen forlot sin sønn og kone. Dette kan være den rea-

listiske forklaringen på at de stadig vekk vender tilbake til kirkegården, hvor de møttes 

for første gang. Gravferden, som de egentlig skulle på, virker derimot å ha en mer over-

ført betydning for personene. De er kommet for å følge bestemoren til graven, men de 

blir til slutt ikke med, for ekskonen GRY dukker opp. Tiden virker å stå stille, men årene 

går og faren til mannen, og noe senere også sønnen, GAUTE dør. Til tross for at KVINNEn 

og MANNen er på scenen, det vil si i kirkegården nesten hele tiden, følger de til slutt ingen 

av de avdøde til graven. Mannens bortgang på slutten av stykket skjer som en drømmeak-

tig forsvinning. 

Vårt inntrykk av hovedpersonene dannes av sceneanvisningene, den keitete dialo-

gen og av ”ariene”429 deres. Kvinnen snakker nemlig i lange monologer om emner som er 

både filosofiske og banale: om folk som lever og dør, mens husene deres blir stående og 

stritter imot tidens gang, og om hvor mye klokt småbarn kan finne på å si. MANNen dikter 

opp erotiske historier om de gravlagte. I oppsetningene av stykket tas ikke alltid monolo-

gene med, for disse partiene har en banal og melodramatisk preg som gjør framstillingen 

vanskelig i forhold til stykkets øvrige drømmeaktige karakter, men for leseren som mot-

taker  spiller  også disse ariene en viktig  rolle.  De er betagende eksempler  på hvordan 

mennesket reflekterer på en keitete måte over seg selv og sin tilværelse. 

KVINNEN
ser mot han, smiler
Du
dreg det ut, ser ned
Du
Dreg det ut, ser mot han
du 
då eg reiset hit til byen
i går

429  „Arie” som en kritisk bemerkning ble brukt av Tamás Ascher som i den ungarske oppsetningen av 
Draum om hausten strøk de melodramatiske delene fra stykkets første scene.
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på flyet
var det 
ja då var det ein unge som sa
opp i flyet
då vi var høgt oppe i lufta
”Vi kan ikkje sjå fuglane”
Var det ikkje merkeleg sagt430 

Foreldrenes rolle i Draum om hausten er mindre entydig enn i de stykkene det hittil har 

vært snakk om. Deres ord og oppførsel har en banal og triviell side, men deres utsagn har 

en profetisk etterklang. ”Eg veit at han går for å dø / Han og ho der / det er døden / Ho er 

døden / Eg veit det / Eg ser det”431 – det blir aldri helt klar om MORen virkelig er synsk og 

ser sin sønn dø på grunn av at han forlot sin familie eller om hun maser bare på svi-

germors vis. ”Når du snakkar / er det som om du heile tida vil anklage meg / eller henne / 

for at / Ja”432 – bryter ut  MANNEN etter en lang pinefull samtale med  MORen som utgjør 

stykkets midtpart. Det er første gangen KVINNEn møter foreldrene til MANNen, og MORens 

replikker kretser hele tiden rundt GRY og GAUTE, MANNens forlatte familie. Men hun fram-

står verken dum eller ond når hun gjør dette, det er en blanding av viljestyrte ytringer og 

ubevisste forsnakkelser. 

FARen er tilstedeværelse under denne scenen er også tvetydig, selv om han ikke stil-

ler seg så kritisk til sønnens nye forhold som  MORen, trekker han seg tilbake, når han 

først skulle hilse på KVINNEn. Det kan oppfattes som sjenanse og ikke kritikk av KVINNEn 

som gjør at han unngår å rekke hånden til henne. Dessuten er det han som forsvarer KVIN-

NEn mot MORens anklager ved å kalle henne for sønnens kone.433 

”Tida er der” er den flertydige replikken som den ellers fåmælte FARen gjentar flere 

ganger. Akkurat som MORens varsel om MANNens død, har denne replikken en dobbel be-

tydning. FARen minner ikke bare om at det er på tide å gå i gravferden, men også om at alt 

slit og bekymring mister sin betydning i forhold til en større sammenheng, hvor tidens 

gang og livets endelighet skaper mening.

GRY, Mannens ekskone er stykkets femte person og som andre ‛outsidere‛ i Fosses 

stykker, har eget navn. Hun kommer på scenen som et memento om MANNens svik og be-

430  Fosse 2001b, s. 112.
431  op. cit. s. 210.
432  op. cit. s. 206-207.
433  ”Han kjem nok snart / Han og kona kjem” op. cit. s. 155.
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retter om at  GAUTE, deres sønn, er blitt lagt inn på sykehus.  MANNen får skylden for at 

hans liv ikke kan reddes:

GRY
Gaute er død
og du bryr deg ikkje
Eg visste det
visste at du ikkje kom til å bry deg434

Med sin spesielle tidsstruktur representerer Draum om hausten en ny retning i Fosses dra-

matikk, for den tegner et sammensatt bilde av menneskets kolossale uvitenhet om sin ek-

sistens i tidens perspektiv og dødens uforklarlighet. Plottet kan oppfattes både som en ba-

nal kjærlighetsfortelling og som en vakker beretning om menneskelivets mening målt til 

dets endelighet, derfor kan personene vurderes som hverdagslige gjennomsnittsmennes-

ker eller arketyper. 

*

Usikkerheten om personenes bakgrunn og fortid karakteriserer alle skuespillene til Jon 

Fosse, men i  Vinter er det mest framtredende. I dette stykket er vi vitne til en lignende 

kjærlighetshistorie som var grunnsituasjonen i Draum om haustens, men det handler bare 

om MANNEN og KVINNA, ingen familiemedlemmer blir direkte inkludert i handlingen. Det-

te gjør at vi ikke har noe annet å ta utgangspunkt i vår vurdering av hovedpersonene enn 

det de sier om seg selv. 

”Eg skal på jobb / liksom […] Berre ein avtale”435 – påstår  MANNEN, men det blir 

aldri helt klart om han skulle egentlig på noe møte. Han sier også at han har en familie, 

men bortsett fra telefonringingen i stykkets andre akt finnes det ikke noe bevis på at dette 

er sant. Men kan nemlig anta at han vil holde KVINNA på avstand med å si at han er gift. 

Grunnen til at han til slutt tar med seg den innpåslitne, fylle  KVINNA til hotellrommet er 

heller ikke enkelt å forklare ut ifra det som han sier. 

KVINNA
[…]
Eg er dama di
eg
sant
MANNEN

434  op. cit. s. 250.
435  Fosse 2001c, s. 456.
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liksom uforstående
Du er dama mi436

I stykkets tredje akt foregår det et posisjonsskifte, MANNEN blir søkende, mens KVINNA fø-

rer en avvisende strategi, og vedkjenner ikke helt det hun selv sa i den første akten. 

MANNEN
Du sa jo det
Dama di eg
sa du
Hugsar du
KVINNA
Ja
Ler
Eg sa vel det437

Det er en del klare tegn som tyder på at KVINNA er prostituert: hennes pågående oppsjek-

kingstaktikk i begynnelsen av stykket når hun nesten med det samme de begynner å snak-

ke foreslår til mannen å gå et sted sammen. Andre akt begynner med hennes monolog om 

”ei jævla fitte suge kuk”438 som er en enda klarere bekreftelse på at hun er et ludder, og 

senere – når mannen kommer tilbake til hotellrommet med mat og klær til henne, viser 

hun fram sin kropp for ham og spør: ”Og sant eg er deilig”439 I stykkets siste scene tyder 

også hennes klær, et ”svært, kort raudt lakkskjørt og nettingstrømper”440 til prostitusjon, 

men usikkerheten om denne vurderingen er korrekt skapes blant annet av at det aldri blir 

snakk om penger og betaling, som ville være et endelig bevis på hennes yrke.

Niels Lehmann påpeker i sin artikkel  Stor ironi. Jon Fosse som omvendt roman-

tiker441 at det alltid er en grunnleggende usikkerhet om hendelsene og personenes bak-

grunn og motivasjoner som skaper en dramatisk spenning i Fosses skuespill. I Vinter blir 

denne teknikken enda mer framtredende enn ellers i forfatterskapet, for her er verken per-

sonene eller situasjonen sett og berettet om fra noen andre enn protagonistene selv. Styk-

kets struktur forsterker også dette instabile inntrykket, scenene skifter hverandre, men det 

skaper bevegelse i sirkel, hvor spillet mellom hovedpersonene går på hvem av dem er ini-

tiativtakeren, og hvem av dem er avvisende og har overtaket. Det er nettopp spillet mel-

436  op. cit. s. 451.
437  op. cit. s. 512.
438  op. cit. s. 463.
439  op. cit. s. 485.
440  op. cit. s. 528.
441  Lehmann 2005, s. 146.
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lom visshet og uvisshet om de faktiske forholdene i et tilsynelatende realistisk sammen-

heng, som dramatikken skapes av. 

*

Dødsvariasjonar bruker  en lignende dramaturgisk  effekt  som  Ein sommars  dag.  Per-

sonene blir fordoblet til et yngre og et eldre jeg. Sørgeprosessen etter et antatt selvmord 

og ønsket om å forstå det ufattelige ved den absurde, selvutslettende handlingen er også 

et likhetstrekk mellom de to stykkene.  DOTTERAs fremmedfølelse i sitt eget liv kan også 

sammenlignes med ASLEs dødslengsel. Hun kan til og med bli vurdert som en kvinnelig 

utkast av de desillusjonerte mennene i Fosses fortellinger. Hun er folkesky og tilbake-

trukket, har et vanskelig forhold til sin familie, og velger til slutt å melde seg ut av livet. 

Hennes dødslengsel er heller ikke unik, men her personifiseres døden av en scenisk ka-

rakter med navnet VENNEN som er en drømmeaktig skikkelse med transcendentale evner, 

og kan bevege seg fritt i tid og i menneskenes psyke. 

I  tilbakeblikket  til  DOTTERAs og foreldrenes  liv får  vi  noen drømaktige  glimt  av 

hvordan forholdet mellom dem var. VENNEN er til stede i alle livsfaser og avleverer korte 

kommentarer til hendelsene. ”Ho er ikkje lenger hos dykk / Ho er hos meg”, ”Berre gå”, 

”No skal hu fø”, ”Kjekt / å sjå deg”442. Disse kommentarene enses ikke av mannen, men 

det er korte sceneanvisninger som viser at kvinnen har følt VENNENs tilstedeværelse siden 

DOTTERAs  fødsel.  ”Den  unge  kvinna  ser  seg  rundt”443.  Morens  eldre  jeg  er  derimot 

fullstendig klar over VENNENs nedbrytende nærhet, men hennes advarsler som for eksem-

pel ”du må ikkje snakke med ham”444 sier hun i retrospeksjonen. VENNEN virker fiendtlig 

innstilt til kvinnen, og hans tilstedeværelse i hennes liv helt fra fødselen viser at DOTTERAs 

skjebne var bestemt forut for at hennes liv begynte. Av den grunn kan man forkaste den 

psykologiske forklaringen som setter likhetstegn mellom DOTTERAs dødslengsel og foreld-

renes ødelagte forhold. 

Sentralt i erindringsprosessen står scenen når DEN UNGE MANNEN bryter opp fra fami-

liehjemmet for å flytte sammen med en annen kvinne.  DOTTERA som er etter alt å tyde 

442  Fosse 2005, s. 454., s. 456., s. 464., s. 470.
443  op. cit. s. 470.
444  op. cit. s. 474.
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mest glad i sin far,445 reagerer først med avvisning: ”Du skal ikkje flytte / Du skal vere 

her / med meg / med oss”446, men til slutt hjelper hun ham med å pakke tingene hans: 

”Men nokre bøker må du vel i alle fall ha / med deg / og litt klede / og nokre andre ting / 

Eg skal hjelpe deg / eg / Eg skal hjelpe deg å pakke.447 I denne oppbruddscenen får vi og-

så høre  VENNENs lokkende stemme: ”Eg er vennen din” eller ”Eg kan vere med deg / 

eg”448. Han trer tydeligere i karakter etter denne scenen og møter DOTTERA i en tankever-

den.

DOTTERA
For også eg treng vel nokon
Og ein kan jo ha si hemmelege
tenkte
ro
der ein kviler
berre kviler
i kvarandre
Pause
Men eg vil vere åleine
alltid vere åleine 
[…]
til Vennen
Vi er jo i ein kjærleik
Kort pause
Men eg kan aldri leve ein kjærleik
Det går ikkje
VENNEN
Det går
Alt går449 

Det er gjennom DEN ELDRE KVINNAs refleksjon vi blir vitne til denne samtalen og hele for-

holdet mellom VENNEN og DOTTERA. DEN ELDRE KVINNA forsøker forgjeves å varsle sin datter 

om faren. Mannen har i motsetning til kvinnen ikke noen kontakt med drømmeverdenen 

de andre beveger seg i. Også av den grunn blir Dødsvariasjonar oppfattet som en kamp 

mellom moren og VENNEN.

Fosses særegne teknikk av å presentere oss for avtagende og delvis individualiserte 

karakterer er i større grad typisk for Dødsvariasjonar enn for de andre stykkene vi hittil 

har sett.  VENNEN som personifiserer døden, kvinnen som ser tilbake i tiden, og DOTTERA 
445  Foreldrenes navn i stykket forteller kun om deres alder og deres kjønn, og ikke at de er mor og far til 

DOTTERA dette forsterker stykkets allmenngyldige ‛hvemsomhelst‛-preg lik middelalderens moraliteter.
446  op. cit. s. 495. 
447  op. cit. s. 499.
448  op. cit. s. 500.
449  op. cit. s. 511-512.
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som snakker fra døden skaper en økende usikkerhet også om fortellingens perspektiv. 

Denne spenningen forløses ikke i stykket, Fosse avslører aldri helt sine personer og deres 

motivasjoner.

Til slutt må det igjen advares mot den i litteraturen vanlige jamnføringen av Fosses 

og Becketts skuespill. Også det som gjelder de dramatiske personene er likhetene bare 

overfladiske.  Karaktertrekkene som Martin Esslin beskriver i  sin bok om det absurde 

teatret450 kan ligne på Fosses personer, akkurat som Beckett plasserer heller ikke han sine 

helter  i  et  samfunnskritisk  perspektiv,  men  river  dem ut  av  menneskehetens  historie. 

Imidlertid  er  de  absurde figurene  typer  som betegnes  ofte  bare av enkle  egenskaper. 

Handlingen preges av en gradvis nedbryting av personenes verdier og ferdigheter. De er 

også  hemmet  i  sitt  språk.  Tilsynelatende  er  disse  trekkene  betegnende  for  Fosses 

skikkelser også. Men den grunnleggende nedbrytende tendensen er ikke til stede i Fosses 

personskildring. Ofte virker hans dramatiske personer så enkle og banale at man tror at de 

så lett kan bli beskrevet som de absurde skikkelsene. Men hvis man forsøker å samle de-

res egenskaper under fellestegnere, kommer man til kort. Det er små mennesker som mø-

ter livets store spørsmål, likevel fanger de vår oppmerksomhet i kraft av sin anonyme og 

tvetydige vesen. 

450  Esslin 1967.
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TIDA ER DER – OM DRAMAENES TIDSBRUK OG TIDSKONSTRUKSJON

”På scenen er det alltid nå” formulerer Thorton Wilder en evig sannhet om teaterkunsten, 

og illustrerer dette med å tilføye at romanen” er noe fortidig som rapporteres i nåtiden”.451 

Den amerikanske dramatikerens bemerkning kan virke nokså selvinnlysende, men den si-

er også noe om tidens dobbelthet i teaterets sammenheng. Scenen, altså forestillingen har 

sin egen tid og dramaet, det som fortelles, har også sin egen tid. 

Fosse-dramaenes sceniske tid oppleves ofte som monoton mest fordi forestillingene 

er som regel preget av stillestående partier,  stumspill, repetisjoner. Scenebildenes nøk-

ternhet  og  statiskhet  forsterker  også  dette  inntrykket.452 Dialogenes  og  monologenes 

språklige rytme, repetisjonene på stykkenes ulike nivåer, personenes livsritualer er med 

på å skape en sterk temporalitet  i  stykkene,  slik at  tiden blir  nærmest  en synliggjort, 

fysisk opplevelse for mottakerne. Men oppmerksomheten vil i denne delen av analysen 

rettes mot den strukturelle tidsbruken i dramatekstene med spesielt hensyn til de stykkene 

som har en ikke-lineær tidsstruktur eller hvor handlingens kronologiske forløp innebærer 

større hopp.  

Men før vi kommer i gang med analysen bør vi undersøke det moderne tidsbegrepet 

sett i sammenheng med dramatikken. Tidsdimensjonen inngår nemlig på en eller annen 

måte i de fleste dramadefinisjonene. Ifølge den tradisjonelle oppfatningen er det nåtiden 

som dominerer dramaet. Forståelsen av dramatekstens nåtidighet er et kjernespørsmål i 

teoriene om det moderne dramaet. Med Peter Szondis ord: ”Tidsforloppet i dramat är en 

absolut följd av nusituationer. Dramat skapar sin egen tid.”453 I Szondis argumentasjon 

om dramaets krise står også tidsproblematikken sentralt. I tillegg til oppløsningen av de 

mellommenneskelige relasjonene og hendelsesforløpet er dramaets absolutte nåtid i fare 

for å forsvinne. Szondi påstår også at dramatikken – i motsetning til romanen – ikke er i 

stand til å framstille tiden. Kun det som foregår i tid, lar seg bli vist fram på scenen, hev-

der han. 

451  Se Helland – Wærp 2005, s. 153.
452  Rolf Nøtvik Jakobsen undersøker teateranmeldernes reaksjon på Jon Fosses dramatikk i Norge og i 

England. Mens de norske anmelderne roser Fosse og omtaler hans særegne skrivemåte som et varemer-
ke, er hovedinntrykket av de engelske kritikerne at Fosses ”depresjon” er kjedelig og kunstig. (Nøtvik 
Jakobsen 2005, s. 213.)

453  Szondi 1972, s. 15.
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Til tross for at det moderne dramaets form er blitt problematisert i forhold til sitt 

innhold, erfarer man en økende interesse for teaterkunstens egenart. Den blir mer og mer 

verdsatt som en opplevelse av ”her og nå”. Sceneprestasjonens samtidighet er blitt utnyt-

tet av det moderne og det absurde dramaet til det ytterste. Peter Handkes ord om scenens 

tid er et karakteriserende eksempel på den moderne oppfatningen av skuespillets tid i for-

hold til mottakernes tid. 

Her spiller ikke tiden noen rolle.  Vi spiller ikke noen handling, altså 
spiller vi ikke noen tid. Her er tiden virkelig, fordi den forløper fra det 
ene ordet til det andre. Her flyr tiden med ordene. Her leker vi ikke at 
tiden kan gjentas.  Her lar ikke noen lek seg gjenta og spiller igjen i 
samme tid som tidligere. Her er tiden deres tid. Her er tidsrommet deres 
tidsrom.454

Denne provoserende retningslinjen for scenekunst som innebærer  en bevisst  sammen-

smelting av skuespillets og dramaets tid kan forstås i lys av det moderne dramaets ikke-

kronologiske, tidløse karakter. Dette betyr at det moderne dramaet ofte domineres av en 

bestående situasjon, istedenfor å være en suksessiv situasjonsforandring som dramalitte-

raturen har vært preget av fra antikken til  langt inn i det nittende århundre. Det mest 

ekstreme eksemplet på det moderne dramaets statiske karakter er at situasjonen i begyn-

nelsen av stykket er identisk med avslutningen. Dette fører oss videre til et annet tidsas-

pekt. Det moderne dramaet er ofte syklisk strukturert – hvor de gjentatte handlingene og 

replikkene gir et inntrykk av ubevegelighet.455 

I Jon Fosses skuespill viser det seg ofte at de temporale ytterpunktene, som prog-

ressiv – statisk, syklisk – lineær, er til stede samtidig. Simultaniteten er en følge av spen-

ningen som merkes mellom stykkenes dybdenivå og overflatenivå, tilstanden og hand-

lingen. Grunnsituasjonen stagnerer, mens scenene og situasjonene følger hverandre og gir 

inntrykk av en kontinuerlig flyt. 

Det gode kunstverket omfattar og innesluttar altså tida, i ein tidlaus aug-
neblink. Og i den augneblinken forsoner det subjektivt menneskelege 
og det objektivt materielle seg til noko ein elles aldri finn, slik også det 
mest  partikulære,  nettopp den kunstnarens innretning,  nettopp der og 
då, går over i det mest universelle, i det tidlause. Dette forsonande mø-
tet er for meg djupt gripande.456

454  Platz-Waury 2001, s. 91.
455  Becketts kjente skuespill, Mens vi venter på Godot og Lykkelige dager er kroneeksemplene på det sta-

tiske og det sykliske dramaet. 
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Det er spesielt Heideggers innflytelse som man kan merke både i essayene og i dramat-

ekstene til Fosse. Martin Heidegger i Væren og tid457 forsøkte å formulere det ontologiske 

spørsmålet om hva det vil si å være til ut fra menneskets endelighet, ut fra dets forhold til 

døden, til intet. For Heidegger utgjør den grunnleggende åpningen av verden som bærer 

av  betydninger  og verdier  selve  den hermeneutiske  prosessen som karakteriserer  den 

menneskelige eksistensen (Dasein) som forstående. Dasein er altså kjennetegnet ved å stå 

i et engasjert forhold til sin egen væren: det er her og nå uten å ha valgt å bli til.458

Heideggers  ontologiske  og eksistensielle  refleksjoner om tiden  viste  seg å være 

fruktbare for den moderne litteraturvitenskapen.  Blant  andre har  Paul  de Man, Hans-

Georg Gadamer og Paul Ricoeur tatt utgangspunkt i Heideggers filosofi i  sine tilnær-

mingsmåter til det litterære verkets vesen. En hovedtanke i Heideggers ontologi er at for-

tolkeren anser sin eksistens for å bero på fortolkning. Den autentiske forståelsen består 

imidlertid ikke i å finne en stabil identitet og en stabil mening, men i å gjennomlyse vår 

tilstand av identitetsløshet, språklighet, tidlighet og endelighet. Dette engasjerte forholdet 

til tilværelsen og til tiden inspirerer litteraturvitenskapen til en utvidelse av forståelsen 

om prosessen det litterære verket utløser hos sin mottaker. 

Paul Ricoeur antyder at litteraturens vesen ligger akkurat i det å løse opp alle krite-

rier for den menneskelige oppfatning av tid, at litteraturen setter vår hverdagsrefleksjoner 

i parentes, og dermed tvinger oss ut i et felt som ofte viser seg å være ustabilt.459 Denne 

ustabile følelsen avslører – ifølge Ricoeur – et tomrom i oss, som ikke er av nedbrytende 

karakter, men virker stimulerende og åpner nye horisonter for tekstens mottaker.

Heideggers og Ricoeurs tanker er inspirerende å sitere i forbindelse med Fosses 

dramatikk fordi stykkene alltid innebærer en implisitt tematisering av menneskets forhold 

til sin egen tid. I dramatekstene som i denne analysen omtales som markerte tidsstruktu-

rer kommer tidsdimensjonen også eksplisitt til uttrykk. 

456  Fosse, Jon:  Den mislykka kunstnaren I: Fosse, Jon: Gnostiske essay. Oslo: Samlaget, 1999. s. 13-17. 
(= Fosse 1999a)

457  Martin Heidegger:  Væren og tid. (utdrag) I:  Sissel Lægreid – Torgeir Skorgen (red.):  Hermeneutisk  
lesebok. Oslo: Spartacus Forlag, 2001. s. 87-106. (= Heidegger 2001)

458  Heidegger 2001, s. 87.
459  Paul Ricoeur: Hva er en tekst? Å forstå og forklare. I: Sissel Lægreid – Torgeir Skorgen (red.): Herme-

neutisk lesebok. Oslo: Spartacus Forlag, 2001. s. 59-80. (= Ricoeur 2001)
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I tillegg til Draum om hausten som etter Drude von der Fehrs fortolkning viser kla-

re avindividualiserende tendenser på grunn av at stykkets egentlige hovedrolleinnehaver 

blir tiden selv,460 er det fire andre skuespill som har en markert og utfordrende tidsstruk-

tur. Tiden – og spesielt fortiden – blir et av de tematiske hovedaspektene i erindringsdra-

maene Ein sommars dag og Dødsvariasjonar. Og aldri skal vi skiljast er et karakteristisk 

eksempel på den sykliske tidskonsepsjonen. I tillegg representerer Vinters dramaturgiske 

struktur en utfordring med hensyn til dobbeltheten av reel og subjektiv tid. I analysen vil 

vi komme til disse dramaene etter å ha omtalt stykkene som karakteriseres av en lineær 

tidsstruktur.

Stykker med umarkert tidsstruktur

Med å innføre begrepet umarkert vil det vises til at strukturen i de følgende dramastyk-

kene er grunnlegende kronologisk og dermed ikke tematisk vektlagt. Som regel er det 

snakk om lineære stykker hvor de enkelte scenene følger hverandre i en tidsriktig rekke-

følge. Repetisjon er en gjennomgående strukturprinsipp også i disse stykkene, derfor kan 

de gjentakende elementene bygge en slags ramme rundt handlingen eller å antyde at det 

dreier seg om en sirkelgang, hvor handlingen stadig vender tilbake til utgangspunktet. 

Den iboende spenningen i forhold til det som kan skje i framtiden i Nokon kjem til  

å komme skapes også av selve tittelen, som lyder som en spådom. Spenningen øker i lø-

pet av dramaets første scene hvor vi blir presentert for parets eksodus-forsøk. Allerede 

ved inngangen til huset, til det nye livet blir paret slått av tanken på at framtiden alltid vil 

bringe noe annet enn det de ønsker. Den uunngåelige forandringen knyttet til tidens for-

andring blir først formulert i et truende naturbilde.

Og tenk når det er uvêr
når vinden
går gjennom veggane
når du høyrer havet slå
når bølgjene går harde
når havet er kvitt og svart
[…]
og tenk kor langt det er til folk
kor mørkt det er

460  jf. von der Fehr 2004, s. 316.
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kor stille det kjem til å vere […]461 

Fortiden framstår like mye truende. ”Kan ein reise bort frå alle andre / Er det ikkje far-

leg”462 I tillegg formuleres det enda en uklar trussel: en tredjes inntrengning i forholdet: 

”Og så er vi ikkje åleine / For framleis er jo nokon her”463. Når  MANNEN gjør entré er 

spenningen bygget opp rundt dette uunngåelige. Spenningen deretter knyttes ikke til tids-

punktet når noe vil skje, men til hva det er som kommer til å skje. Scenene følger hver-

andre i en lineær rekkefølge, men sluttscenen kan oppfattes som en tilbakevending til ut-

gangspunktet, til det forventningsfulle og redselsfulle momentet idet paret ankommer til 

sitt nye hjem. 

Namnets handling har også en syklisk karakter selv om historien fortelles i tre etter-

følgende akter – og at tidens enhet blir beholdt. Den sykliske tidseffekten er en følge av 

at JENTA inntar en lignende ensom og usikker venteposisjon på slutten av dramaet som i 

åpningsbildet. Men situasjonen er vesentlig forandret: forholdet mellom JENTA og GUTEN 

er etter all sannsynlighet ødelagt. På grunn av bildet av JENTA sittende i sofaen opplever vi 

at allerede det første tidsmomentet i stykket var svanger med slutten, med oppbruddet. Til 

tross for at vi har fått korte meningsfulle glimt av parets kjærlighetsforhold (for eksempel 

turen til Haugen, og ‛det morsomme‛ i boken som GUTEN viser til JENTA), har vi sett flere 

tegn som pekte i retning mot den desillusjonerte avslutningen.

Barnet er preget av et lineært tidsforløp, men i motsetning til mange andre stykker 

oppdager man et tydelig frampek både i meningssøking og i tidens relasjon. Paret, FRED-

RIK og AGNES, blir hele veien varslet om døden, men i stykkets siste bilde – som scenisk 

og visuelt vender tilbake til utgangspunktet – blir det klart at de gjør et gyldig forsøk på å 

overvinne døden både følelsesmessig og intellektuelt. Dette kommer blant annet til ut-

trykk i deres avslappede forhold til ARVID i stykkets sluttbilde.

Til tross for at  Mor og barn utspiller seg i et realistisk tidsrom, i løpet av en kort 

time, innebefatter  den egentlige hendelsen to tidsplan. Det er den uklare fortiden som 

spiller inn i hver setning, både i de banale ytringene og i bemerkningene som rører ved 

det vanskelige. Derfor blir replikkene ofte ikke fullført eller dratt tilbake. På Ibsens vis te-

461  Fosse 1999f, s. 14.
462  op. cit. s. 15.
463  op. cit. s. 21.
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matiserer stykket fortiden; hensikten kan være å få et oppgjør med det som skjedde i for-

tiden, men utfallet og fortsettelsen er ikke klart. 

I sceneanvisningene til  Natta syng sine songars akter står det alltid en instruksjon 

om klokken på veggen. Den viser et objektivt tidsforløp fra ettermiddag til sen natt. Et 

slikt konkret dramaturgisk grep er nokså uvanlig i Fosses forfatterskap. Utover den prak-

tiske funksjonen vil denne klokken være den ustoppelige påminnelsen om tidens konti-

nuitet satt opp imot kvinnas og mannens stagnering.464 Den objektive tidens gang danner 

en evident kontrast til mannens passivitet og kvinnens rastløshet. I løpet av en ekstremt 

kort tid mister de det reelle grepet på sin egen eksistens. 

De usynlige overgangene – stykker med markert tidsstruktur

Det er den ironiske og paradoksale dramaturgien i  Vinter som retter søkelyset mot tids-

strukturen i stykket. Det lineære hendelsesforløpet forutsetter scenenes kronologiske rek-

kefølge. Dette er med på å engasjere tilskueren og øke spenningen rundt historiens utfall. 

Våre antakelser om personenes og situasjonens egentlige karakter svekkes gang på gang, 

dermed blir også tidens linearitet dratt i tvil.  Det som på overflatenivået framstår som 

lineært og logisk, blir satt spørsmålstegn ved på en dypere basis. Tiden oppfattes derfor å 

være en del av den ironiserende effekten, den gjør inntrykk av å være syklisk og gjenta-

gende. Møtet i parken etterfølges av hotellromsbesøket, så gjøres det en avtale som gjel-

der fremtiden. Deretter følger det et nytt møte som viser at den opprinnelige situasjonen 

og maktforholdet er snudd på hode, kvinnen er avvisende, mens mannen ber om et nytt 

møte. Fortsettelsen er hotellromsscene hvor det igjen gjøres en slags avtale om fremtiden. 

Denne strukturelle repetisjonen består imidlertid ikke av identiske elementer, og derfor 

viser den ingen nivellerende tendens. Med andre ord blir stykkets mottaker i økende grad 

engasjert av den tvetydige tidsoppfatningen. 

464  Den moderne kunsten har gitt klokken en spesiell plass i uttrykket for menneskets subjektive forhold til 
tid. Det absurde teaterets mest kjente eksempel på klokkens tvilsomme objektivitet finnes i Eugene 
Ionescos Den skallete sangerinnen, hvor klokken slår kaotisk. Klokken som smelter er et typisk detalj 
fra  Salvador  Dalís  surrealistiske  malerier.  Fra  filmkunsten  kan man også  nevne  et  kjent  eksempel: 
Ingmar Bergmans  Smultronstället, hvor den gamle professoren ser klokken uten viser i sin drøm som 
varsler om døden. I Natta syng sine songar brukes klokken ikke som et surrealistisk element. I tillegg til 
den nevnte strukturelle og dramaturgiske rollen er den med på å skape et hyperrealistisk inntrykk av 
miljøet. 
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Erindringen og tilbakeblikket i Ein sommars dag og i Dødsvariasjonar gjør tiden til 

en del av den dramatiske handlingen. Retrospeksjonen domineres av monolog i det først-

nevnte dramaet, mens i det andre stykket blir fortiden dramatisert i løse scener og dialo-

ger. I det første stykket er det to klart atskilte tidsplan som framstilles, i det andre stykket 

følger vi en tidsreise i DOTTERAs liv. Et fellestrekk er den erindrende fortellerposisjonen. I 

Ein  sommars  dag er  denne  rollen  knyttet  til  bare  en  person,  DEN ELDRE KVINNA.  I 

Dødsvariasjonar er  beretningen delt  opp i  flere  perspektiver,  både moren  og  VENNEN 

opptrer som fortellere. 

Grensene mellom de to tidsplanene i Ein sommars dag svekkes gradvis mot slutten 

av det vi kalte for stykkets midtpart – hvor erindringens bilder blir iscenesatt,  som et 

skuespill i skuespillet. Grenseoverskridelsen skjer ikke i replikkvekslingen, men som vi 

har sett, i sceneanvisningene, når personene i de forskjellige tidsplanene begynner å mer-

ke hverandre.465 Denne sekvensen – skuespill-i-skuespillet – avsluttes med et stumspill, 

hvor DEN ELDRE KVINNA gir direkte tegn til ”de unge” til å forlate rommet. Dette skjer rett 

etter at ASLEs død er blitt et faktum. 

Men enno
så mange år etter
har eg ikkje forstått kva det var som skjedde
med han
den dagen om hausten
den dagen då venninna mi
som i dag
var og besøkte meg
endå så mykje eg har tenkt på det
har eg aldri forstått kva som skjedde466 

Dette utdraget er allerede blitt vist til i forbindelse med stykkets tematikk – kvinnens for-

søk på å forstå  ASLEs død. På handlingsplanet er det venninnas besøk som fremkaller 

minnene om fortiden, men erindringen fremstår ikke som en spontan prosess. DEN ELDRE 

KVINNA har levd sitt liv i en fastfryst tilstand – som blir billedliggjort i hennes kjente stå-

ende kikkerposisjon ved vinduet ”For eg liker ikkje så godt forandringar”467– påstår hun 

etter at dødens ufattelige faktum har kvernet i henne i mange år. Kvinnen vil aldri kunne 

forstå det som egentlig skjedde den dagen og det vil heller ikke vi gjøre, ikke minst fordi 

465  ”Den eldre kvinna og den unge kvinna ser mot kvarandre, som om dei merkar kvarandre utan å sjå 
kvarandre... ” Fosse 2001a, s. 67.

466  op. cit. s. 16.
467  ibid.
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fortidens hendelser ikke blir berettet om på en objektiv måte – det fortellende subjektet 

griper inn i fortidens skuespill som dermed blir subjektiv – iscenesatt av DEN ELDRE KVIN-

NA. Hun er den episke ”speleleiaren” – for å sitere Lars Sætres begrep som påpeker den 

episerende  tendensen  i  stykket.468 Monologen  som  et  middel  i  denne  episerende 

tendensen muliggjør tankestrøm-effekten, det vi kjenner fra den moderne romanen som 

‛stream-of-consciusness‛. Denne effekten forsterker det subjektive inntrykket vi får av 

fortiden. 

Ein  sommars  dag  og  Dødsvariasjonar har  mange  fellestrekk.  Den  sørgende 

retrospeksjonen i begge stykkene er et felles utgangspunkt. I denne sammenligningen kan 

man også ta med et av Fosses aller førte stykker, Og aldri skal vi skiljast. Til tross for at 

det ikke er snakk om en erindringsprosess her, med en hensikt av å fatte mer av livets 

endelighet, kan grunnsituasjonen i stykket oppfattes som en privat iscenesettelse av for-

tidsminner. Stykket har en meget utfordrende formstruktur. Tilsynelatende er det en kro-

nologisk beretning om hendelser som skjer i løpet av en kveld i HOs hjem, men som det 

tidligere ble antydet, kan plotet oppfattes som to parallelle historier som utspiller seg på 

to atskilte tidsplan. Stykket er dominert av kvinnens enetale, det finnes kortere dialogsek-

venser imellom monologens deler. Hennes grunnholdning og overlevelsesstrategi, ven-

ting, er tidsbundet og framstår som uendelig på grunn av det statiske og sykliske preget 

som skapes av de gjentatte handlingene og replikkene. Mens erindringen er en viljestyrt 

prosess i Ein sommars dag, framstår ikke situasjonen i Og aldri skal vi skiljast som be-

visst og reflektert. Dessuten er forskjellen mellom HOs inntrykk av virkeligheten og den 

‛objektive‛ sceniske virkeligheten slående. ”Eg er stor og sterk og flott”469 – gjentar hun 

hyppig, men det er på en måte det motsatte som sies. Den egentlige situasjonen i Og aldri  

skal vi skiljast er vanskelig å beskrive, men hvis vi oppfatter stykkets plot som en fram-

stilling av to ulike tidsplaner, hvor kvinnen er det erindrende subjektet – liksom i  Ein 

sommars dag – blir stykkets sekvenser, hvor HAN og JENTA er med, tolket som korte tilba-

keblikk på den tapte fortiden. Den grunnleggende forskjellen mellom de to stykkene er 

som sagt bevissthetsgraden i erindringsprosessen. Mens retrospeksjonen i  Ein sommars  
468  Se Sætre 2004, s. 256. Sætre viser til Peter Szondis presentasjon av Brecht, Wilder og andre i Theorie 

des  modernen  Dramas  (1880-1950) Lisbeth  P.  Wærp  understreker  at  stykket  motarbeider  den 
episerende  tendensen  på  grunn  av  stykkets  ”dramatiserte”  midtpart.  Hun  peker  på  den  sterkt 
fremtretende lyriske karakteren av monologene. Wærp 2002

469  Fosse 1999g, s. 96-97.
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dag har et klart, kronologisk utgangspunkt i venninnens besøk som binder sammen fortid 

og nåtid, er tankestrømmen mer flytende og mindre bevisst i Og aldri skal vi skiljast.
Eg må slutte å vente
Han kjem aldri tilbake
Han er borte no
For alltid er han borte
Eg ventar ikkje meir
Og eg kan ikkje leve
ikkje kan eg døy470 

Dette sier HO, mens mannen står ved siden av henne. Tidsadverbene alltid-aldri forekom-

mer ofte ved siden av hverandre i hennes monolog, de både benekter og forsterker hve-

randres betydning. Dette fører til at stykket mister sitt tidsperspektiv – det blir relatert til 

en evighet av venting. 

Kontrasten mellom tidsadverbialene, alltid og aldri danner også inngangen til Døds-

variasjonar: ”Som var det der alltid / og aldri / og ikkje kan det skjønast / og aldri kan det 

/ forlatast”471 Det faktiske utgangspunktet ligner på Ein sommars dags, men her har det 

ikke gått lang tid etter selvmordet. Fortidens betydningsfulle bruddstykker presenteres i 

kapitler for oss. Det første kapittelet er fødselen og den siste er døden. Målet er å kunne 

forstå bakgrunnen til DOTTERAs selvmord. Men dette er en sterk personlig beretning og in-

gen objektiv dokumentasjon av livet: ”Eg hugsar meg sjølv / då eg gjekk med henne / 

Men det kjennest ut/ ja nesten som om / det aldri har skjedd  […] for alt er ei forsvin-

ning”472 

Stykkets tidsstruktur viser en tilsynelatende kronologi som følger viktige hendelser 

i  DOTTERAs og foreldrenes liv og tettes inn rundt hennes selvvalgte bortgang. Samtidig 

som det  tegnes  en  årsakssammenheng  om selvmordets  bakgrunn,  blir  det  mindre  og 

mindre viktig å finne ut om hvem som har faktisk skyld i hennes død. VENNENs opptreden 

allerede ved hennes fødsel tyder på at skjebnen hennes var på en måte forhåndsbestemt. 

Rommet rundt de korte dialogsekvensene som fortellingen bygges opp av, er udefinert. 

Det reelle tidsperspektivet er også uklart. Uten tidsfeste blir vi presentert for ulike sek-

venser fra DOTTERAs liv og til slutt får vi også høre henne tilbakeblikk og refleksjon over 

selvmordet. Dermed blir det reelle grepet på fortellingen som er blitt skapt gjennom kro-

470  op. cit, s. 110-111.
471  Fosse 2005, s. 439.
472  op. cit. s. 444.
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nologien i forholdet mellom de løse sekvensene, fullstendig borte: det er bare variasjoner, 

mulige  utlegninger  og  ikke  fullstendige  versjoner  og  forklaringer  på  sannheten. 

Ryggraden i erindringsprosessen dannes av  DEN ELDRE KVINNAs styrende tilstedeværelse 

både i retrospeksjonen og i nåtidens frise. Den dramatiske spenningen skapes rundt hen-

nes ‛duell‛ med VENNEN. Det er en forgjeves kamp, et desperat forsøk på å snu tiden til-

bake og forhindre DOTTERAs forsvinning. 

”Han er borte som i ein død” – er en replikk som går igjennom i flere av Fosses 

skuespill473. Replikken forekommer med en viss variasjon i betydningen: det er en for-

svinning, en bortgang – som kan framstå tragisk (Ein sommars dag, Dødsvariasjonar,  

Natta syng sine songar) eller som en forløsning (for eksempel i Rambuku). I Draum om 

hausten er døden en drømmaktig og stillferdig overgang.

Draum om hausten handler essensielt om tiden og dermed om menneskelivets tids-

bundethet og endelighet. Dette blir varslet om tidlig i stykket: ”Han går rett i sin eigen 

død  /  han  klarer  det  ikkje  /  Han forsvinn  /  Han”474 det  er  MORen som insisterer  på 

MANNens nedgang: ”Eg såg han forsvinne” fortsetter hun profetisk. Døden som perspek-

tiv blir imidlertid til forsoning når hennes spådom går i oppfyllelse. Her er døden tegnet 

som en poetisk overgang som synliggjør Heideggers filosofiske vurderinger om døden 

som den siste horisont: den oppfattes ikke som et rent tap og en meningsløs utslettelse, 

men den skaper grunnlaget til en meningsfull selvrefleksjon i menneskets liv.

KVINNEn får et lignende synsk innfall i den andre delen av stykket – i den nest siste 

scenen som speiler grunnsituasjonen, møtet mellom MANN og KVINNE. ”Du må ikkje for-

svinne / Du må bli hos meg / nå når du og eg / har funne fram / til kvarandre / må du 

ikkje forsvinne / for meg”475 Til tross for at det er et redselsfullt moment for både MORen 

og KVINNEn å oppleve livets endelighet i MANNens forsvinning, blir selve overgangen ikke 

preget av noen tragisk realisme. Situasjonens drømmaktige karakter er med på å skape 

effekten av at bortgangen oppfattes ikke smertefullt, men som en forsoning. 

Personenes subjektive opplevelse av tidens gang er et gjentagende tematisk element 

i Draum om hausten. Disse refleksjonene virker til tider banale, men uttrykkets enkelhet 

473  Her er det sitert fra Og aldri skal vi skiljast. Fosse 1999g, s. 108.
474  Fosse 2001b, s. 153.
475  op. cit. s. 245.
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skaper et originalt innhold. Et eksempel på et slikt utsagn om livet er  MORens monolog 

hvor hun snakker om sitt liv med FAREN:

MOR
Men åra har gått så fort
Eg synest ikkje det er lenge sidan
Vi trefte kvarandre
Pause
Kvar er åra blitt av
Tida berre går
Dagane 
vekene
månadene
åra
alt berre forsvinn
bort i ingenting 476

”Og ingenting er fast / alt er i rørsle” – denne korte replikken rommer erfaringen som det 

aforistiske spørsmålet fra Augustinus: ”Hva er altså tiden? Hvis ingen spør meg om det, 

så vet jeg det.”477 Døden setter grenser for livet, og derfor kan man ikke unngå å stille 

spørsmål ved tiden når man stiller spørsmål ved eksistensen. Menneskets behov for selv-

refleksjon knyttet til tidsfenomenet er et grunnleggende argument som Martin Heidegger 

bruker for Dasein, for menneskets eksistens. I et foredrag om tidens begrep beskriver han 

Væren-i-verden (in der Welt sein) på grunnlag av menneskets engasjerte forhold til sin 

egen tid.478 Draum om hausten kan oppfattes som et eksempel på det postantropologiske 

teateret479 hvor det ikke finnes individer, men typer som agerer etter et fast mønster. Men 

det er flere punkter i stykket som viser en tendens til selvrefleksjon, som gjør tegningen 

mer komplisert enn den avindividualiserende lesningen gjør det til. Et av disse punktene 

er allerede blitt sitert av MORen. En lignende sekvens finner vi også i MANNens og KVIN-

NEns andre ‛par-scene‛ hvor grunnsituasjonen, det første møtet i kirkegården gjentas med 

noen forskyvninger: 

MANN
Det er lenge sidan
Han legg armen rundt skuldrene hennar, pressar henne inntil seg
Det er lenge sidan
så veldig lenge sidan
alt er så lenge sidan

476  op. cit. s. 159.
477  Aurelius Augustinus: XI. boken av Bekjennelser (Confessiones) Kilde: 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/megcsapottak/augustinus.html#XXIII. (27.1.2009.)
478  Heidegger 1992
479  jf. von der Fehr 2004, s. 317.
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så veldig lenge sidan
KVINNE
Alt er lenge sidan
så veldig lenge sidan
Kort pause
Og så mykje har skjedd
MANN
tar armen til seg
Alt har skjedd
og ingenting
[…]
Men ingenting kan seiast
alt har vore der og då
og skal det seiast
blir ingenting igjen480

Disse sekvensene skaper en dybde for hverdagssituasjonen som Fosses personer befinner 

seg i. Man kan vise til det som forklares av Heidegger med begrepet Besorgen i forbin-

delse med menneskets streben etter å forstå og forklare sin egen tilværelse ut ifra opple-

velsen av tiden. Det er heller i lys av dette selvreflekterende menneskesynet man kan for-

stå Fosse-personenes enkelhet og keitethet, som ikke er basert på typifisering. I sin stre-

ben etter mening framstår de heller som tenkende individer.481  

Hvis man nå retter et analytisk blikk på stykkets tidsstruktur oppdager man et nett-

verk av henvisninger som peker fram og tilbake i stykkets ulike tidsplan. Disse henvis-

ningene skaper ofte bråe overganger i fortellingen. Til tross for at det er et kronologisk 

forløp som stykket følger, krysses grensene mellom tidsplanene (de til sammen seks nivå-

ene) på en drømmaktig måte.  Denne drømmelogikken blir  vi  presentert  for allerede i 

stykkets andre scene, når MORen og FARen gjør entré rett etter at MANNen og KVINNEn har 

forlatt scenen. Foreldrenes dialog røper at det har gått flere år etter den første scenen og 

at MANNens ‛sidesprang‘‛ har utviklet seg til et nytt samliv. Slike tidshopp blir bygget inn 

i den flytende dialogen i de følgende scenene også. Den scenen som skaper forvirring i 

den kronologiske rekonstrueringen av hendelsene er den allerede nevnte scenen i stykkets 

sluttpart som skal speile det opprinnelige møtet. ”Det er så lenge sidan – Alt er så lenge 

sidan” – gjentas det flere ganger i MANNen og KVINNEns dialog, som vi har sett, men fortid 

og nåtid flyter sammen idet elementer av det fortidige møtet blir gjentatt i den nåtidige 

samtalen.  Alt  dette  følger  en  drømmelogikk  som fascinerer,  men  betyr  en  krevende 

480  Fosse 2001b, s. 221-223
481  jf. Johnsen 2000.
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utfordring for den sceniske realiseringen. Det setter både skuespillernes konsentrasjons-

evne på prøve og utforsker publikums vilje og evne til å kunne kaste vrak på den objek-

tive tidsoppfatningen.

”Tida er der/ Vi må gå”482 – FARens gjentatte påminnelse om begravelsen og plikten 

til å følge den avdøde til graven blir et slags motto for stykket. Det er det uhåndgripelige 

nå-tidspunktet som Heidegger har beskrevet. Det øyeblikket som alltid er der og som all-

tid er i forsvinning, som på en måte er svanger med det neste øyeblikket og er uløselig 

bundet til det forrige. 

Hverdagsspråket avslører også menneskets grunnleggende behov for å sette ord på 

tiden. Ikke bare for å forstå den eller å klamre seg fast til den, men for å bestemme seg 

selv og livets hendelser i forhold til den. En nærlesning av Fosses Draum om hausten av-

dekker disse bevisste og ubevisste formuleringene som til syvende og sist utgjør en ve-

sentlig del av menneskets filosofiske vurderinger og selvrefleksjonen.483

Dramatekstenes praktiske og dramaturgiske tidskonsepsjon struktureres som regel 

av  sceneanvisningene  – med unntak av  Draum om hausten.  Sceneanvisningene  angir 

konkrete instruksjoner om tempo og retning: replikkene – uansett om de er ufullendte el-

ler lange, sammenhengende partier – står oftest sammen med anvisninger til hvilken ret-

ning den talende ser og hva slags tonefall og sinnelag som replikken skal formuleres med. 

Men den hyppigst forekommende instruksjonen i teksten er Pause, eller Kort pause. Det 

er iøynefallende hvor ofte denne instruksjonen avbryter teksten og skaper en annen rytme 

og en annen mening i teksten. For Fosse er den musikalske siden ved skrivingen er like 

viktig, hvis ikke viktigere enn innholdet – dette er blitt påpekt før.484 Tekstens musikk 

skaper egen rytme for hvert enkelt stykke som hører med til midlene som til sammen gjør 

inntrykk på oss. ”Tenkjer ein slik, er det nesten naturleg å ende i teateret, for det er den 

einaste staden der tausheita er noko konkret. På ein heilt annan måte enn når du les, er 

tausheita til stades i teateret.”485

482  Fosse 2001b, s. 211.

483  jf.  Tida er der Om Jon Fosses skuespill  Draum om hausten.  Domsa Zsófia:  Tida er der: Om Jon 
Fosses skuespill Draum om hausten. ELTE Universitetet i Budapest, Institutt for Skandinaviske Språk 

484  jf. Bø 2006, s. 7.
485  op. cit. s. 11. Pausene og de tause øyeblikkene i Fosses dramatikk kan ses i sammenheng med den tidli-

gere siterte tanken fra Maurice Blanchot om tausheten og litteraturens evighet: ”som ikke begynner, ik-
ke avslutter […] kommer aldri til å opphøre […] selv når den ikke snakker, snakker den […] for det er 
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Den sceniske og den litterære tidens dobbelthet og tiden som dimensjon i fortolk-

ning av Fosses stykker inspirerer filosofiske vurderinger på lignende måte som dramae-

nes språk. Gjentakelsene, livsritualene, som venting og erindring, sirkelgangen i tid og 

rom er elementer som både kan knyttes til det språklige og det tidsmessige fenomenet i 

Fosses skriving. Som det tidligere ble antydet er det ikke noen hensikt å danne kategorier 

innen hans dramatiske forfatterskap, men den gjennomgående lineariteten som stort sett 

karakteriserer disse dramaenes dramaturgiske konstruksjon blir mer og mer gjort til det 

tematiske utgangspunkt for den dramatiske effekten. Menneskets forhold til sin egen for-

tid, til bortgangen av en nær venn eller slektning, enten i form av en iscenesatt minnereise 

eller som ‛stream-of-consciusness‛, blir tematisert og danner handlingens drivkraft.

stillheten som snakker (om seg) i den.” som sitert i Popovics 2008, s. 2.
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EIT HUS, EI STOVE, EIT VINDAUGE – OM DRAMAENES SCENEROM OG SCENEBILDER

”Eg har alltid likt gamle hus.” – skriver Jon Fosse i essayet Gamle hus.486 Til tross for at 

de fleste stykkene i denne analysen ikke utspiller seg i gamle hus – bortsett fra  Nokon 

kjem til å komme og Ein sommars dag – forekommer gamle hus ofte i stykkene som (til-

synelatende) trygge tilholdssteder. ”Og eg har då også gjennom livet prøvd å bu og leve i 

fleire, men sjølv om eg liker desse gamle husa, så er det ikkje alltid like greit å bu i dei, 

alltid er det noko som treng vølast, og nesten alltid er dei kalde.”487 – skriver Fosse om 

sitt personlige forhold til de gamle husene. Det er sjel i de gamle veggene, som man plei-

er å si. Ifølge essayet Gamle hus betyr denne sjelen for forfatteren en slags inspirasjon av 

å kunne skrive i et rom hvor noen har bodd eller arbeidet før. I dramaene er det karakteri-

serende for de mannlige hovedpersonene at de ønsker å flytte inn i et gammelt hus eller 

de snakker om at de allerede har gjort det. Når vi ellers ikke får vite mye om personenes 

motiver og når det er få presise beskrivelser om omgivelsene hvor den minimale hand-

lingen utspiller seg, blir personenes forhold til de gamle husene symbolsk ladet og foku-

sert på. 

I tillegg til de dramatiske personenes forhold til de gamle husene handler dette ka-

pitelet generelt om det dramatiske uttrykkets rom488 i Fosses dramatikk. I et minimalistisk 

dramaunivers får små detaljer stor betydning, men i litteraturen om Fosse har dette spørs-

målet fått en beskjeden omtale, og det er tydelig at forskerne er svært forsiktige med å 

legge en metaforisk eller psykologisk betydning i rommet.

I den sceniske realiseringen er det visuelle inntrykket som scenebildet gjør på mot-

takeren avgjørende for forventningene i forhold til handlingen og til de dramatiske perso-

nenes oppførsel. Et slikt inntrykk av et scenisk rom er som regel sterkere enn det imagi-

nære bildet man danner seg om omgivelsene ved å lese dramateksten. Leserens møte med 

teksten styres hovedsakelig av replikkene, beskrivelsen av omgivelsene danner bare en 

bakgrunn for hovedinntrykket.  Tilskueren derimot  oppfatter  rommet  og personene før 

486  Jon Fosse: Gamle hus I: Jon Fosse: Gnostiske essay. Oslo: Det Norske Samlaget, 1999, s. 154-156. (= 
Fosse 1999e) s. 154.

487  ibid.
488  I enkelte tilfeller omtales også gjenstandene som blir nevnt i stykkene.
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replikkenes betydning.489 Begge mottakerintensjonene er styrt av ønsket om å danne seg 

en sammenhengende fortelling om ”hva som skjer” i stykket, men innganene er forskjel-

lige. I den tekstnære analysen dominerer nok det imaginære bildet man danner seg av 

dramatekstenes rom på grunnlag av sceneanvisningene og replikkene, men tanken på no-

en konkrete sceniske løsninger vil brukes utfyllende.

*

Akkurat som personenes bakgrunns- og historieløshet oppfattes som et tilsynelatende fel-

lestrekk mellom Fosses dramatikk og det absurde teateruttrykket, blir også rommets nøk-

ternhet karakteriserende i begge tilfellene. Den nedbrytende tendensen som blir det absur-

des hoveduttrykk, er ment å utspille seg i et udefinerbart rom. Men spillerommets enkel-

het hos Fosse er ikke uttrykk for en manglende mening. Den minimalistiske bakgrunnen 

fungerer som et konkret rom og forsterker effekten av det sparsommelige sceniske eller 

litterære uttrykket. Et gammelt hus, en kirkegård, et busskur, et hotellrom, en stue med 

sofa og med et vindu mot sjøen eller mot fjellene – er de typiske scenerommene i Fosses 

dramatikk. Disse stedene fungerer ofte som emblemer490 som til vanlig ikke er detaljert 

beskrevet, bare antydet, og de er derfor også med på å forsterke dramaspråkets poetiske 

potensial.

Det forlatte huset ved sjøen i Nokon kjem til å komme blir imidlertid ganske detal-

jert skildret. Arrangementet er plassert både utenfor og innenfor det gamle huset. 

HO
muntert
No er vi snart i huset vårt
HAN
Huset vårt
HO
Eit gammalt vakkert hus
Langt borte frå andre hus
og frå andre folk
HAN 
Du og eg åleine491

489  jf. Helland – Wærp 2005, s. 138.
490  Begrepet emblem og adjektivet emblematisk vil brukes i denne sammenhengen med henvisning til Lars 

Sætres analyse  av  Namnet,  hvor han beskriver  Haugen som ”et  serielt  repetert,  topografisk motiv”. 
(Sætre 2001 s. 169.) I denne analysen overføres begrepets bruk også på de andre topografiske enhetene i 
Fosses dramatikk; emblem og emblematisk vil avløse symbol og symbolsk for å unngå det terminolo-
giske sammenfallet med symbolisme. 

491  Fosse 1999f, s. 11.
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Disse er de første linjene i Nokon kjem til å komme og dermed også i Fosses dramatiske 

forfatterskap. Her er det en middelaldrende mann og en litt yngre kvinne som slår seg 

sammen og søker seg bort fra sitt fordums liv. Huset ”står der som eit tempel frå ein anna 

tid, tomt og forlate, og ventar på å bli fylt med noko. Likevel stoppar mannen og kvinnen 

opp på terskelen til det nye, blir gripne av frukt og vonde aningar.”492 

Nokon kjem til å komme
går vi inn kjem nokon
til å banke på døra
Banke og banke på døra
Nokon kjem til å banke på døra
Kjem til å banke og banke på døra
og ikkje gi seg
berre banke
Med ein gong vi er komme inn i huset 
kjem nokon til å komme493  

Banking på døren blir  et  suggestivt  bilde  på trussel  utenifra.494 Huset  skal  i  utgangs-

punktet representere trygghet og nærhet, men følelsen av å være forfulgt og truet trenger 

på. Jo mer vi får vite om det angstfulle forholdet, desto klarere blir det at paret utsetter 

seg selv for faren. Etter de to første aktene klarer de å overvinne sin angst og går inn i hu-

set. Vi får en naturalistisk495 beskrivelse av rommene hvor den tidligere eiers bestemor 

levde: Et gammeldags kjøkken, en gammeldags stue med familiebilder på veggen og so-

veværelset hvor bestemoren døde. ”Ei potte med gammalt piss under senga”496 – er en av 

de replikkene i stykket som etter hvert er blitt kjent. Denne språklige naturalismen er el-

lers ikke typisk for Fosses forfatterskap.497 Paret går rundt som i et museum og ser på de 

gamle tingene som har ligget i huset uberørt siden bestemorens død. HAN føler at trusse-

len fra MANNEN blir materialisert i disse gamle gjenstandene: ”Fy faen/ Og at slekta til han 

der / skal ha budd i huset / der vi no skal bu”498 Det er spesielt familiebildene som vekker 

kvinnens oppmerksomhet. Hun synes at bestemoren var en vakker kvinne. Av HAN blir 

492  Zern 2005, s. 44.
493  Fosse 1999f, s. 24-25.
494  Huset som er utsatt for angrep er blitt et topos i den moderne litteraturen. Et norsk eksempel er Tarjei 

Vesaas’ Huset i mørkret og et internasjonalt eksempel er Julio Cortázars La casa tomada (Det uttømte 
huset). 

495  Naturalisme  brukes  ikke  i  ordets  litteraturvitenskapelige  betydning,  men  anvendes  i  en  allmenn 
forstand om en uforskjønnet gjengivelse av virkeligheten.

496  Fosse 1999f, s. 59-60.
497  I Vinters andre akt er KVINNENs åpningsmonolog preget av en lignende språklig råhet og direkthet. 
498  Fosse 1999f, s. 40.
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dette oppfattet som et bevis på at  HO er betatt av  MANNEN, fordi han ligner på sin bes-

temor. 

Det lille vi får vite om MANNEN er knyttet til huset. Med det samme han kommer på 

scenen, begynner han å snakke til kvinnen om seg selv og huset. Han hilser egentlig ikke 

og venter heller ikke på svar, men snakker i vei om huset:

MANNEN 
stolt, litt brautande
Er det du som har kjøpt huset
Ho ser mot mannen
Eg høyrde at nokon
hadde kjøpt huset
Eg tok meg berre ein tur
Huset har stått tomt så lenge
det er alt i forfall
Og så var det brått nokon
som ville kjøpe huset
Det er eg som har selt huset
Eg ville berre sjå
Kven som hadde kjøpt det
Ho ser ned framfor seg
Eg arva huset
slekta mi har budd her
Men for nokre år sidan
døydde bestemor
Ho var den siste som budde i huset
Sidan den tid har huset stått tomt
Det ligg jo avsides
er så gammalt
Det var ganske vanskeleg å få huset selt
Men så blei huset selt
Eg hadde ikkje trudd
at eg skulle få det selt499 

MANNENs forhold til huset er nokså passivt. Han arvet det og det var en megler som solgte 

det for ham. Han selv har ikke gjort noe mer. Han snakker også om at han ikke ville tøm-

me huset for han hadde ikke kunnet gjøre noe med de gamle tingene. Når han snakker om 

huset er han imidlertid aktiv og ivrig. Han holder på med å berette uten å bry seg om å få 

respons  eller  oppmerksomhet.  De  to  sceneanvisningene  om  kvinnens  reaksjoner  i 

utdraget ovenfor er ikke entydige om hvordan hun følger med. MANNENs oppfattelse av si-

tuasjonen er heller ikke klart. Tidligere ble antydet at det ikke lett kan avgjøres om han 

499  op. cit. s. 30-31.
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overser med vilje eller ikke skjønner de avisende signalene i situasjonen. Men han fullfø-

rer spådommen: han kommer og banker og banker på døra.

I de første stykkene til Fosse (i tillegg til dette i Og aldri skal vi skiljast og i Nam-

net) leser vi i sceneanvisningene at det henger fotografier av familiemedlemmer på veg-

gen. Personene forholder seg på ulike måter til disse bildene, som fungerer som personli-

ge kulisser og tilføyer mye til vårt inntrykk av situasjonen personene befinner seg i. I No-

kon kjem til å komme blir bildene samt innredningen oppfattet som materialiserte alterna-

tiver for den trusselen som naboen representerer. Her er det ikke snakk om den gode sje-

len i veggene. Bildene er påminnelser om en fremmed fortid som trenger seg på i nåtiden 

og gjør framtiden usikker. 

I denne sammenhengen må også naturens rolle nevnes. Det er kun få stykker som 

ikke har et etablert forhold til naturen; det ensomme, likevel meningsfulle livet i naturen 

representerer det motsatte av det fremmedgjorte, nivellerende livet i byen. Naturfenome-

nene nevnes sjelden uten å forsterke vårt sanselige inntrykk av handlingen eller persone-

nes situasjon. I  Nokon kjem til å komme minner lyden fra vinden og sjøen paret om de 

barske værforhold ute ved dette ensomme huset. HOs angst for det som kan komme proji-

seres i naturfenomenene:

Men no er det lyst
tenk når mørkret kjem  
når hausten
og vinteren kjem
når det er mørkt og kaldt
Og så er vi ikkje åleine
For framleis er jo nokon her500 

Regn og mørke og stormen over sjøen er de naturfenomenene som oftest forekommer i 

Fosses dramatikk. Naturbeskrivelsene varierer i lengde og fungerer som konkrete opplys-

ninger og også som lyriske motiver med negative konnotasjoner, som ensomhet, angst og 

dødslengsel, (Draum om hausten, Ein sommars dag og Dødsvariasjonar). 

Spenningen mellom det som foregår inne og ute har en konkret, dramaturgisk funk-

sjon, men det kan tolkes i en overført betydning også. De fleste av stykkene som diskute-

res her utspiller seg i et lukket rom. Nokon kjem til å komme er et av de få stykkene hvor 

handlingen utspiller seg både ute og inne. De to første og den siste akten spilles foran hu-

500  op. cit. s. 21.
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set, men de andre aktene forgår innendørs. HAN trekker seg tilbake mer og mer inn i hu-

set, mens HO kan bevege seg friere mellom det ytre og det indre. Deres ulike forhold til 

huset og terrenget utgjør en viktig del av oppfatningen av deres gåtefulle personlighet. 

Skildring av personenes forhold til rommet er i nesten alle stykkene karakteristisk, den 

overtar og erstatter mye av funksjonen av den manglende eller mangelfulle personskild-

ringen.

*

Handlingen i Og aldri skal vi skiljast flyttes inn i en stue. Den borgerlige stuen med sofa, 

bord og fotografier og et vindu på bakveggen kommer til å bli et fast, hyperrealistisk501 

spillested for Fosses livshistorier. Instruktør Kai Johnsen kaller denne stuen for den ”per-

sonliggjorte møbelkatalogen”502, hvor de tilsynelatende ordinære handlingene begynner å 

ligne på ritualer. Det er bestemte ruter personene følger i rommet blant gjenstandene, det 

virker som om de gjør det for å skaffe seg trygghet og visshet om at man kan beherske sin 

tilværelse.503 HOs oppmerksomhet er i så stor grad rettet mot sin egen omgivelse at hun 

ikke lenger er i stand til å forlate eller endre sitt venteritual. Til tross for at  HAN faktisk 

oppholder seg i rommet og har fysisk kontakt med henne, kan eller vil hun ikke forandre 

sin vanlige venting som postuleres i hans fravær. Både ritualet og hennes liv er uatskille-

lig knyttet til stuen. Det beviser for eksempel et vendepunkt i arrangementet i det øye-

blikket når hun snur seg bort fra ham for å trekke seg tilbake til sin private venteværelse: 

Ho tar handa bort til han, tar på han, for å kjenne om han ver-
keleg er der, ho tar handa si bort til seg sjølv, kjenner også på  
seg sjølv, for å forvisse seg om at ho også er der. Pause. Ho ser  
ut i stova, fell liksom saman
Nei no må han komme504 

Dette venteværelset er stedet hvor HO gang på gang søker en bekreftelse på sin eksistens 

ved hjelp av stuens innredning og de hverdagslige gjenstandene som omgir henne. Dette 

eksistensielle forholdet mellom mennesket og tingene etableres tidlig i monologen og for-

muleres eksplisitt ved flere anledninger i løpet av stykket:

501  Begrepet hyperrealisme blir først og fremst brukt om samtidens billedkunst, som vil skildre en overdre-
vet og simulert virkelighet ved å bruke fototeknikken med altfor stor oppløsning.

502  Johnsen 2000, s. 35.
503  Og aldri skal vi skiljast ble tidligere tolket med utgangspunkt i sammenhengen mellom behov for eksis-

tensiell trygghet og personenes rituelle språklige og faktiske handlinger. (Geometri og angst. Domsa 
2001)

504  Fosse 1999g, s. 113.
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Eg har jo så mykje
Eg har jo tinga mine
møblane
bileta
Eg er jo tilstades 
i noko som er505 

Som det tidligere er blitt nevnt kan HOs ritual tolkes som en utprøving av språkets gren-

ser. Det verbale uttrykket er myntet på å skape en sammenheng, som i form av en inten-

siv enetale blir ikke bare et betydningsbærende element, men også fysisk virkelighet. Den 

mantralignende monologen hennes ligner etter hvert på et fossefall av ord. 

Eg er som ein ting
blant andre slike ting
Eg er ein einsam ting
blant andre einsame ting
Og eg er meir
For eg er samanhengen 
mellom tinga506 

Kvinnen søker etter sitt livs mening i en redusert tilværelse. Denne reduksjonen er ut-

gangspunktet til Unni Langås som har tolket stykket ette en negativ logikk507 og bevist at 

kvinnen forsøker å etablere en orden ved hjelp av språket. Ifølge Langås er språket imid-

lertid ikke i stand til å skape noen holdbar meningssammenheng. Dette beviser monolo-

gens repetisjoner og anakolutier. Språket derimot kan også oppfattes som et elementært 

middel som skaper mening i kvinnens tilværelse. Ordene og de gjentakende sekvensene 

bruker HO bevisst og knytter dem til bestemte steder og gjenstander i rommet. Hennes til-

værelse er redusert, men ikke nullstilt. Språket er ikke fratatt henne. Det er gjennom språ-

ket hun kan etablere et eksisterende forhold til omverdenen, blant annet til ”dei veldig fi-

ne glasa” og fotografiene. 

Gjenstandene i stuen gjør også inntrykk på mannen og JENTA. Som det ble fastslått 

tidligere i analysen er dette forholdet preget av både angst og venting. Her vil jeg nevne 

et moment til. De er også opptatt av tingene rundt seg. Denne fetisjismen kommer til ut-

trykk blant annet i leken med en seksuell undertone: ”Frakkane våre heng der så fine”508 

JENTA
Vil du henge frakken din over min
Den brune fine frakken din

505  op. cit. s. 108.
506  op. cit. s. 109.
507  Langås 1998, s. 199-200.
508  Fosse 1999g, s. 136.
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no er den tung av regn509 

Bak scenen møtes disse to angstfulle menneskene i en keitete, nærmest barnslige lek: ”Du 

og frakken din – Eg og frakken min”510. Leken med ordene og frakkene kan tolkes nega-

tivt  dersom man anser det  som en reduksjon,  hvor det  seksuelle  forholdet  mellom to 

voksne mennesker reduseres til frakker som henger opp på hverandre. Lekenheten i sam-

talen derimot skaper nærhet som motvirker angstens nedbrytende tendens.

Etter denne korte sekvensen trer paret inn i stuen. Den åpne vinflasken og ”dei vel-

dig fine glasa” de finner der øker deres angst igjen. De setter seg, mens HO skjenker vin 

til dem. Det er rundt vinen og glassene og det pådekte bordet kvinnens og parets ellers at-

skilte virkelighet møtes. ”Ja / vinglasa er veldig fine”511 – svarer HAN oppgitt på kvinnens 

overfladiske spørsmål om pådekningen. Hun holder på og snakker om vin og glass uten å 

gi tegn til sjalusi, og det er bare et sted i hennes monolog hvor hun bruker flertall når hun 

tiltaler ‛gjestene‛ og dermed røper at hun forstår at også JENTA er i rommet. Når JENTA og 

mannen går, mister kvinnen et av de gamle glassene på gulvet. Det går i tusen knas, og 

skårene ligger igjen på gulvet også i neste scene. Dette momentet er den eneste konkrete 

hendelsen som bryter stykkets spiralstruktur. Glasskårene kan ikke settes sammen igjen, 

HANs oppbrudd kan allikevel ikke entydig tolkes som et endelig faktum. Denne tvetydige 

effekten skapes også av at HAN kommer inn i den samme slåbroken for siste gang som for 

første gang, mens HAN har vanlig klær på seg når han kommer sammen med JENTA. Tross 

alt ligger skårene fra glasset på scenen; HAN går ut i gangen til  JENTA, og HO blir igjen i 

sin verden konstruert av språklige sammenhenger mellom tingene og det å vente.

*

Den hyperrealistiske stuen i Namnet ligner også på et venteværelse: det er stedet hvor fa-

miliens medlemmer ‛mellomlander‛ uten at de egentlig opplever at de møtes. De kommer 

inn i rommet og følger sine egne ensomme ritualer. Dersom de faste rutene deres krysser 

hverandre, fører det ikke til forandring. BEATEs og GUTENs besøk kommer til å forvirre fa-

miliens ritualer, men noen dyptgripende forandring vil dette neppe føre til. 

509  op. cit. s. 133.
510  op. cit. s. 138.
511  op. cit. s. 161.
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Her er det også fotografier som pynter rommet – ifølge  BEATE uttrykker de bare 

SYSTERAs ønske om at familien skal være skikkelig. Når GUTEN går rundt og ser på bilde-

ne, blant annet på bildet av BEATE som barn, kommenterer hun det slik: ”Eg var ikkje no-

ko vakkert barn / Og det blir nok ikkje”512 Hun setter dermed en barriere for GUTENs opp-

riktige interesse for hennes fortid og familie, og hun dømmer også det ufødte barnet til å 

bli et lite vakkert barn, som kan bety at hun ikke tror at barnet kan få et bedre oppvekst. 

Til tross for at hele handlingen utspiller seg innenfor stuens fire vegger, blir ”Hau-

gen” og dermed naturen som omgir huset et flertydig element i fortellingen. 

GUTEN
Det var ganske fint her ute /  Alt  er  så berrt  /  Alle knausane / 
Lyngen / Og vinden / Og ute bak øyane er jo opne havet
JENTA
Ja
GUTEN
Og huset til foreldra dine ligg fint til / i ly bak ein knaus
JENTA
litt glad /Vi kallar det for Haugen
GUTEN
Ja
JENTA
Og når det storma skikkeleg / pla vi å gå opp dit / Då tok vinden 
så hardt at det var vanskeleg / å halde seg på beina513

I Lars Sætres tolkning er Haugen, som nevnes i dette sitatet, et emblem. I tillegg til den 

første akten – hvor den framstår som ”Vestlandskystens typiske horisontale rørsle”,514 blir 

den nevnt både i andre og i tredje akt. Det er et lyspunkt i andre akt, når BEATE og GUTEN 

bestemmer seg til å gå opp sammen til Haugen. Dette skjer rett etter at de har diskutert 

stykkets sentrale emne, navngivingen. Etter oppturen i andre akt, er paret kommet ned fra 

Haugen igjen, når de ankommer i stuen blir turens positive opplevelse degradert i møte 

med FARENs og familiens avsky.

Ifølge  Sætre  berører  stykket  en  problemstilling,  menneskets  hjemløshet,  som er 

spesielt  knyttet  til  moderniteten.  Haugen er et emblem for denne moderne hjemløshe-

ten515, men kan også tolkes som et bilde på stykkets tematiske og formelle paradoks. I 
512  Fosse 1999h, s. 186.
513  op. cit. s. 185.
514  Sætre 2001, s. 170.
515  ”Til forskjell frå modernitetens nytids-menneske stod dei tidlegare slutta, integrerte kulturanes individ i 

naturlege, transcendentale og vesentlege samanhengar med livsverda, seier Lukács.” – Sætre viser til 
Georg Lukács’ teori om det moderne menneskets „transzendentale Obdachlosigkeit”. jf. Georg Lukács: 
Theorie des Romans, 1974 (Sætre 2001, s. 150.)
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hans lesning blir Haugen et kompleks bilde på alle de motstridende faktorene som dra-

maet springer ut fra.

Haugenisceneset  motseingane  mellom  heimehøyrsle  og  heimeløyse, 
mellom menneskeleg motivering og forankring i  ein  fenomenal  kon-
tekst, og ei sidevegs, ubunden, fritt opnande drift (i alle tydningar av or-
det). [...] Men Haugen er òg emblemet på heile dramaet Namnet sitt for-
malistiske  dilemma  og  skjøre  balanse.  Som til  sjuande  og  sist  både 
munnar ut i, og skriv seg frå, det uløyselege paradokset mellom foran-
krande, samanhengskapande gjenoppretting, og forsvinnande, avhuma-
niserande  oppløysing.  Dette  står  som ein  utvegslaus  språkleg,  form-
språkleg, og kunstnarleg impasse.516

I tråd med Sætres lesning kan vi finne andre flertydige, emblematiske motiver i Fosses 

skuespill. De gamle husenes drag på de mannlige hovedpersonene, de moderne stuenes 

fremmedgjørende stemning, kirkegården som midlertidig og fast oppholdssted kan delvis 

berettige en metaforisk fortolkning. Fosses stykker vil til syvende og sist stå imot den på-

hengte tolkningen. Dramaenes minimalistiske formspråk inviterer fortolkeren til å bruke 

‘det lite man har‘ for å kunne danne et sammenhengende bilde av hendelsene og av bak-

grunnen for hendelsene.  Men hvis man forsøker å sette likhetstegn mellom emblemet 

(huset, kirkegården, haugen) og stykkets innhold er det fare for at resultatet blir en triviell 

parafrase. Til tross for at Fosse bruker sterke, arketypiske bilder, er det en bevisst bil-

ledfiendtlighet å merke i at stedene i stykkene hans ikke blir gjort større enn det de kon-

kret betyr for handlingen. Denne ‛hverdagslige‛ betydningen er med på å skape balanse-

gangen mellom det konkrete og det allmenne i Fosses dramatikk. 

*

I Barnet foregår de ulike aktene på ulike steder, dette er ellers uvanlig i Fosses dramaer. 

Spillestedene og de få rekvisittene i dette stykket skaper et klarere billedmessig uttrykk 

enn vi hittil har sett. Busskuret er et tilfeldig oppholdssted hvor tre ulike livsritualer krys-

ser hverandre: en drikker øl, en samler på tomme ølflasker, en spør om hva klokka er for 

å slå opp en prat med fremmede. Alle de tre ritualene er karakteriserende for hjemløshet-

en som Sætre påpeker i sin fortolkning av Navnet.517 Det er først etter at FREDRIK og AGNES 

”har funnet hverandre”, legger de merke til kirken til høyre for busskuret. ”Eg må ha sett 

516  op. it. s. 171-172. 
517  Busskuret blir da nærmest en parafrase av Georg Lukács’ begrep den transcendentale hjemløsheten til 

det moderne mennesket. jf. Sætre 2001
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den så mange gonger / men aldri har eg vel før lagt merke til den”518. Veien fra busskuret 

til  kirken er et minimalisert  utgave til  en rituell  handling.  ”No når vi to har slått  oss 

saman /  ho ler / kan vi vel gå inn i ei kyrkje / Det kan jo nesten bli som eit ekteskap / 

det”519 – foreslår  AGNES. Både med at ”ho ler” og med at hun sier ”nesten som eit ek-

teskap” dannes det en ironisk distanse til alvoret i situasjonen, som først med  FREDRIKs 

ord får et guddommelig preg. Et mer skjult tegn på å motarbeide det høytidelige ved 

FREDRIKs og AGNES‛ underlige møte I sceneanvisningens beskrivelse av stedet blir ikke or-

det kirke nevnt, det er kun de kjente emblemene, først og fremst korset, som røper at det 

er muligens en kirke som står litt lenger bak på scenen.

Ei  brei  hellelagd  trapp  til  høgre,  litt  bak,  fører  opp  til  ein  
hellelagd platting  framfor  ei  stor  gammal  dobbel  malingsliten  
tredør i ein krakelert murvegg, litt opp på murveggen til venstre  
heng ein litt rusta kross i jern.520

Akten slutter med at paret nølende forsøker å åpne kirkedøra, som viser seg å være åpen. 

For  AGNES blir dette bryllupsdagen ”på heilt vår eigen måte”521, for  FREDRIK blir det en 

opplevelse av det guddommelige:

Eg har aldri før kjent at eg trudde på Gud
Men nett no gjer eg det
Kom 522

I stykkets siste akt er vi tilbake på samme stedet med den forskjellen er at scenebildet er 

blitt forskyvet fra busskuret mot kirken. Den gamle, forlatte kirken tas igjen ‛i bruk‛, det 

dødfødte barnet blir begravd her.

FREDRIK
Og no er det igjen / berre oss to
AGNES
Ja  
Han legg armen sin rundt skuldrene hennar. Ho ser redd mot  
han 
Viss vi ikkje hadde gått inn i kyrkja den dagen 
Så
Trur du slikt har noko å seie523 

Denne urovekkende tanken som slår Agnes – om denne kirken en sammenheng med at 

barnet kom til å dø – røper en undergravende tendens: menneskets tvil og tro beror nem-

518  Fosse 1999i, s. 323.
519  op. cit. s. 352.
520  op. cit. s. 297.
521  op. cit. s. 327.
522  op. cit. s. 328.
523  op. cit. s. 431.
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lig på det samme prinsippet. Problemstillingen blir imidlertid ikke videreført i samtalen 

”Og det er ikkje viktig heller”524 – sier hun avsluttende, og dermed overlater hun oss tvi-

len.

Den opprinnelig tomme kirken fylles med mening – det blir et ‛fast‛ oppholdssted 

som man vender tilbake til i motsetning til de andre midlertidige spillestedene i stykket. 

Den første leiligheten er plassert i nærheten av busskuret, og derfor representerer både 

stedet og ARVIDs person en påminnelse om fortiden i dobbel forstand. Å ha utsikt mot det 

stedet hvor paret slo seg sammen kan i og seg selv være positiv, men ARVIDs konstante 

tilstedeværelse blir forstått som en (døds)trussel. Evelyns besøk finner også sted her som 

forsterker den negative,  truende tendensen.525 Det gamle huset utenfor byen som paret 

flytter inn i, kan bli et stabilt oppholdssted for de moderne hjemløse, men det blir bare i 

akt tre, når AGNES innlegges på sykehus. Sykehuset fungerer naturligvis også som et mid-

lertidig oppholdssted, et venteværelse mellom døden og livet. Til tross for at fosterets liv 

ikke er til å redde og dermed kan sykehuset tolkes som et bilde på menneskets forgjeves 

kamp mot døden, gir de som jobber der en uunnværlig trøst i tragedien. Mens kirken er 

tom  og  det  er  ingen  prest  som  vier  FREDRIK og  AGNES eller  gravlegger  barnet,  blir 

sykehuset et tempel hvor SJUKESØSTERA blir den alternative sjelelige forsørgeren.526

*

Scenebildet i Mor og barn blir ikke nøyaktig beskrevet. I sceneanvisningen står det bare 

at dialogen utspiller seg i Ei stove. Det er MORAs hjem som er innrettet etter hennes smak. 

Den eneste henvisningen til denne leiligheten i dialogen er at hun blir usikker om GUTEN 

har vært der før eller ikke. 

MORA
Har du vore her før
Eg meiner
Her
ho ser rundt seg
eg no bur

524  ibid.
525  jf. Langås 2005, temaet blir også tatt opp i kapittelet om de dramatiske personene
526  Denne lesningen motsir Langås’ fortolkning av sykehuset som symbolsk sted. Hun forstår det slik at 

”sykehuset er et sted hvor mennesket pleies og helbredes, men også et sted hvor det dør. Det represen-
terer i dette stykket en akutt tilspissing av dødstrusselen, og det blir et sted hvor tvilen og angsten, men 
også menneskets utilstrekkelighet utfolder seg.” (op. cit. s. 241.)
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GUTEN
Nei527 

Den manglende beskrivelsen av spillestedet er allikevel informativ. Vår oppmerksomhet 

rettes mot og styres av samtalen og ikke av omgivelsene. MORA blir ikke karakterisert ved 

hjelp av gjenstandene som finnes rundt henne, men av hennes egen vurdering av å ha 

forlatt barnet. GUTEN etablerer heller ikke noe forhold til det stedet hvor han avlegger sitt 

besøk. Vestlandskysten og oppveksten hos bestemoren blir imidlertid nevnt som lyspunkt 

i  GUTENs liv og som en mørk minne i  MORAs liv. Det eneste som ser ut til  å være et 

bindeledd mellom de to menneskene er fisketurene om sommeren i bestefars robåt. ”Hug-

sar du / om sommaren / då vi fiska”528. Når det gjelder arrangementet er det røyking som 

skaper et midlertidig inntrykk av samhørighet mellom MORA og GUTEN.

Han tar  opp sigarettpakken,  tenner  seg  ein  røyk.  Han  rekker  
pakken mot henne, ho tar seg ein sigarett, han tenner lighteren  
sin, rekker den mot henne, tenner også hennar sigarett529 

Dette moderne ritualet blir et bindeledd i den vanskelige parten av samtalen:  MORA blir 

konfrontert med at GUTEN vet om at hun ønsket ham bort allerede før han kom til verden, 

og reagerer med et overdrevet følelsesmessig utbrudd: ”eg er gladere i deg / enn eg er i 

meg sjølv”530. Avstanden mellom  GUTEN og  MORA blir imidlertid aldri opphevet,  GUTEN 

kom for å besøke sin mor og for å få et oppgjør med fortiden. Utgangen av stykket og 

fortsettelsen av deres liv står som et åpent spørsmål. 

*

Natta syng sine songar  utspiller  seg i ”den personliggjorte møbelkatalogen” som også 

Namnet er plassert i. ”Ei stove, ein sofa, ein lenestol og eit salongbord”531. Det er klokken 

på veggen som får en viktig dramaturgisk funksjon: i de fire bildene viser den tiden som 

er gått imellom scenene og etablerer en streng linearitet i handlingen. 

I sofaen er det alltid DEN UNGE MANNEN som ligger eller sitter, det er som om han var 

lenket fast der. DEN UNGE KVINNA beveger seg eller ønsker å bevege seg friere ut og inn av 

rommet. Mannen klarer ikke å forlate leiligheten, mens kvinnen verken klarer å holde ut 

her sammen med mannen eller å bryte opp herfra. ”Den der messingskåla / er det tristaste 
527  Fosse 1999j, s. 441-442.
528  op. cit. s. 452.
529  op. cit. s. 517.
530  ibid.
531  Fosse 1999k, s. 631.

182



eg har sett”532 – sier hun og projiserer dermed sin ambivalens i forhold til det endelige 

oppbruddet i  tingene i  leiligheten.  I løpet  av denne kvelden og natten mister  hun sin 

realitetssans – delvis på grunn av alkoholen hun drikker533 – og jager seg selv og de to 

mennene i en umulig situasjon. Dette nøytrale stedet blir da det rommet hvor den moder-

ne hverdagstragedien utspiller seg.

Babyen i Natta syng sine songar er redusert til rekvisitt, for foreldrene snakker bare 

om dens fysiske behov. Den lille eksisterer bare som en samling av slitsomme gjøremål: 

de må gi ham mat, skifte bleie på ham og få ham til å sove osv. Ingen av foreldrene tar 

hensyn til barnet i sine avgjørelser: kvinnen vil flytte uten å tenke på barnet, mannen be-

går selvmord som til syvende og sist er en egoistisk handling med hensyn til de etterlatte.

Barnets reduserte eksistens kan sammenlignes med de andre stykkene hvor barne-

fødselen eller foreldre- og barnforholdet står i sentrum. Med unntak av Barnet, hvor fo-

sterets død setter i gang en meningsfull prosess, ser man at barna i Fosses sterile stuer 

forblir ufødte eller uønskede som i voksen alder begår eller planlegger å begå selvmord. 

Dette motivet forsterker den meningsnedbrytende tendensen i disse stykkene ved å inn-

snevre perspektivet på de voksnes liv uten meningsfull fortsettelse i fremtiden.

*

Stuen i  Ein sommars  dag representerer  et  spenningsforhold mellom natur  og kunstig 

hjem, mellom fortid og nåtid, mellom liv og død. ”Ei stove i eit eldre stort hus på ei 

høgde ved fjorden. Ei eldre kvinne står ved eit vindauge og ser ut.”534 Å stå ved vinduet 

og se søkende ut er et motiv i Fosses dramaer som forekommer blant annet i  Og aldri  

skal vi skiljast, Namnet, Barnet, Natta syng sine songar. Det er som regel et uttrykk for 

en selvvalgt, men passiv tilstand, for eksempel venting og erindring. I Ein sommars dag 

får denne posituren en sentral betydning for stykkets tema og struktur. DEN ELDRE KVINNA 

stiller seg opp ved vinduet for å vende blikket tilbake til det som en gang skjedde i for-

tiden. Hun vil forstå det uforståelige.  DEN UNGE KVINNA stirrer ut mot havet for å se etter 

sin mann, for å se ham forsvinne på vei ned mot sjøen og aldri vende tilbake. Passivitetet 

532  op. cit. s. 731.
533  ”Eg begynner visst å bli edru” – sier hun ikke lenge før skuddet høres fra soverommet. op. cit. s. 735.
534  Fosse 2001a, s. 11.
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som uttrykkes i dette bildet blir et symbol på hennes liv. Tilbakeblikket og avstanden fra 

det som betraktes (naturen og fortiden) blir hennes perspektiv i livet. 

Å se ut av vinduet betegner ikke bare å se ut og se eller ikke se noe, 
men også å se inn i seg selv og tilbake i tid, forsøke å fastholde det tapte 
(i alle ordets betydninger). Vinduet representerer både en åpning mot 
noe – den andre, Asle – og et skille fra det samme. Videre blir det å se 
ofte brukt metaforisk for det å forstå.535

Slik tolker Lisbeth P. Wærp vinduets funksjon i stykket som hun leser inn i en forsvin-

nings- og fastholdelsestematikk. En lignende konklusjon finner vi i Lars Sætres analyse 

av stykket. Sætre retter fokuset på det emblematiske og det serielle ved ”det innramma: 

vindauget, utsyna, blikka”.536 Det gjentagende elementet er at personene som ser ut gjen-

nom vinduet ser det samme fjordbygdlandskapet. Han mener at dette serielle elementet 

fører til at lidelsen og smerten blir på en måte konservert og forsterket. Både Wærp og 

Sætre viser her til at personenes blikk speiler hverandre og vektlegger det gjentagende i 

dette momentet også: ”DEN ELDRE KVINNA ser på DEN UNGE KVINNA, som igjen ser på MAN-

NEN, som igjen ser ut av vinduet. Stundom spegla blikkar kvarandre, i ei ”spekulerande 

sansing”, som er lukka om seg sjølve.”537 Med hensyn til vår analyse er det viktigst å 

understreke kombinasjonen mellom den konkrete gjenstandens funksjon og det billedlig 

fortettede uttrykket for menneskets forståelse av sin egen eksistens i forhold til andres liv 

og i tidens perspektiv. Det er denne formen for kombinasjon som skaper en balansegang 

mellom det banale og det vesentlige også i de andre emblematiske stedenes tilfelle. 

I Ein sommars dag spiller også båten og sjøen en viktig rolle for helhetsinntrykket, 

til tross for at de ikke kommer til syne på scenen. Båttur på fjorden forekommer også 

andre steder i Fosses forfatterskap. Den representerer en forsvunnet, men verdifull tid i 

barndommen (Mor og barn), å være i båt kan bety kjærlighetens og lykkens kortvarige 

åpenbæring (Det som ikkje er, dikt, 1992-1994), båtturen kan også oppfattes som en reise 

mot døden som er enten selvvalgt (Eg er vinden, 2006) eller en naturlig overgang (Mor-

gon og kveld, roman 2000). 

535  Wærp 2002, s. 94.
536  Sætre 2005, s. 257.
537  op. it. s. 258. 
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Å bo i et gammelt hus blir også tematisert i stykket. Opprinnelig var det ASLE som 

ønsket å flytte ut til sjøen, men han ble allikevel ikke lykkelig for det. 538 Kvinnen kom-

mer derimot aldri til å være i stand til å bryte opp fra dette stedet. ASLEs dødslengsel kom-

mer til uttrykk i forhold til båten og vannet. Det tynne skroget i uværet er noe vi ikke ser 

konkret på scenen. Det blir allikevel et bilde på hans bråe forsvinning, mens det å stå ved 

vinduet i et gammelt hus ved sjøen blir et bilde på DEN ELDRE KVINNAs innestengte erind-

rings- og sørgeprosess.

*

Mens teaterstykkene vi hittil har sett på er egnet til å bli framført på den vanlige tittes-

kapsscenen, er de følgende fire teaterstykkene bedre egnet til  å bli framført  i et åpent 

rom. Spillestedene er mindre konkrete eller virkelighetsnære, og stykkene handler ikke 

om å være innestengt i et rom eller om å være fastlåst i ritualer. 

Handlingen i Draum om hausten utspiller seg på en kirkegård. Personenes tilstede-

værelse i kirkegården er både midlertidig og konstant. I utgangspunktet er de ikke kom-

met for å være her lenge, men det virker som om de kom til å bli værende hele livet ut. 

Den objektive tiden oppløses i drømmelogikken, mens rommet – og scenebildet – forand-

rer seg ikke. Kirkegården i seg selv vekker assosiasjoner om menneskets eksistens. Eros-

Thanathos koblingen blir  eksplisitt  i  spillet,  kirkegården blir beskrevet og ‛brukt‛ helt 

konkret. Både i sceneanvisningene og i teksten forekommer det henvisninger til at perso-

nene ser på gravstøttene. ”Det gjer vel alle som går / på ein kyrkjegard / vel”539 Det er ho-

vedsakelig i stykkets første del de får mye oppmerksomhet. Samtalen om gravstøttene 

glir gradvis over i en personlig filosofi. 

KVINNE
[...]
Kanskje er det derfor
gravstøttene er der 
kanskje 
for at vi skal kunne gå rundt og lese 
det som står på dei 
og så tenkje på kven den døde 
vel kan ha vore

538  No har vi jo fått oss / eit fint gammalt hus / ved fjorden / Det var jo slik du så gjerne ville bu /sa du / No 
er vi her jo / og så er du ikkje glad / likevel / Du er jo nesten tristare / enn nokon gong før (Fosse 2001a,  
s. 20.)

539  Fosse 2001b, s. 119.
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MANN
Eg trur dei står der 
for at Gud 
skal hugse den som ligg der540 

KVINNEn svarer på dette med en lang monolog om hvordan mennesker blir til, lever og 

forsvinner, mens husene, gatene og byene består. 

Litt etter litt blir alle menneske bytta ut
med andre menneske
alle blir bytta ut
det tenkjer eg
og tenkjer ein seg
hundre år tilbake
ikkje det eingong
så var det heilt andre menneske
som var i byen 
gjekk i gatene
men byen er der
husa er der 541 

Med enkle ord forsøker hun å møte et evig spørsmål som alltid har opptatt det selvreflek-

terende mennesket: vår eksistens knyttet til tiden. I forestillingene velger man ofte å stry-

ke disse linjene, mest fordi tanken og formuleringen kan virke altfor banal. Men med 

denne forenklingen  reduseres  KVINNEns  og  MANNens  forhold  nemlig  til  et  sidesprang, 

deres møte er tilfeldig, og ikke så ‛nødvendig‛ som de selv opplever det.

Etter KVINNEns monolog om menneskelivet og husene som dets stumme vitner, inn-

fører MANNen tematikken om gamle hus:

Det er derfor
trur eg
at eg liker gamle hus
så godt
dei tar vare på dei som har vore 
men som ikkje lenger er
på ein måte 542 

Men fort legger han til at han ikke klarer å holde de gamle husene i stand og har derfor 

flyttet og solgt dem. Fosse-mennenes tiltrekning til gamle hus blir sammenfattet i dette 

korte avsnittet. Mennene søker det gamle som i overført betydning kan oppfattes som det 

idylliske, men de mangler den praktiske sansen som vedlikeholdet krever, og klarer ikke 

å holde ut i idyllen de selv søker etter. 

540  op. cit. s. 120.
541  op. cit. s. 120-121.
542  op. cit. s. 121.

186



Det er enda et filosofisk terreng som KVINNEn og MANNen våger seg ut i: det ambi-

valente  ved  menneskets  opplevelse  av  den  fysiske  kjærligheten  og  Guds  kjærlighet. 

Spørsmålets filosofiske tyngde oppløses imidlertid i en fantasifull lek som igjen knytter 

samtalen til de konkrete omgivelsene. Mannen dikter opp seksuelle småhistorier – i Spo-

on River antologiens543 ånd – om de personenes tilblivelse og liv som nå ligger under 

gravsteinene. Lekenheten og frekkheten i hans historier vekker assosiasjoner også til mid-

delalderens dødsdans- og karnevalsmotiv. Å bryte ned for å bygge opp igjen, å forstå til-

værelsen i en syklisk gjentagende struktur er – i følge Bakhtin – er selve kjernen i den 

karnevaleske virkelighetsoppfatningen,544 som til syvende og sist representerer mennes-

kets forsøk på å beherske tidens gang.

I tillegg til gravsteinene finner vi et representativt scenisk element til i Draum om 

hausten: benken som står ved grusgangen. Denne benken spiller først og fremst en prak-

tisk rolle. Den erstatter sofaen eller sengen i dette rommet. Denne benken brukes av alle 

personene, men det blir det mest personlige stedet i KVINNEn og MANNens liv: ”Så sit vi her 

/ på benken vår / du og eg”545 – sier hun i den scenen som speiler deres første møte. ”Men 

det er så lenge sidan”546 – svarer han på dette, og omskaper den enkle benken nærmest til 

et begrep på tiden som aldri stopper og som allikevel virker å stå stille.

*

Stedene i Vinter kan skildres med den ironien – en permanent parabasis547 – som dramaet 

ble tolket ut ifra av Niels Lehmann. Det er to scenebilder, en park med en benk og et ho-

tellrom som veksler hverandre gjennom stykkets fire akter. Det iøynefallende ved begge 

stedene er deres upersonlige karakter i den forstand at de er tenkt som midlertidige opp-

holdssteder for de forbigående og de reisende. Men benken i parken blir – akkurat som i 

543  jf. Edgar Lee Masters’ diktsamling om ‛beboerne‛ av kirkegården i Spoon River
544  ”  […]  omskiftningenes  og  forandringenes,  dødens  og  fornyelsens  patos.  Karnevalet  er  den 

altutslettende og altfornyende tids fest. […] Og slik er alle karnevalsymboler: de inkluderer alltid et 
aspekt av negasjon (død) eller omvendt. Fødsel er svanger med død, død med nytt liv.” Michail M. 
Bakhtin:  Problemy poetiki  Dostoevskogo,  s.  166f,  sitert  av Jostein Børtnes:  Jeppe paa Bierget:  En 
karnevalisert virkelilghetsvisjon. I: Edda, Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1987/ 1. s. 13-23 (= 
Børtnes 1987) s. 17.

545  Fosse 2001b, s. 220.
546  ibid.
547  Lehmann 2005.
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Draum om hausten – personliggjort til stykkets andre del, i den tredje akten som egentlig 

speiler parets første møte. 

MANNEN
Kan vi ikkje setje oss ned
prate litt 
berre du og eg
kan vi ikkje 
på benken
vi to 
kort pause
vi 
benken vår 
ja 
eller548 

Det fremmede hotellrommet blir på den samme måten ”privatisert”: ”Bur du på det same 

hotellet”549– spør KVINNA når hun viser tilbøyelighet til å bli med MANNEN til hotellet. Litt 

senere bruker han også det som et argument: ”Eg har dobbeltrommet enno”550. Motivet 

dukker opp igjen i  begynnelsen av den siste scenen,  når paret  inntrer i hotellrommet: 

MANNEN spør KVINNA om ”Du kjenner deg igjen / hugsar korleis det var”551 Fordoblingen 

av handlingens spillerom i hotellet og i parken øker tvetydigheten ved stykket. Historien 

virker å være uavsluttet, den fortsetter å gå rundt i sirkler. Parkbenken og hotellrommet 

blir stasjoner i denne sirkelgangen, de fungerer som faste stoppesteder, men i grunnen er 

de utskiftbare. 

Parkbenken og dobbeltsengen går inn i rekken av de midlertidige oppholdsstedene, 

sitteplassene som vi har sett i Fosses-dramaer: busskuret i Barnet, benken i kirkegården i 

Draum om hausten. De er enkle og klare bilder på det moderne menneskets fremmedgjor-

te liv. Hjemløsheten og den fremmedgjørende tendensen blir imidlertid motarbeidet gjen-

nom personenes tilknytning til de i utgangspunktet upersonlige oppholdsstedene. De blir 

tatt til privat bruk, de blir til mangetydige og personlige steder i personenes liv, i motset-

ning til de upersonlige stuene vi har sett i Namnet og Natta syng sine songar.

I  Vinter dukker det opp en del betydningsfulle rekvisitter også. MANNEN viser om-

sorg for KVINNA og kommer med klær og mat til henne til hotellrommet hvor hun venter 

548  Fosse 2001c, s. 519-520. 
549  op. cit. s. 518.
550  op. cit. s. 521.
551  op. cit. s. 523.

188



ham dagen etter de møttes. Det er spesielt klærne som blir viktige i den sammenhengen at 

vi ikke helt vet om hun er et ludder eller ikke. Måten hun prøver på seg klærne her, og 

klesplaggene hun har på seg i stykkets siste akt er markante signaler om hennes prostitu-

ertyrke, men som det er tidligere blitt fastslått er disse bare antydninger og ingen konkre-

te opplysninger. 

*

Dødsvariasjonar mangler all slags henvisning til spillerom. I sceneanvisningene blir ikke 

rommet konkret beskrevet – det er et indre landskap av minner – hvor fortidens hendelser 

og dialoger iscenesettes. Sceneanvisningene skaper allikevel et strengt partitur. Personene 

henvender seg til hverandre etter en fast koreografi. Arrangementet er et fastlagt kontra-

punkt til rommets åpenhet. Dette skaper usikkerhet om stykkets perspektiv. Det er nemlig 

en flerstemmighet i Dødsvariasjonar som punkterer våre formodninger om hvem spiller 

fortelleren, hvilket av perspektivene vi skal følge. DEN ELDRE KVINNA følger en erindrings-

prosess,  VENNEN spiller  forførerens  frekke  rolle  både  i  fortiden  og  nåtiden,  DOTTERA 

kommer først  til  ordet  på slutten av stykket.  Fosse lar  dette  moderne  skjebnedramaet 

utspille seg i et åpent terreng, i dødens landskap hvor erindringen gestaltes både i kon-

krete situasjoner og i drømmeaktige sekvenser.

*

Selv  om det  vil  innebære  en  del  skjematisering,  kan  man  oppdage  visse  tendenser  i 

forandringen av scenerommene i forfatterskapet: handlingen flyttes gradvis fra de konk-

rete  eller  hyperrealistiske stedene til  de mindre  konkrete,  snarere  drømmeaktige  rom-

mene. Alle stedene vi har kommet til i dramaene er ladet med en poetisk og overført be-

tydning, men i begynnelsen av det dramatiske forfatterskapet står ”et gammelt hus” først 

og  fremst  for  et  konkret  gammelt  hus  og  assosiasjonene  kommer  i  annen  rekke.  De 

upersonlige stuene tjener også som konkrete bakgrunner for historiene. Jo lenger vi kom-

mer i forfatterskapet jo oftere flyttes handlingen ut av de konkrete rommene, ut av den 

virkelige verden. Sceneanvisningene blir kortere og mer og mer sparsommelige, til slutt 

blir de rett og slett unødvendige, og det er bare arrangementet og replikkene er med på å 

skape sammenheng for oss.
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Spenningen mellom det indre og det ytre som karakteriserer både språket og per-

sonskildringen og som skaper en viktig dramatisk potensial i de fleste stykkene vi har sett 

kommer også til uttrykk i bruken av scenerommene. Det er spesielt Og aldri skal vi skil-

jast, Natta syng sine songar og Ein sommars dag som tematiserer denne spenningen. Alle 

disse stykkene skildrer ensomme mennesker i innestengte livsfaser, men de har nokså uli-

ke forhold til virkeligheten. De vante gjenstandene eller selve leiligheten (huset) virker på 

en måte å fange dem.  Natta syng sine songar  er i motsetning til de to andre stykkenes 

passivitet preget av rastløshet og oppbruddstrang, mens de kvinnelige skikkelsene i  Og 

aldri skal vi skiljast og Ein sommars dag virker å ha kommet ‛lenger‛ i prosessen, på hver 

sin måte er de fastlåste i sin venting og erindring.

En sofa, en benk, et vindu, et gammelt hus, en kirke, en gravlund er de karakteris-

tiske elementene i Fosses scener. I analysen ble disse omtalt med samlebegrepet emblem 

for hensikten var å unngå anvendelsen av betegnelse symbol, for dette ville antyde sym-

bolisme som kunstnerisk uttrykk og dermed motsi Fosses erklærte billedfiendtlighet. Men 

uansett hvor mye man ønsker å ‛unngå‛ den symbolistiske lesningen, er disse enkle sce-

nebildene belastet med konnotasjoner som alltid vil danne en del av forståelsen og tolk-

ningen av stykkene. Vinduet, huset, sofaen er altså topoi i ordets doble forstand – de er 

både kjente, kjedelige klisjeer og det moderne menneskets ‛urscener‛. I Fosses dramatikk 

framstilles og brukes de imidlertid uten høytidelighet og pretensjon: de har en konkret 

funksjon. Konnotasjonene skrelles bort i den nøkterne framstillingen til kun essensen blir 

igjen. Dette essensielle karakteriserer  både dramaenes språk og personskildring,  og til 

sammen styrker stykkenes poetiske og dramatiske potensial. 

I forbindelse med Fosses bruk av scenerommet må man til slutt nevne at forfatteren 

ikke etterstreber å bryte ned det imaginære skillet mellom scene og sal. I motsetning til 

hovedtendensene i det 20. århundrets teaterkunst, virker Fosse ikke å ha som må utviske 

de etablerte grensene mellom tilskuernes og leserne virkelighet og det dramatiske univer-

set som han skaper i sine stykker. Han når ut til sine mottakere på andre måter. Ved hjelp 

av få virkemidler skaper han et estetisk markert rom på scenen552. Stedets enhet, enkelhet 

og homogenitet er en viktig forutsetning for at Fosses statiske og minimalistiske teaterut-

552 jf. Helland – Wærp 2005, s. 145.
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trykk kan fungere som dramatiske effektmidler myntet på at mottakeren skal bruke det 

teatrale til å revurdere sine egne livsstrategier. 
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OPPSUMMERING AV FORSKNINGENS RESULTATER

Den mest grunnleggende erfaringen fra nærlesingen av Fosses tidlige dramastykker er at 

tekstene aldri helt kan samles rundt og festes til et fast punkt, for det alltid vil dukke opp 

nye aspekter, nye sammenhenger og nye tanker, som setter de tidligere erfaringene i en 

annen belysning. Analysens hovedaspekter som blir tatt opp i avhandlingens kapitler kan 

heller ikke helt skilles fra hverandre. Derfor er målet ved den tverrsnittlige analysemodel-

len, som ble anvendt her, å overskride den – i Fosse-tekstenes tilfelle hyppige – skjema-

tiserende lesningen og å støtte forståelsens hermeneutiske, selvreflekterende sirkel ved å 

si noe om de litterære og de dramatiske virkemidlene i selve mottakelsesprosessen. Opp-

merksomheten er ikke rettet mot å definere eventuelle budskap, eller å gi noen fasit til 

dramaenes gåter, men stykkene blir vurdert på et pragmatisk grunnlag, altså ut ifra den 

etiske effekten de har på mottakeren. 

Utgangspunktet for arbeidet med Fosses tekster var å finne innganger til dramastyk-

kenes  omstridte  dramatiske  potensial.  ”Eit  nytt  kapittel  i  teaterhistoria”553,  ”Det  21. 

århundrets Beckett”554 er karakteriserende oppslagstitler om hvordan Jon Fosse ble mot-

tatt og markedsført. Ved siden av de mange rosende anmeldelsene, innsiktsfulle litterære 

analysene er det dog også en del kritiske stemmer å høre. Disse sammenligner Fosses 

rene, estetiske tekster med det postmoderne teaterets tematisering av samtidens ”vulgær-

kapitalisme og pornofisering, medierepresentasjoner og seksualisert vold”555 og har inn-

vendinger mot den enkle tematikken og monotonien i Fosses dramatikk: ”[a]tter og igjen 

er det Mannen og Kvinna som vil bygge rede og ‛kvile i kvarandre‛, og hvert par kon-

fronteres på sin måte med problemer som sjalusi, familiebesøk, utroskap og død”556. Det 

finnes også en annen type kritikk som rettes mot teateranmeldelsenes og medieomtalenes 

skjematiserende, kanoniserende tendenser557: Fosses verk er lest som en importvare som 

skal selges både i Norge og i utlandet. Angående resepsjonen av Fosses scenetekster må 

man også nevne at selv om Fosse blir omtalt som ”den nye Ibsen” med en internasjonal 
553  Sitat fra Die Tagseszeitung på baksiden av coveret til Teaterstykke 2. Jon Fosse: Teaterstykke 2, Oslo: 

Det Norske Samlaget, 2001.
554  Sitat fra Le Figaro om Nokon kjem til å komme, (regi Claude Régy, Paris 1999), på baksiden av coveret 

til Teaterstykke 3. Jon Fosse: Teaterstykke 3, Oslo: Det Norske Samlaget, 2005.
555  Gärtner 2006, s. 1.
556  ibid.
557  Nøtvik Jakobsen 2005, s. 201.
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gjennomslagskraft, passer hans dramatikk langt i fra inn i alle europeiske teaterkulturer. 

Mens i Frankrike og i Tyskland spilles stykkene for fulle hus, slaktes hans dramatikk i 

England eller vekker nesten ingen oppmerksomhet som i Ungarn. Selv om alle disse re-

sepsjonsorienterte synspunktene, ville vært interessant å diskutere i større omfang, ville 

forskningen peke utover avhandlingens grenser og oppta i seg for mange utenom-tekst-

lige synspunkter om Europas samfunnsutviklinger, kultur- og teaterhistorie. Forskningen 

har altså søkt innover i dramaenes univers, selv om utgangspunktet var innvendingene 

mot forfatterskapets gammeldags modernitet,  estetiske autoritet  og klisjépregete  tema-

tikk. Disse kritikkene ble delvis formulert ut fra et budskapsorientert, postdramatisk syn 

på teateret, hvor grunnlaget var basert på utenomtekstlige relasjoner og utfordringer som 

de mener dagens teatertekster burde svare på.

Analysen av Fosses tidlige dramastykker er allikevel ikke helt utført etter et rent 

tekstimmanent prinsipp, for tanker og tekster av dramatikere og filosofer er trukket inn, 

dessuten blir de enkelte dramatekstene sett på i en slags intertekstuell sammenheng med 

hverandre. På det språklige planet er det Maurice Blanchots tanker som gir mest innsikt i 

dramaenes poetisitet og litteraritet; i den sceniske hentydningen er det Maurice Maeter-

lincks syn på teaterets egentlige kall som danner en gyldig åpning til Fosses tekster. Det 

er en viss hensikt med å nevne litteratur og dramatikk ved siden av hverandre her. Av-

handlingens erklærte mål er nemlig å motarbeide motsetningsforholdet mellom litteratur 

og teater som ofte har preget dramaanalysene siden det 19. århundret. Dramastykkenes 

litterære kvaliteter blir derfor sett og vurdert sammen med sin faktiske egenskaper til å 

kunne gjøre en scenisk effekt, et dramatisk inntrykk på mottakeren. 

Den tilstandsorienterte tilnærmingen viser seg å være mest relevant i forbindelse 

med Jon Fosses handlingsfattige dramatikk, dette betyr at hans scenetekster tolkes som 

”utfoldelser av en tilstand som bare brytes opp av det som er – i hvert fall tilsynelatende – 

tilfeldige og ubetydelige hendelser”558. Materlincks statiske teaterideal har mest relevans 

for denne tolkningsmåten. Den belgiske Nobel-prisvinneren beskrev det hverdagslig tra-

giske ”som er atskillig mer virkelig, atskillig dypere og atskillig mer tilsvarende vår vir-

kelige tilværelse  enn det  tragiske i  store  opplevelser”559 og denne beskrivelsen passer 

558  Helland – Wærp 2005, s. 55.
559  Maeterlinck 1998, s. 66.
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ytterst bra til tematikken i Fosses diktning. Den siterte påstanden om Fosse-dramaenes 

naive renhet og enkelhet stemmer altså til en viss grad med virkeligheten, men som Mae-

terlinck skriver er det nettopp de banale hendelsene som kan få oss til å respondere på 

vesenssammenhenger i en ramme av følelser som uten tvil er autentiske. Fosses drama-

tikk handler mye om disse følelsene: om menneskets usikkerhet og ensomhet, om fødse-

lens og dødens merkverdighet, om tidens ubegripelighet. Selv om dramaene kan gjenfor-

telles som hverdagslige historier bestående av ubetydelige situasjoner uten spenning, er 

det først og fremst ikke handlingen, men måten historiene blir formulert på som skaper 

nok dynamikk og spenning og som dermed gjør den overfladiske parafraseringen umulig. 

Peter Szondis problemstilling om det moderne dramaets ikke-dramatiske grunnma-

teriale og formulering, kan i forbindelse med Jon Fosses skuespill formuleres slik: hvor-

dan kan den banale virkeligheten bli emne til dramatikk. Når det gjelder de små fortel-

lingenes dramatiske potensial, opplever man at de små betydningsfulle momentene, for-

skyvningene i de menneskelige forholdene, motsetningene mellom det trivielle som man 

kan snakke om og det vesentlige man vanskelig kan sette ord på, blir formulert  på et 

dramatisk  språk som gjør  at  ”demarkasjonslinjen  mellom teateret  og litteratur”560 blir 

borte. Erfaringene fra analysen av Fosse-tekstenes dramatiske potensial  viser at  det er 

først og fremst formuleringen, den språklige effekten bestående av både verbale og ikke-

verbale  elementer  som skaper  rytme  og  spenning,  mens  tematikken  handler  om den 

menneskelige eksistensens basale spørsmål plassert i en hverdagsenkel sammenheng. I 

forfatterskapene  til  Beckett,  Ionesco,  Bernhard  og  Pinter  som Fosses  skriving  oftest 

sammenlignes med, blir motsetningen mellom litteratur og teater som regel ikke temati-

sert. Mens det 20. århundrets sentrale teatertekster kan beskrives med det stilistiske be-

grepet ‛dramatisk  hverdagstale‛,  er  Fosses dramatikk  preget av et  poetisk billedspråk. 

Fosses dramatikk skiller seg nemlig ut fra både dagens scenetekster og de klassisk-mo-

derne dramastykkene med sine lyriske konstellasjoner. Dette kan også forklares med den 

tilstandsorienterte  dramaturgien  i  dramaene.  Den lyriske  sjangeroverskridelsen  kan på 

den ene siden bli oppfattet som et hinder for dramatikk, mens på den andre siden viser 

nærlesningen av tekstene at de alltid inneholder ‛nok‛ av spenningspunkter, menneskelige 

relasjoner og situasjoner som er nødvendig for at teateret skal kunne bygge dynamikk 

560  Johnsen 2000, s. 30.
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rundt dem i tid og rom. I møte med Fosses tekster erfarer man ofte at nettopp denne dose-

ringen av dramatisk spenning gjør størst inntrykk på mottakeren; det er akkurat nok driv 

til dramatikk i stykkene, men det blir aldri i overkant av det passelige. Erfaringen hand-

ler, som i mange andre sammenhenger i forbindelse med Fosses diktning, om en slags ba-

lansegang, en slags likevekt mellom to motstridende felter som aldri helt lar seg forsone 

med hverandre, men som forutsetter hverandres motstand.

Det er denne dialektiske inngangen man finner til analysen av form og innhold i 

Fosses dramatikk. Med erfaringer fra Hegels og Szondis dramateorier kan man peke på 

den  nære sammenhengen mellom det  som sies  og måten  det  sies  på.  Forfatteren  har 

reflektert  over  denne  grunnleggende  sammenføyningen  i  flere  essayer  og  intervjuer. 

”Kanskje er der det slik at form og innhald i god kunst er så samanvevne at dei ikkje lar 

seg skilje frå kvarandre, innhald er form og form er innhald.”561 En av analysens mål-

settinger var å ta vare på denne sammenhengen, og ikke undersøke innholdet fraskilt fra 

formen, så når det settes opp dramaturgiske hovedbolker i forfatterskapet og innenfor de 

ti analyserte tekstene, tas det hensyn til både det tematiske og det innholdsmessige. Mens 

de to første stykkene (Nokon kjem til å komme, Og aldri skal vi skiljast) ble karakterisert 

av et spill mellom virkelighet og fiksjon, er de fire kommende stykkene (Namnet, Barnet,  

Mor og barn, Natta syng sine songar) komponert etter et atskillig strengere dramaturgisk 

prinsipp og er i større grad preget av hverdagsrealisme enn de tidligere eller de senere 

stykkene. Til tross for den realistiske framstillingen og det dramaturgiske konseptet er 

også disse stykkene preget et språklig poetisitet og en metafysisk linje. Deretter kan man 

sette opp en egen bolke for stykkene som dramaturgisk representerer en eksperimentering 

av dramatikkens, dramaspråkets muligheter i tid og rom. Tidsplanene brytes opp og flet-

tes inn i hverandre, situasjonene blir belyst fra flere forskjellige synspunkter i  Ein som-

mars dag, Draum om hausten, Vinter og Dødsvariasjonar. Inngangen til ethvert drama-

stykke er hovedsakelig et ønske om å forstå historien, og selv om det i utgangspunktet 

virker lett å gi en oppsummering og en uttømmende forklaring på det ‛som skjer‛ i Fosses 

dramaer, blir man nødt til å la en del av de mange spørsmålene, som stilles i mottakelses-

prosessen, ubesvart. Til slutt må man også innse at til og med de enkleste spørsmålene 

som man stilte i utgangspunktet om hvem de er som taler på scenen og om hvem sin 

561  Fosse 1999l, s. 239.
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historie fortelles, blir ikke lett å gi svar på. Stykkene i den første og den siste bolken 

skaper først og fremst tvil om spørsmålenes gyldighet, mens ”stuestykkene” i den andre 

bolken utfordrer oss til å vurdere metafysiske problemstillinger i en hverdagsenkel sam-

menheng. I alle de tre tilfellene kan man konkludere med et pragmatisk innsikt at ikke 

den bokstavlige betydningen av stykkene, men deres effekt på mottakerens livssyn blir 

viktig.  

Uansett om man tar utgangspunkt i den tette sammenhengen mellom form og inn-

hold i Fosses skriving eller om man tenker på virkemidlene som skaper den ovennevnte 

pragmatiske effekten, vil man konkludere med å fastslå at dramaenes språk er den vik-

tigste instansen i prosessen. Fosses dramaspråk blir undersøkt på to nivåer her: replikkene 

blir vurdert som poetiske strukturer og som samtalens kommunikative enheter. Mens den 

siste aspekten er lite vektlagt i litteraturen om Fosses forfatterskap, dominerer språkets 

poetiske vurdering ikke bare forskningen, men også medieomtalene, samt bok- og teater-

anmeldersene. Dessuten er det mye tankegods fra det 20. århundrets sentrale filosofer, 

hovedsakelig fra Heidegger og Derrida i Fosses teoretiske tanker om litteratur og teater, 

som også i grunnen også påvirker den faglige mottakelsen og analysen av hans drama-

stykker. Det siterte essayet  Stemme utan tale som handler om er en av de viktigste inn-

gangene her: ”den stumme talen, full av ukjend meining”562 som ikke i romanen, men i 

teateret lar seg høre tydeligst. Maurice Blanchots begrep ”fraværest nærvær” som en be-

skrivelse av litteraturens stemme kan knyttes opp til forfatterens språksyn. Fosses språk 

beveger  seg  ofte  i  grenselandet  til  ”det  useielege”,  som en  utprøving  av  språkets  og 

dermed eksistensens grenser. Det er spesielt de tidligste stykkene, Nokon kjem til å kom-

me og Og aldri skal vi skjiljast, som blir skapt i et spenningsfelt mellom indre monolog 

og ytre dialog. I de senere stykkene er denne spenningen også til stede, men den allerede 

nevnte balansegangen som prinsipp preger også språkets  lek mellom det sagte og det 

usagte, det overfladiske og det vesentlige i alle dramastykkene som er tatt opp i analysen. 

Avhengig av handlingen og hovedtemaet ser man at enten dialogene eller monologene 

kommer i overvekt. Samtaleanalysen som metode anvendes med størst relevans for styk-

kene hvor replikkvekslingen beskrives som dramatisk hverdagstale (som for eksempel i 

Mor og barn, Natta syng sine songar og Vinter), mens det fokuseres på de lyriske kons-

562  op. cit. s. 240.

196



tellasjonene i tekster som preges av enetale eller av en sterk subjektiv tone (som i  Ein 

sommars dag og Dødsvariasjonar).

Erfaringene fra tekstenes nærlesning ved hjelp av samtaleanalysens begrepsapparat, 

viser at språket er i så stor grad fremtredende at den er i ferd med å overta plassen for den 

dramatiske handlingen i begrepets klassiske forstand. Det er altså de verbale og ikke-ver-

bale midlene som skaper mest dynamikk og spenning i Fosses tilstandsdramatikk: de po-

etiske replikkene og de meningsfulle pausene blir de fremste effektmidlene i denne pro-

sessen. Tekstens lyriske preg skapes delvis av ordenes klang og rytme, delvis av den poe-

tiske  meningen,  den  personlige  tonen  som  løfter  samtalene,  monologene  fra  deres 

hverdagsrealisme.  Taushetene  i  Fosses  språk  –  som  med  Blanchots  ord  blir  også 

beskrevet som stedet for litteraturens evighet – blir samt repetisjonene oppfattet i en del 

av de kjente analysene om Fosses dramaspråk som tegn på en nedbrytende mekanisme. 

Denne  mekanismen  motstrider  ifølge  Unni  Langås  og  Lars  Sætre  stykkenes 

meningssøkende karakter, og setter spørsmålstegn ved menneskets streben etter å få sagt 

noe om virkeligheten med ord. Denne avhandlingen konkluderer derimot med å anse den 

stotrende kommunikasjonen, det hakkete språket som et dramatisk effekt. Både pausene 

og de overdrevne gjentakelsene blir  med referanse til  Niels  Lehmanns  analysemodell 

tolket som midler til å skape umiddelbarhet og innsikt på et sensuelt plan.  

Umiddelbarheten til historien som fortelles og til personene på scenen skapes altså 

gjennom de hakkete replikkene, som dermed erstatter ikke bare handlingen, men delvis 

også personskildringen. I forlengelsen av den dekonstruktive språkforståelsen leses ofte 

Fosses personer inn i negativitetens tendens, og de blir oppfattet som ”de-humanized ma-

terial bodies”563 eller som ”sceniske marionetter hvis viktigere funksjon blir å illustrere 

tilstander og utforske eksistensielle grenseområder.”564 I analysen blir denne vurderingen 

satt opp mot en forståelse av Fosses personer som sier at de ”fremstår ganske vist som 

individer, men de vil ikke for alvor træde i karakter”565. Selv om personenes gjennomgå-

ende navnløshet skaper avstand, og minner om både de middelalderske moralitetenes ty-

per og det absurde teaterets historieløse streifere, får man alltid inntrykk av at de bærer på 

en forhistorie, som bare i enkelte tilfeller blir gransket (Mor og barn, Ein sommars dag), 
563  Sætre 2005, s. 194.
564  Langås 1998, s. 206.
565  Lehmann 2005, s. 164.
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men som hele tiden ligger der som en gjemt motivasjon til nåtidens hendelser. Maurice 

Blanchot beskriver denne mennesketypen som tilstanden å være ikke ”tillräckligt väckt 

till liv”566. Denne formuleringen er en viktig inngang til å forstå Fosses mannlige hoved-

personer. Spesielt er det  ASLE fra  Ein sommars dag, som denne beskrivelsen passer til, 

men GUTEN i Mor og barn og DEN UNGE MANNEN i Natta syng sine songar er også lignende 

desillusjonerte menn. De andre mannlige hovedpersonene gir også inntrykk av å være ev-

nerike, men viljeløse, som om de var hemmet av en smertefull innsikt om eksistensens 

meningsløshet. Det eneste unntaket er kanskje FREDRIK i Barnet som på grunn av hendel-

sene i stykket kommer fram til en dypere innsikt som han kan omsette til ord. Selvreflek-

sjonen er på den måten en redning for ham mot å bli invadert av tilværelsens fåfengthet. 

Det finnes også menn i mindre roller, for eksempel  VENNEN i  Dødsvariasjonar,  ARVID i 

Barnet, og MANNEN i Nokon kjem til å komme som framtrer nærmest bare som typer, for 

de kan oppfattes som det ondes engler eller som grenseskikkelser mellom liv og død, men 

denne tolkningen aldri er endelig. Det finnes alltid mint ett trekk ved deres karakter (VEN-

NENs advarsler til  DOTTERA, ARVIDs søken etter Gud, MANNENs naivitet og ensomhet) som 

skaper tvil rundt bedømmelsen av deres tilsynelatende destruerende motivasjoner. Fed-

rene i Fosses persongalleri har også en del fellestrekk, for de har mye av de yngre men-

nenes desillusjonerte vesen, men i tillegg ser man alltid særegne egenskaper – livstretthet 

i  Namnet, sårbarhet i  Natta syng sine songar, stoisk ro i  Draum om hausten, oppriktig 

sorg og kjærlighet i  Dødsvariasjonar – som gjør den entydige tolkningen av fedrenes 

rolle vanskelig.  

Blant Fosses jenter og kvinner finnes det bare DOTTERA i Dødsvaraiasjonar, som ka-

rakteriseres av en lignende folkeskyhet,  passivitet  og dødslengsel  som vi har sett  hos 

mennene. Mens de mannlige heltene karakteriseres oftest av ordknapphet og sorg, ser vi 

at kvinnene framtrer mer aktive og mer desperate i sin kamp for å sette ord på følelsene 

sine. HOs ensomhetsmonologer i Og aldri skal vi skiljast er på denne måten beslektet med 

DEN ELDRE KVINNAs sørgetaler i Ein sommars dag eller i Dødsvariasjonar. Den klisjéaktige 

svigermorsbebreidelsen fra MOR i Draum om hausten blandes med en profetisk innsikt og 

oppriktig  bekymring.  Selv om  JENTA i  Barnet og DEN UNGE KVINNA i  Natta  syng sine 

songar er påskyndere av tragiske oppbrudd, felles det ingen dom over dem. Til og med 

566  Hverven 1999, s. 102. sitat fra Maurice Blanchot
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MORA i  Mor og barn ‛slipper unna‛ denne dommen, for hun blottlegges i sin desperate 

streben  etter  selvrealisering  og  anerkjennelse.  Med  den  oppriktige  framstillingen  av 

hennes sårbarhet er hun også en ‛fullverdi‛ medlem i Fosses persongalleri.

Den skarpeste kritikken567 rettes mot Fosse-personenes naive enkelhet og stykkenes 

skjematiske kjønnsrollemønster, men innvendingene beror på en grunnleggende misfor-

ståelse av dramastykkene. De som vil nemlig finne en samfunnskritisk budskap i stykke-

ne vil komme til kort, Fosses dramatikk mangler slike intensjoner; formen, tematikken og 

personkarakteristikken er ikke skapt til å speile samtiden direkte. Allikevel er ikke perso-

nene helt løsrevet fra tiden som forventer aktivitet, pågangsmot og selvrealisering av alle 

samfunnsmedlemmer. Mens de som ikke er i stand til å delta i kappløpet, kan ikke føle 

seg hjemme i denne verden. Skildringen av de barske sosiale forholdene blir aldri direkte 

beskrevet i Fosses dramatikk, det er kun vage antydninger og indirekte tegn i tekstene til 

at alle personene er mer eller mindre ‛outsidere‛ i et fremmedgjort samfunn. I forbindelse 

med de mannlige heltenes tiltrekning til de gamle husene kan vi finne noenlunde entydige 

markører i tekstene. I Nokon kjem til å komme snakker man om trusselen fra ”dei andre” 

og i  Ein sommars dag blir ”alle folka og bilane” nevnt som forklaring på hvorfor  ASLE 

ville flytte ut av byen. 

Til tross for at det er mye snakk om ”dei gamle husa”, er det den borgerlige stuen 

som er den det mest karakteristiske scenerommet i Fosses forfatterskap. Dette vekker as-

sosiasjoner til Ibsens samtidsdramaer, også med hensyn til at Fosses ”personliggjorte mø-

belkataloger” fungerer etter titteskapsteaterets prinsipp. Men realismen overskrides i ”den 

nye Ibsens” scenerom, for den renheten og minimalismen som karakteriserer språket er 

også beskrivende for det visuelle inntrykket stuene gjør på mottakeren. Sofaen, vinduet, 

fotografiene på veggen er med på skape en virkelighetsillusjon, men de viser seg å være 

sceneobjekter som ikke illustrere, men strukturer rommet, arrangementet og dermed mot-

takelsen. Det er med Heiner Müllers ord angstens geometri som styrer Fosses ritualbund-

ne personer i dette rommet. Klarest blir denne sammenhengen mellom indre tilstand og 

ytre handling i Og aldri skal vi skiljast, hvor ventingen knyttes til bestemte gjentakende 

bevegelser i rommet og monologsekvenser i språket. Vinduet i Ein sommars dag blir et 

billedliggjort uttrykk for stykkets hovedtema, sorgen og erindringen. I tillegg til det gam-
567  se Larsen 2001 og Gärtner 2006.

199



le huset og stuen fungerer busskuret, kirken, kirkegården, parkbenken som mangetydige 

scenerom. Til tross for stykkenes symbolfiendtlighet vekker disse scenebildene, som be-

skrives bare i grove trekk i sceneanvisningene, assosiasjoner som er med på å skape en 

visuell ramme rundt de små menneskenes møte med seg selv og med livets store spørs-

mål. 

Dødsvariasjonar peker på nye veier i forfatterskapet både med hensyn til rombruk 

og tidskonstruksjon. Scenerommet, som i Fosses dramastykker alltid er både konkret og 

abstrakt, blir borte og handlingen plasseres i et mentalt rom som er stedet for erindring og 

søken etter meningssammenheng i tiden. Bruken av rommet tar altså ikke hensyn til det 

fysiske rommet, og noe lignende skjer med tidskonstruksjonen. Tilbakeblikk og erind-

ringsbilder følger hverandre også i  Ein sommars dag. Overgangene mellom tidsplanene 

markeres bare i arrangementet som sceneanvisningene antyder. Draum om hausten er en-

da mer radikal og utfordrende når det gjelder tidsprang, det hender at innenfor bare en 

replikk viskes ut grensene mellom nåtid og fortid og framtid. Med denne formmessige 

nyvinningen setter Draum om hausten vår hverdagsforståelse av tiden i parentes og åpner 

mot eksistensialontologiske spørsmål om menneskets fundamentale uvitenhet og usikre 

plass i tidens perspektiv. 

I analysen er stykkene som struktureres av et ikke-lineært handlingsforløp beskre-

vet fraskilt fra drama som ikke har noen markert tidsstruktur. Men vi har sett at også dis-

se lineære fortellingene innebærer momenter som gjør inntrykket mer sammensatt enn 

det som kan forutsies. Det er spesielt de språklige repetisjonene, samt de gjentakende be-

vegelsene  i  rommet  som  sår  tvil  om tidskonstruksjonens  enkelhet.  Og aldri  skal  vi  

skiljast  er et karakteristisk eksempel på at den tilsynelatende lineære handlingen splittes 

opp  i  flere  virkelighets-  og  tidsplaner.  Mens  tidens  dokumentering  og  hendelsenes 

tilknytning til presise klokkeslett i  Natta syng sine songar blir nesten overdrevet i den 

motsatte  retningen  av  den  ellers  flytende,  og  den  –  på  grunn  av  de  overdrevne 

gjentakelsene ofte spiralaktige – tidskonstruksjonen vi ellers ser tendenser til  i  Fosses 

dramatikk.

Både språkets enkelhet,  personskildringens minimalisme, rommets nøkternhet og 

tidens sirkelgang er trekk ved forfatterskapet som gir grunnlag til å sammenligne Fosses 
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dramastykker med det absurde dramaet, først og fremst med Samuel Becketts dramatikk. 

På det ytre planet kan vi finne en rekke sammentreff: generalisering, få, historieløse per-

soner uten klasseforskjeller, stillestående eller statiske handling, nøkterne visuelle skild-

ringer. Men ved siden av de mange fellestrekkene er det en vesensforskjell som er blitt 

framhevet i analysen: grunntonen i det absurde dramaet er alltid den pessimistiske resig-

nasjonen eller den kyniske latteren, og det går til syvende og sist mot negasjon av teater. 

Avhandlingens grunntese er imidlertid det motsatte av denne negasjonen, og analysen av 

persongalleriet vitner også om at Fosse skildrer sine helter med empati. Selv om det aldri 

finnes et talerør eller en gjemt, men tydelig forfatterstemme i stykkene, er personenes 

sjelskvaler og streben med ord ikke latterlig framstilt, men med humanistisk innsikt og 

ofte med varm humor. 

I arbeidet med Fosses tekster – med tanke på både den sceniske realiseringen, gjen-

diktningen og den litteraturvitenskapelig baserte tolkningen – opplever man at det er en 

motor, en skjult drivkraft i tekstene, som ikke er åpen til den intellektuelle forståelsen. 

Pulseringen fra denne motoren skaper en fysisk-sensuell opplevelse som gjør at enkelhet 

blir ikke oppfattet som naivitet og monotoni. For de små personlige historiene er selvsagt 

overskuelige for mottakeren som har brynt seg på den postmoderne litteraturens labyrin-

ter, men denne erfaringen blir på en måte ikke viktig. Det viktige er derimot erfaringen av 

en kompleks, men også midlertidig opplevelse som forfatteren har funnet et treffende ut-

trykk for fra det ungarske teaterspråket. Essayet Når ein engel går gjennom scenen er en 

av de sentrale ars poetiske tekstene fra Gnostiske essay som her kan avslutte den teoretis-

ke oppsummeringen.  

[…] i dei lysande fortetta glimt der noko i ein forestilling på ufor-
klarleg vis går saman til ei intens kjensle som samtundes er fylt 
av ei innsikt ein skjønar med heile seg, men likevel ikkje så lett 
kan gjere greie for, det vil seie når teateret er på sitt beste, seier 
ein gjerne i Ungarn, for å beskrive desse glimta, at ein engel går 
gjennom scenen. […] Og er det ikkje ei god beskriving av teater 
på sitt beste å seie at dete, når det verkeleg lykkast, går ein engel 
gjennom scenen? […]
Det seier seg sjølv at slike privilegerte augneblinkar ikkje kan be-
stillast, dei kan ikkje instruerast, dei kjem om dei kjem, dei lar 
vere om eit eller annan vil det slik. […] 
Og har eg noko mål med dramatikken min må det vere å skrive 
tekstar som har nok energi i seg til at ein engel kan få gå gjennom 
scenen. […]
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Når engelen går gjennom scenen blir dermed estetikk og etikk eitt 
og det same.  For når engelen går gjennom scenen skjønar ein, 
bortanfor alle omgrep, all teori, ganske plutseleg så mykje meir 
enn ein nokon gong kan klare å få sagt.
Og ein skjønar det saman.568

568  Jon Fosse: Når ein engel går gjennom scenen. I: Jon Fosse: Gnostiske essay. Oslo: Det Norske Samla-
get, 1999. s. 241-242. (= Fosse 1999m)
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