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1800 – Fantastisk litteratur 12. februar

1800 - Jules Verne 26. februar

Fantastisk litteratur
i tre århundrer



P J Moe

Forelesning 12. februar 2020:

- 1800-tallet som periode
- Fantastisk litteratur - science fiction
- Hoffmann, Shelley og Poe  m.fl.
- Analyse forts. Rat Krespel
- Tekstutdrag



Film, R.L. Stevenson
https://youtu.be/1mQt5FreIiQ

Film, Philip K. Dick
https://youtu.be/eogpIG53Cis

https://youtu.be/1mQt5FreIiQ
https://youtu.be/eogpIG53Cis
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vi har før snakket om: 

1600 og 1700 tallets epoker
- det ‘barokke’ ved fantastisk litteratur

Renessansen betød gjenfødelsen av kulturelle strømninger 
fra antikken.
Med renessansen er det individet som kommer i fokus  og 
deretter barokken , hvor kunsten får lov til å ‘flyte over sine 
bredder’ - og bli rikt og overveldende utbrodert
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1800 tallet som periode
Romantikken - Realismen

Kunsten er ikke lenger bestillingsverk fra 
kirken eller aristokratiet
- og gir ikke lenger ‘mimetisk’ etterligning.’

Kunstnerne blir individuelle.
Kunst for kunstens egen skyld
- kunstneren maner frem det som føles

I realismen er mimesis igjen fremme 
– ektheten, det realistiske skal vises



Ridderstrøm, «1800-tallet»:

4 revolusjoner finner sted

Franske r. 1789
Filosofiske 
Industrielle r.
Romantiske, innen litteratur og kunst



Jules Verne:

Jorden rundt på 80 dager (1873)

www.jules-verne.no

79



Hvem var Jules Verne? (1828-1905)

- Født i Nantes i Bretagne 
- utdannet jurist
- skrev tidlig dikt og musikkteater
- interessert i vitenskap og geografi
- opptatt av å formidle kunnskap

Verne - 30 år

En av verdens mest leste 
og oversatte forfattere

www.unesco.org/xtrans

www.jules-verne.no



Jules Vernes reise-fortellinger
fiksjon og sakprosa

Verne konstruerer en kjernehistorie 
som sender romanfigurene (og leserne) ut på en reise 

– denne gir forfatteren en anledning til å legge ut om 
jordens geografi

- ofte tar han lange ‘pedagogiske’ pauser i handlingen
der en ‘reiseleder’ er forfatterens talerør

www.jules-verne.no
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De «Ekstraordinære reiser»
tar for seg hele kloden: 

– uoppdagede steder
- polpunktene 
- jorden rundt, over og under vann
- inn i kloden 
- ut fra kloden 

Jules Verne og universet

Tiden for europeernes sine siste store landoppdagelser.



Fra jorda til månen -
Den første science fiction -bok?

www.jules-verne.no



Engelstad, Interart:

Opprør mot opplysningstidens rasjonalitet 
og fornuftstenkning



Romantikken er blant annet en protest mot 
konsekvensene av den industrielle revolusjon 
og den kapitalistiske samfunnsutviklingen



Hva er fantastiske fortellinger?

Eventyr

Fabler

Spøkelseshistorier

Science fiction

Fantasy

SagnLegender



Hvordan er det med fantastiske fortellinger 

- fantastisk litteratur

I en tid der alle tror på det overnaturlige?
- på det overjordiske?



Eventyr

Folkeeventyr – kunsteventyr

Asbjørnsen og Moe 

H.C. Andersen 

E.T.A. Hoffmann

Brødrene Grimm 
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1800-tallets epoker

Romantikken

Romantikkens store helt George Gordon Lord Byron (1788-1824) 
– dikter (Don Juan), frihetskjemper, eventyrer og bohem            x
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1771-1832   Sir. Walter Scott
1789-1851   James Fenimore Cooper
1803-1870   Alexandre Dumas sr.
1809-1849   Edgar Allan Poe

Andre forfattere i perioden
omtalt av Helge Ridderstrøm (2008):  «1800-tallet»
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1800 tallets epoker
Romantikken

Innen litteraturen kommer også det ekstraordinære. 
Nye retninger vokser frem
- grøssere, fantastiske fortellinger og detektivhistorier

InterArt omtaler E.A. Poe (1809 – 1849)
som opphavet til disse genrene  
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(1800 tallets epoker – romantikken)

…… men før Poe:

litterær ‘hyttetur’ til Sveitz 1816:

bl.a:
George Gordon Lord Byron (1788-1824) 

Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822,  ble 29 år)

gift med Mary Shelley (1797 – 1851)
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1800 tallets epoker

Romantikken

Innen litteraturen vokser nye retninger frem
- blant grøsserne, den gotiske fortelling,
The Gothic novel:

Mary Shelley (1797 – 1851): 
Frankenstein (1818)
(Frankenstein; or, The Modern Prometheus)

- den første
Science fiction roman?

xxx

-

Bram Stoker (1847 – 1912): 

Dracula (1897)



Året 1818

M. Shelley: Frankenstein; or, The Modern Prometheus

E.T.A. Hoffmann: Rat Krespel



Ernst Theodore Amadeus 
Hoffmann (1776-1822)

Rat Krespel (1818)

(Fortsette analysen)

Gustave Doré



Etterpå ….
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Edgar Allan Poe (1809 – 1849)

Turbulent liv 

Dikt
Noveller 

«The Raven»

«The Facts in the Case of M. Valdemar»
«The Gold-Bug»
«The Murders in the Rue Morgue» 

«A Descent into the Maelstrom»
«MS. Found in a Bottle»

«The Balloon-Hoax»

The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket

Nøkkel til forståelse av Poe:
- må høres, leses høyt
(til webside – the Raven)

https://klassefronter.wordpress.com/ba_sprak_interart/1800-tallet-og-jules-verne/


Å oppleve Poe…….

Poe MÅ leses høyt:

«THE RAVEN» (1845) – utdrag
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
«‘Tis some visiter,» I muttered, «tapping at my chamber door—
Only this and nothing more.»
—Edgar Allan Poe (1809 – 1849)

Diktet «The Raven»
Lenke /web [passord interart]

Hør James Earl Jones (stemmen til ‘Darth Vader’ i Star Wars)  LYD

https://klassefronter.wordpress.com/ba_sprak_interart/1800-tallet-og-jules-verne/poe-the-raven-dikt/
https://youtu.be/WcqPQXqQXzI
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Når en forfatter lar handlingen utspille seg i omgivelser 
som er fullstendig løsrevet fra vår egen virkelighet 
blir leseren nødt til å godta de premissene som settes. 
Forfatteren kan skildre et handlingsforløp 
uten at leserne vil ha avgjørende innvendinger. 

Men dersom problemstillinger som reises allikevel har store likhetspunkter 
med våre egne samfunnsforhold, 
har opphavsmannen skaffet seg en anledning til å kommentere 
og stille vesentlige spørsmål ved vår samtid.

Hvorfor fantastisk litteratur?
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Hva er fantastisk litteratur?
Vi finner flere ‘definisjoner’ i litteraturteoretisk
og litteraturhistorisk faglitteratur.

Det er all grunn til å utfordre faglitteraturen her
– noen definisjoner ekskluderer mye nyere fantastisk litteratur.

Hva er fantastisk litteratur?
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«samlebetegnelse for litteratur som på ulike måter bryter 
med konvensjonelle oppfatninger av hva som er sannsynlig», 
Litteraturvitenskapelig leksikon (Lothe, Refsum og Solberg 1997).

Fantastisk litteratur har ofte innslag av noe eventyrlig, 
ekstraordinært, kanskje overnaturlig.

(I dagligtalen brukes gjerne ordet fantastisk 
om noe vi opplever som så positivt at det nesten er helt utrolig).

Hva er fantastisk litteratur?



Fantastisk litteratur står ikke for seg selv uten kontakt med 
resten av litteraturen og kulturen som blir produsert, hele 
litteraturhistorien kan introduseres med det fantastiske som 
alternativ innfallsvinkel om man ønsker det. 

En tanke som også i høy grad stenger fantastisk litteratur ute 
fra akademia, er at den bare passer for barn og ungdom. Det 
hadde, om så var, i seg selv vært en dårlig grunn til ikke å ta 
den seriøst, men det stemmer heller ikke. 

Det aller meste som finnes av fantastisk litteratur, er skrevet 
for voksne.



Standardverket om fantastisk litteratur, 
av Tzvetan Todorov fra 1970
Introduction à la la littérature fantastique (1970) 

[3 krav må oppfylles …]



Selsomme historier ?
Opphørte litteraturretningen ved utgangen av 1800-tallet ?

For Todorov er fantastisk litteratur en egen sjanger. 

# Teksten må skildre en realistisk verden.

# Todorov mener at fortellingen er fantastisk så lenge leseren, og 
gjerne en karakter i teksten, er i tvil om en hendelse har en naturlig 
forklaring eller ikke. 
En slik forklaring vil forekomme i de fleste tekster, og dermed skifter 
sjangeren. Fortellingen vil gå over i det uhyggelige (the uncanny) 
hvis det inntrufne har en naturlig forklaring, og over i det 
eventyrlige (the marvellous) hvis det har en overnaturlig forklaring.

# Forutsetningen for at litteratur i det hele tatt skal kunne regnes 
som fantastisk er for Todorov at den foregår i en 
virkelighetsilluderende, realistisk skildret verden, hvis ikke befinner 
vi oss allerede fra starten innenfor det eventyrlige.



Denne sjanger-definisjon ekskluderer 
mye vi i dag forstår som fantastisk 
litteratur.

Det går godt an å se litteraturen 
– ikke som en sjanger, men som en litterær 
metode….



Strukturalistene og Todorov

Todorovs arbeid fra 1970 er så berømt og 
omtalt/referert til, at en ikke kommer utenom….
Men 

Trenger vi sjangerdefinisjoner?



Definisjoner på fantastisk litteratur 
(kjent internasjonalt)

Tzvetan Todorov   
Introduction à la la littérature fantastique (1970) 

Rosemary Jackson 
Fantasy: The literature of subversion (1981) 

Kathryne Hume
Fantasy and Mimesis: Responses to Reality in Western Literature 
(1984)



Jon Bing & Tor Åge Bringsværd  
1967

Bokklubben 1967

Fabelprosa –begrepet

[web] Vinduet 1967

https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/vinduet_2_1967


Fabelprosa - som sammenfattende betegnelse

[dette] er ikke en litteratur om bestemte emner, det er en 
måte å behandle et hvilket som helst emne på.



Bing & Bringsværd:

Nazar –antologiene (Gyldendal 1977)



L. Holberg: Niels Klims reise til den underjordiske verden (1741)

Planeten Nazar i jordens indre

Tegning: Jens Juel 1789
www.jules-verne.no



Jon Bing på TV i ‘Leseforeningen’  [strt.3:30] [10.24]

Om fantastiske fortellinger, science fiction og sjangere:
https://tv.nrk.no/serie/leseforeningen/1999/FKUR10001099/avspiller

https://tv.nrk.no/serie/leseforeningen/1999/FKUR10001099/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/leseforeningen/1999/FKUR10001099/avspiller


Jon Bing (1944-2014) og Tor Åge Bringsværd  (f.1939) 
skrev teksten om fabelprosa i «Vinduet» i 1967 
- 3 år før Todorov 

Den kan leses her:
https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/
docs/vinduet_2_1967

https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/vinduet_2_1967


Forts. analyse
Hoffmann:  «Rat Krespel»





Aktantmodellen


