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1: Indledning 

 

  Jeg vil i denne opgave arbejde med J. P. Jacobsens novelle Fru Fønss (1882). Hvert afsnit 

indledes med en kort beskrivelse af hvad jeg vil gøre, og afsluttes ligeledes med en 

delkonklusion.  

  Til at begynde med vil jeg analysere og diskutere novellens forløb og tematik. Dette gøres 

for at skabe et klart overblik over plottet. Dette aspekt finder jeg dog relativt ukompliceret, 

og vægter derfor efterfølgende min analyse på tekstens formelle strukturer i forhold til 

dette tema. Herunder vil jeg arbejde med de forskellige sproglige virkemidler der bruges i 

novellen, og komme ind på de symbolske lag og intertekstuelle referencer der er. 

Ydermere vil jeg se på hvorledes disse medvirker til at skabe et implicit fundament for de 

mange kontraster, teksten er opbygget omkring.   

  Efterfølgende vil jeg introducere Gerard Genettes tekst Moods (1972), og beskrive de 

begrebsdannelser han arbejder med heri. Disse begreber bruger jeg så i en analyse af 

fortællesituationen i Fru Fønss. Dette gør jeg både for at afprøve Genettes teori i praksis, 

men også fordi novellen netop på dette punkt er ganske interessant opbygget. 

  Som afslutning på opgaven vil jeg lave en konklusion hvori jeg opsumerer og samler de 

forskellige tråde, der er blevet beskrevet i analyserne undervejs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hvor andet ikke er angivet referer sidetallene i opgaven til kompendieversionen af Fru 

Fønss. Desuden vil længere citater være indrykket, for overblikkets skyld.) 
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2: Analyse af Fru Fønss 

 

  Mit formål med dette afsnit er at analysere novellens tematik og symbolske lag, med vægt 

på de modsætninger teksten opstiller. Det nævnes, at min læsning udelukkende vil fokusere 

på teksten selv, og derfor ikke bevæger sig ud i eksempelvis genremæssige eller 

biografiske diskussioner. Jeg laver i stedet en fokuseret nærlæsning, som ikke er 

altfavnende, men derimod har det formål at undersøge de tekstlige elementer, jeg ser som 

de væsentligste i forhold til en fortolkning. (Herunder hører også mit afsnit om 

fortællesituationen, som jeg dog først bringer efter at have introduceret en tekst af Gerard 

Genettes.) Novellen indeholder mange analytisk interessante aspekter, og jeg vil naturligt 

nok ikke kunne gennemgå dem alle. Derfor vil jeg fokusere min analyse ud fra en tese om, 

at novellen arbejder med nogle helt grundlæggende kontrasteringer, som er at finde på stort 

set alle fortællingens niveauer. Jeg vil dog ikke kun beskæftige mig med dette forhold, men 

bruge det som en rød tråd i min analyse.  

 

2.1: Introduktion til novellens forløb og tematik 

  Formelt set er Fru Fønss en klassisk novelle med en central konflikt opbygget omkring 

fire scener og en afsluttende beretning om efterspillet. Fortællingens første scene er ved en 

udsigtsbænk i Avignon, hvor familien Fønss introduceres. Den næste scene foregår dagen 

efter, hvor Tage og fru Fønss tager på museum og møder Emil Thorbrøgger, med det 

resultat at kærligheden mellem ham og fru Fønss genopblomstrer. Herpå følger novellens 

klimaks i form af en scene i et læsekabinet, hvor Emil og fru Fønss betror hinanden sin 

kærlighed og ligeledes beslutter at gifte sig. Den fjerde scene foregår dagen efter i samme 

kabinet, hvor fru Fønss fortæller børnene hvad der er sket, og det kommer til et brud i 

mellem dem. Novellen afsluttes efterfølgende med en fortælling om deres korte ægteskab, 

fru Fønss’ sygdom og hendes afskedsbrev til sine børn.   

  Overordnet set er forløbet kronologisk, og foregår over nogle få dage1. Undervejs er der 

dog indlejret nogle flashbacks, der fungerer som indledninger til/ uddybninger af det der 

finder sted i novellen. Et af disse tilbageblik mener jeg rummer en interessant passage, som 

faktisk peger hen imod det, der er under optræk, og på en måde anticiperer det. Det er i 

afsnittet, hvor fru Fønss’ afdøde ægtemand beskrives: ”Så havde hun da taget ham, de 
                                                 
1 Udover slutningen, som opsummer hvad der sker efter kabinet-scenen. Her er der dog tale om en fortælling 
og ikke direkte en scene (uddybes i afsnit 4).  
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havde givet hende, ham, der var disse forholds herre.” (s. 228). I første instans betegner 

denne beskrivelse naturligvis den familiære situation de er i nu, med fru Fønss som enlig 

mor til to børn. Men samtidig kan det antyde den store betydning, hr. Fønss får for 

børnenes reaktion på moderens nye ægteskab. Med andre ord bliver han indirekte ’herre 

over’ de konflikter der udspilles og dette af flere grunde. For det første fordi han var skyld 

i, at fru Fønss ikke fik Emil i første ombæring. For det andet fordi han stadig er til stede i 

overført betydning i form af sine børn, og derved repræsenterer en modstand overfor den 

genfundne kærlighed. At dette er tilfældet understreges yderligere af novellens titel, som 

direkte sætter fokus hendes navn, nemlig fru Fønss, og derfor viser at hun stadig er bundet. 

Samtidig er hr. Fønss,  

”(…) denne fine, tyndblodede natur (…)” (s. 228), derfor også rent 

udseendemæssigt en direkte modpol til Emil, der beskrives som 

”(…) en høj, skjægget herre med et solbrunt ansigt.” (s. 230).   

  Andre steder i teksten er der desuden konflikt mellem de udsagn, der kommer før 

kærlighedserklæringen, og dem der kommer efter. Et eksempel2 på dette ses i en af de 

første beskrivelser af fru Fønss: ”Fru Fønss havde kun et resigneret smil overfor denne 

livløse ensformighed (…)” (s. 226). Her bruges naturen til, i overført betydning, at 

beskrive fru Fønss3, og det er derfor klart at den ensformighed, der omtales, også skal 

associeres med fru Fønss’ liv. Når dette er tilfældet, så kommer følgende udsagn til at stå, 

som et klart bevis på den nye opfattelse fru Fønss har fået af sig selv efter at have mødt 

Emil igen: ”(…) jeg har ret til at være lykkelig en gang, til at leve fuldt ud en gang på min 

natur, leve mine længsler og mine drømme. Jeg har aldrig resigneret; (…)” (s. 233-34). 

Således er der nu skabt tydelig modsætning mellem situationen før og efter mødet med 

Emil. Før mødet havde fru Fønss affundet sig med sin moderrolle (”Efter mandens død 

havde hun så levet meget for sine børn” (s. 228)), men nu hvor hun har fundet sin gamle 

kærlighed, ses det hele i et helt nyt lys, ekspliciteret ved gentagelsen og omvendelsen af 

ordet ”resigneret.” På den måde er det yderligere understreget, at det netop er fru Fønss’ 

konflikt, der er det tematiske omdrejningspunkt. En konflikt der udmunder i spørgsmålet, 

                                                 
2 Et andet eksempel, som jeg blot vil nævne, er den måde fru Fønss først vil, at børnene skal bestemme, hvad 
der skal ske: ”Hvad ordningen af deres liv, i forhold til hende og til ham, angik, der skulle de [børnene] råde 
helt. Hun ville ingenting fordre.” (s. 234). Lige efter modsiges dette standpunkt: ”(…) for de måtte vide, at 
det, hun ville fortælle dem, var fast afgjort, og at ingenting, de kunne sige, ville få hende til at forandre det.” 
(s. 235). 
3 Uddybes i afsnit 4. 
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om hun skal forblive i sin rolle som moder og familiens fælles fundament, eller følge sit 

hjerte og individuelle ønske.  Der er dog flere aspekter i dette valg, hvilket etableres 

gennem tekstlige konnotationer novellen igennem. Et af disse lag findes bl.a. i fru Fønss’ 

tanker om sin alder, og om hvor vidt hun stadig er ung. Hun er næsten fyrre og stadig smuk 

(s. 228), og efter hun møder Emil, føler hun at der sker noget:  

”Hun følte sig ikke yngre, syntes hun, men det var hende, som i 

hendes sjæl et standset, opstemmet tårevæld var bristet åben igen og 

atter begyndt at rinde; (…) som var hun mere værd og alting hende 

mere værd igjen; en ungdomsfølelse til sidst.” (s. 231). 

Emil lader hende på den måde træde ud af sin ellers fastlåste position og delvist føle sig 

ung igen: ”(…) livet lå for hende som en stor strålende dag, og ikke mere som en dag, der 

helder imod tusmørkets stille, vemodsfulde timer (…)” (s. 232). Herved bliver det også et 

valg mellem at ”leve igen” eller blot acceptere at det fra nu af går ned af bakke. Som 

bekendt vælger hun at gifte sig med Emil, og derved vælger hun også symbolsk en ny 

ungdom idet Emil associeres med vitalitet og kraft, bl.a. konkret ved at han var hendes 

ungdomskæreste. Men det er ikke uproblematisk for fru Fønss som mor til to unge 

mennesker, at opleve denne nye livslyst:  

”Men så ung som hun havde troet, var hun dog måske ikke. Hun 

havde mærket noget i denne samtale med sine børn. Havde hun ikke 

siddet der, frygtsom, trods sine ord, og næsten følt sig som den, der 

havde gjort indgreb i ungdommens ret, (…). Hun begyndte at forstå, 

at det kunne være en tilfredsstillelse at være helt gammel, ikke at 

hun ønskede det, men det smilede dog svagt til hende som en fjærn 

fred (…)” (s. 237). 

Hun får dårlig samvittighed over, at det skal gå ud over børnene, at hun vil føle sig ung 

igen, og træde ind på deres domæne. På den måde bliver fru Fønss placeret i et besværligt 

dilemma, når hun skal vælge mellem Emil og familien. Hele den diskurs der omhandler 

dette ung/gammel-aspekt er dog meget modsætningsfyldt beskrevet, og effekten bliver, at 

ikke engang fru Fønss (og dermed heller ikke læseren) helt ved hvad resultatet vil blive.  

  Klart er det dog, at hun ved at vælge Emil overtræder den traditionelle norm, og bevæger 

sig ind i en individuel frigørelsesproces. Her skal det bemærkes, at det spor hun vælger 

også associeres med det driftsbetonede og naturbestemte, og på den måde står i kontrast til 
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den pietistiske forestilling børnene har af hende. Dette vises bl.a. ved fru Fønss’ 

proklamation om ”(…) at leve fuldt ud en gang på min natur, (…)” (s. 234), samt den 

virilitet Emil generelt er et billede på4. Tages opfattelse af sin mor, står tydeligvis i 

modsætning til dette:  

”(…) å, du aner ikke, hvor tidt vor kjærlighed til dig higer efter at gå 

over alle bredder og grændser, op imod dig, men det er dig igjen, der 

har lært os at holde den nede, og vi tør aldrig komme dig så inderlig 

nær, som vi så gjærne ville.” (s. 236).  

Derfor er det klart, at Tage føler, at deres verden bryder sammen, når de lige pludselig ser 

deres mor give efter for den voldsomme kærlighed, hun hidtil har fremstået som 

modstander af. At hun så dør hurtigt efter, kan virke som en ironisk kommentar men hun 

forbliver dog lykkelig, så længe det varer, og derfor skal hendes død nok ikke ses som en 

direkte fordømmelse fra fortællerens side. Novellens tema er altså den konflikt, der er 

forbundet med det, at fru Fønss vælger ud fra sine individuelle ønsker og ikke ud fra 

normen. Hun frigør sig fra moderrollen og traditionens bindinger til fordel for en 

driftsbestemt og ungdommelig kærlighed.  

 

2.2: Symbolik, sproglige virkemidler og intertekstualitet. 

  I dette afsnit vil jeg beskæftige mig med tekstens symbolske plan, og herunder også 

undersøge et spor, der peger på noget udenfor teksten i form af inter-æstetiske / -tekstuelle 

referencer. Formålet er at vise hvordan der i teksten ved hjælp af vidt forskellige metoder, 

skabes et fundament for den overordnede tematik. Udgangspunktet er følgende passage, 

hvor Emil Thorbrøgger præsenteres for første gang:  

  ”Ude i det brune landskab viste der sig en støvsky, over den 

støvkappe, midt imellem begge øjnedes der en hest. ”det er den 

englænder, jeg talte om, der kom forleden,” sagde Tage henimod 

moderen. ”Har De set nogen ride sådan?” vendte han sig mod 

Kastager, ”han minder mig om en gaucho.” 

    ”Mazeppa?” sagde Kastager spørgende. 

     Rytteren forsvandt.” (s. 229)  

                                                 
4 Uddybes i afsnit 2.2 hvor jeg analyserer de symbolske lag i teksten. 
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For det første så er beskrivelsen af englænderen (= Emil) metonymisk konstrueret, idet at 

der ses en ”hest” og ikke en rytter på en hest – det er altså kun en del af helheden der 

beskrives. Konsekvensen bliver, at Emil symbolsk sidestilles med en hest, og han kommer 

derved til at repræsentere en dyrisk virilitet og naturlig utæmmelighed. Samtidig indlejres 

der med Tages kommentar, om at han ligner en gaucho5 et eksotisk element, og der opstår 

konnotation til den frihedslyst og individualisme, som Emils tilstedeværelse senere 

bevirker hos fru Fønss. Disse aspekter stemmer således fint overens med resten af 

konteksten. Til gengæld kommer Kastagers spørgsmål (”Mazeppa?” (s.229)) til at stå som 

en mærkelig, fejlplaceret ytring som der ikke engang svares på. Overfladisk set virker 

kommentaren spørgsmål altså malplaceret6, men hvis man ser nærmere på det, bliver det 

klart at det (ligesom det foregående) står i spidsfindig relation til tekstens tematik.  

  Mazeppa henviser nemlig til et motiv der var meget anvendt i romantikken. 

Udgangspunktet var den historiske person Ivan Mazepa7, som i 1600-tallet blev 

øverstkommanderende for Ukraine. Han blev i sine ungdomsår opdaget i en affære med en 

polsk adelskvinde, og blev ifølge legenden straffet ved at blive bundet nøgen fast til en vild 

hest, som blev sluppet fri. Hans liv blev efterfølgende skildret i bøger af J.C. Pašek og 

Voltaire, og i romantikken opstod der, inspireret af disse værker, en mytisk opfattelse af 

Mazeppa. Forfattere som Lord Byron, Victor Hugo og Aleksandr Pusjkin gendigtede 

historien på episk vis, og også malerkunsten blev inspireret af historien og bl.a. Delacroix, 

Boulanger og Horace Vernet brugte dens motiver i deres billeder.  

  For denne novelle er det især Vernet der er interessant, da netop hans billede8 kan give os 

et praj om hvorfor Kastager nævner Mazeppa. Horace Vernets billede af Mazeppa hænger 

nemlig på et museum i Avignon, sammen med nogle af bedstefaderen, Claude Vernets 

billeder9. Disse henvises der endda eksplicit til i novellen, nemlig da fru Fønss er på 

museum med Tage og Emil: ”(…) de blev lukket ind i den lille, beklumrede malerisamling, 

hvor de kun fik det allervageste indtryk af den gamle Vernets gullige uvejrsskyer og 

sortladne vande (…)” (s. 231). På den måde er det klart, at Kastagers kommentar ikke er så 

ubegrundet som det umiddelbart så ud til, eftersom han formodentlig også har været på 
                                                 
5 ”Gaucho = kvæghyrde på den argentinske pampa; Gauchoerne deltog i Argentinas og Uruguays 
uafhængighedskamp mod Spanien og er kommet til at symbolisere frihed, individualisme og oprindelighed.” 
(definition fra Den Store Danske Encyklopædi) 
6 I hvert tilfælde for en nutidig læser. Datidens læsere har ganske givet kendt Mazeppa-motivet. 
7 De faktuelle oplysninger er hentet fra Den Store Danske Encyklopædi. 
8 Se bilag 1. 
9 Se ligeledes bilag 1, for et eksempel på hans kunst med ”gullige uvejrsskyer og sortladne vande.” 
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museet i Avignon. Samtidig udvides Emils symbolske referenceramme ved 

sammenligningen med Mazeppa, som jo netop blev straffet for sin affære med en kvinde, 

ligesom Emil der har været i ’landflygtighed’ langt fra den kvinde han elskede. Dette er et 

af tekstens mere nuancerede eksempler på at etablere et symbolsk fundament for de 

tematiske spændinger. Disse er utallige og jeg vil blot komme ind på nogle af dem her. 

  Eksempelvis så genser fru Fønss Emil på et museum10 og på den måde er der bl.a. fokus 

på fortiden. Det er derfor ikke tilfældigt, at det netop her, at mødet mellem Emil og fru 

Fønss finder sted, da der herved skabes grundlag for en åbning mod fortiden. Der er 

således indikeret symbolsk, at fru Fønss her skal finde sin gamle kæreste. Dette 

underbygges også med den kommentar der kommer efter, at fru Fønss og Tage har gået 

rundt i museumsgården: ”Så var de ved deres udgangspunkt igen” (s. 230). De er med 

andre ord tilbage, hvor de startede deres rundtur, men sætningen peger samtidig på det 

forestående møde mellem Emil og fru Fønss, som netop fordi de forelsker sig i hinanden 

igen, bringes tilbage til deres forholds udgangspunkt. For at understrege hvad der er under 

optræk, indføres der desuden symbolsk liv og farver til de ellers tørre omgivelser, da 

kustoden kommer: ”(…) ophedet og forpustet, med salathoveder under armen og et knippe 

brandrøde tomater i hånden (…)” (s. 231). På den måde er der også i museumsscenen 

indlejret en omfattende symbolik, som skal understøtte og uddybe begivenhederne. 

  Det sidste eksempel jeg vil uddrage i denne sammenhæng, viser en anden måde at skabe 

betydningsmæssige undertoner. Afsættet er den måde fru Fønss reagerer på henholdsvis 

Emils kærlighedserklæring og Tages ”forsvarstale,” der retorisk står i skarp modsætning til 

hinanden. Her først et uddrag af Emils tale:  

””Og jeg har elsket altid elsket Dem altid. Og dersom jeg nu måtte 

få lov til, at De skulle Dem før nu, vi igjen har truffet hinanden, så 

er det ikke sandt, så stor min kjærlighed også er, for jeg har altid 

elsket Dem, jeg har elsket Dem altid,.”. (…) ”Å, men så sig dog et 

ord, jeg står her og taler som i blinde, jeg må jo tale til Dem som til 

en tolk, en fremmed, der skal sige det igjen til det hjærte, jeg taler 

til, jeg veed jo ikke … stå og veje mine ord… jeg ved jo ikke hvor 

fjærn eller hvor nær, jeg tør jo ikke give den lyd, den tilbedelse, der 

opfylder mig – eller tør jeg?”” (s. 233).   
                                                 
10 Museet her i novellen beskrives indledningsvis således: ”De gik rundt og såe på hvad der var stillet op 
langs væggen, romerske gravmæler, stykker af sarkofager, en hovedløs draperifigur (…)” (s. 230). 
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Min tese er, at denne tale retorisk set er uklart og dårligt opbygget. Til at begynde med 

gentager han sig selv og får således sagt, at han elsker hende fire gange på meget kort tid. 

Derefter kommer der en sætning, der er fuldstændig uforståelig11 og endelig tænker han til 

sidst højt og afbryder sig selv. Godt nok er der en enkelt metafor undervejs, men selv den 

peger på hans sproglige uformåenhed, med notationen om at der nærmest skal en tolk til at 

oversætte hans tale, før den bliver forståelig. Denne usammenhængende retorik kan dog 

skyldes den opstemte sindstilstand, han er i. Jeg vælger dog stadig at se det som endnu en 

understøttelse af Emils symbolske sammenhæng med naturen og det driftsmæssige. 

  Den sproglige modsætning til Emils tale, kommer da Tage vil overbevise sin mor om at 

hun ikke skal gifte sig igen. Her er et kort uddrag af hans argumentation, som samlet 

strækker sig over næsten halvanden side (modsat Emils som fylder knap en halv):  

”Tungt, tungt, å gid det ikke var andet end tungt, men det er jo 

frygteligt, - unaturligt. Aner du også virkelig, hvad det er, du har 

givet mig at tænke på? Min moder givet ind under en fremmed 

mands kjærtegn, min moder attrået, favnet og favnende igjen, å, det 

er tanker for en søn, tanker værre end den værste forhånelse,(…). 

Det er til moder at vælge; - men ham eller os! Går de nygifte til 

Danmark, er vi landsforviste, bliver de her, bliver vi ikke.” (s. 236-

37). 

I dette uddrag er det tydeligt at Tage behersker sproget, og overlegent bruger det til at 

fremkalde meget stærke billeder, så fru Fønss virkelig bliver klar over hvor alvorligt han 

ser på det. Samtidig flyder sproget godt, og den binære modstilling mellem ”ham” og ”os” 

bruges hele vejen igennem. Tage er med andre ord sprogligt overlegen i forhold til Emil. 

Alligevel vælger fru Fønss sidstnævnte, og således understreges det endnu engang at hun 

tilkender sig det naturlige og driftsmæssige element, som Emil repræsenterer, og samtidig 

fravælger den kulturelle norm, her symboliseret ved at retoriske virkemidler ikke har 

nogen effekt på hende. Hun vælger modsat netop en mand, som er dårlig til at formulere 

sig, og som derved i overført betydning bliver et billede på den førkulturelle, usproglige 

kærlighed.  

 

                                                 
11 ”Og dersom jeg nu måtte få lov til, at De skulle Dem før nu, vi igjen har truffet hinanden” Denne sætning 
giver absolut ingen mening for mig at se. Dette kan dog skyldes, at sproget har udviklet sig siden novellen 
blev skrevet, men under alle omstændigheder er formuleringen uklar. 
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2.3: Delkonklusion 

  I ovenstående afsnit har jeg bl.a. opholdt mig ved mange af de modsætninger novellen er 

bygget op omkring. I første del var det de indholdsmæssige / tematiske betragtninger, som 

alle sammen kan relateres til det valg fru Fønss skal træffe. Herved bliver valget således 

ikke bare et valg mellem Emil og børnene, men også et symbol på den struktur novellen 

har. Valget er det centrale vendepunkt i novellen og derved konstrueres der, som vist, en 

forskel mellem ”før” og ”efter” valget. Dette blev også klart i analysens anden del, hvor 

Emil og Tages retoriske evner blev sat overfor hinanden. Det blev dog også vist i dette 

afsnit, at teksten naturligvis ikke kun arbejder ud fra en modsætningsstruktur, men bl.a. 

også bruger analogier og sproglige virkemidler til at udvide de symbolske betydningslag.  

  Jeg vil nu, efter denne indledende analyse introducere en tekst af Gerard Genette. 

Formålet er at skabe et teoretisk grundlag for mit senere afsnit om fortællesituationen, som 

jeg vil bruge til at videreføre de hidtidige pointer. 

 

3: Mood af Gerard Genette  

 

  Mood er et tekstuddrag hentet fra bogen Narrative Discourse (1972). I denne bog arbejder 

Genette (som titlen indikerer), med at formulere en teoretisk diskurs for undersøgelser af 

”the narrative” (kan oversættes til dansk med ”fortællesituation12”). Teksten tilhører 

således den gren af litteraturkritikken, der kaldes narratologi13 eller fortælleteori.  

  Lad mig slå fast med det samme, at denne tekst er noget vanskelig at arbejde med. For det 

første er den blot et uddrag af en større sammenhæng, og for det andet er mange af de 

begreber Genette anvender ind imellem uklart defineret14. Jeg vil starte med at redegøre for 

teksten og uddrage dens vigtigste pointer. Herefter vil jeg ganske kort diskutere nogle 

tvivlspunkter i teksten.  

 

 (I dette afsnit refererer sidehenvisningerne til Genettes tekst Mood som den er i 

kompendieversionen, med mindre andet er angivet.) 

 

3.1: Redegørelse for Genettes tekst. 

                                                 
12 Begrebet uddybes i afsnittet om Genettes behandling af ”perspective.” 
13 = ”læren om fortællende forløb” S. E. Larsen (s. 131) i Litteraturens Tilgange 
14 Følgerne af dette tager jeg op i min diskussion og analyse af teksten. 
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  Fortællesituationen kan opbygges på flere måder, og det Genette vil undersøge i dette 

afsnit, er hvorledes fortællesituationens opbygning, kan være med til at regulere omfanget 

af den information en tekst giver til læseren. Denne problematik opdeler han i to 

underpunkter (”distance” og ”perspective”,) som han efterfølgende uddyber.  

 

Distance: 

  Det første kalder han ”distance” (s. 162-85), og her drejer det sig især om to ting:  

1) hvorvidt fortællesituationen forsyner læseren med mange eller få 

detaljer og beskrivelser etc. 

2) hvorvidt dette gøres på en direkte eller indirekte måde, eller med 

andre ord: om fortælleren er mere eller mindre åbenlyst til stede i 

teksten. 

Herefter er det forholdet mellem disse to punkter, der er afgørende for hvilken distance 

fortællesituationen etablerer i teksten. Begrebet distance skal her opfattes i forbindelse med 

Platons skelnen mellem ”diegesis” (ren fortælling) og ”mimesis” (efterligning/ imitation). 

Mimesis i sprog vil dog altid være illusorisk, eftersom sprog per definition altid er 

referentielt. Derfor opdeler Genette sin undersøgelse af distanceforholdet i 

fortællesituationen i to dele: ”Narrative of Events” (s. 164) og ”Narrative of Words” (s. 

169). 

  I behandlingen af førstnævnte opstiller Genettes efter en længere udredning denne formel, 

som beskriver distanceforholdet: ”information + informer = C” (s. 166) hvor C betegner 

den tekst, der kommer ud af de to omvendt proportionale størrelsers indbyrdes forhold. Når 

denne formel sættes i relation med Platons begreber, konkluderer Genette følgende: ”(…) 

mimesis being defined by a maximum of information and a minimum of the informer, 

diegesis by the opposite relationship.” (s. 166). Denne definition peger dog ifølge Genette 

samtidig på ”(…) a temporal determination – narrative speed (…)” (s. 166), hvilket vil sige 

at den kvantitet af information vi får i en tekst, naturligvis er afhængig af hastigheden der 

fortælles med. Konklusionen af dette afsnit bliver derfor, at: ”Mood here is simply a 

product of features that do not belong to it in its own right (…)” (s. 166), hvilket ganske 

enkelt vil sige, at en teksts fortællemåde er en relationel størrelse, afhængig af både 

mængden af information, tilstedeværelsen af en fortæller og også hastigheden der fortælles 

med.  
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  I fortællesituationer hvor det er ord, der skal gengives, er forholdet dog noget anderledes, 

eftersom der her principielt er mulighed for komplet mimesis. Der kan med andre ord være 

eksakt overensstemmelse mellem det talte ord, og måden det skrives ned på. I forlængelse 

af spørgsmålet om, hvorvidt en fortællesituation etablerer distance, opstiller Genette 

følgende tredeling af måder at gengive ord på: 

1) ”Narratized or narrated speech” (s. 171) 

- dette er hvad vi kan kalde ”fortalt tale,” og er klart nok den mest 

distancerede form, i og med det er en fortæller, der genfortæller 

ordene (og ikke gengiver dem).   

2) ”Transposed speech” (s. 171) 

- dette begreb betegner en indirekte stil, hvor fortælleren stadig er 

synlig i sætningens syntaks, og derfor integrerer de talte ord i sin 

egen fortælling. Denne kategori er noget mere mimetisk end den 

første, ved at den principielt kan være ordret gengivelse, men der er 

stadig en vis afstand. 

3) ”Reported speech” (s. 172) 

- dette er betegnelsen for den dramatiserede tale, altså en ordret 

gengivelse af de ytrede ord, og derfor også den mest mimetiske 

form. Under denne kategori hører også indre monolog. 

Disse tre teoretiske positioner kan dog ikke altid klart adskilles i tekster, og Genette viser15 

også hvordan selv den mest mimetiske form, den reporterede tale, kan være udtryk for en 

overdreven stilisering, og derved kan miste sin mimetiske effekt.  

 

Perspektiv: 

  Det næste afsnit om perspektiv er mere nyskabende, og også noget mere kompliceret. 

Genette starter med at konkludere, at der hidtil har været en uklarhed om, hvordan dette 

”fortællesituationens perspektiv” skal forstås. Indledningsvis mener han, at et valgt 

perspektiv kan bruges til at regulere tekstens information “(…) arising from the choice (or 

not) of a restrictive ”point of view (…)” (s. 186). Indtil videre sidestiller han altså 

perspektiv med point of view, uden dog at definere det yderligere end denne formulering:  

                                                 
15 Han henter sit eksempel i Prousts persongalleri, hvor han mener at  ”(…) the mimetic effect is (…) at its 
height, or more exactly at its limit: at the point where the extreme of ”realism” borders on pure unreality.” (s. 
185).  



”Frigørelse” – om valg, retorik og fortællesituation i J. P. Jacobsens novelle Fru Fønss. 
Opgave i tekstanalyse af Peter Sejersen (2003-1122) 

 14 

”However, to my mind most of the theoretical works on this subject 

(…) suffer from a regrettable confusion between what I call here 

mood and voice, a confusion between the question  who is the 

character whose point of view orients the narrative perspective? 

And the very different question who is the narrator? - or, more 

simply, the question who sees? And the question who speaks?” (s. 

186).   

Genette vil gøre op med denne sammenblanding, og opstiller efter en gennemgang af 

hidtidige teorier16 en relativt enkel skelnen. Han griber det således an: ”(…) it is 

convenient here to consider only the purely modal determinations, those that concern what 

we ordinarily call ”point of view” or, with Jean Pouillon and Tzvetan Todorov, “vision” or 

“aspect.”” (s. 188). Han vil altså fokusere på begrebet ”point of view,” forstået i den 

forstand som vi ”normalt bruger det.” Når dette er fastslået mener Genette, at der hersker 

enighed: ”granting this restriction, the consensus settles with no great difficulty on a three 

term typology.” (s. 188). Denne tredeling kommer til at se sådan ud: 

1) ”Narrator > Character”  

- dette er den ”alvidende position,” ”where the narrator knows more than the 

character, or more exactly says more than any of the characters knows.” (s. 189)   

2) “Narrator = Character” 

- her er fortællesituationen knyttet til et bestemt “point of view;” ”the narrator 

says only what a given character knows.” (s. 189). 

3) “Narrator < Character” 

- dette er den objektive fortællesituation, hvor “the narrator says less than the 

character knows.” (s. 189). 

Denne opdeling er altså lavet ud fra relationen mellem fortællerens viden i forhold til 

personerne i teksten. Endelig slutter han af med, at indføre en ny betegnelse for det han 

indtil nu har kaldt point of view, nemlig ”(…) focalization which corresponds, besides, to 

Brooks’s and Warren’s expression, ”focus of narration.”” (s. 189). Han sidestiller således 

begrebet med Brooks og Warrens ”focus of narration” og derved kan vi nu kalde ”point of 

view” for et ”fokus for fortællesituationen.” Dette kan nu sammenfattes i begrebet 

fokalisering. Her skal der dog stadig skelnes mellem fokalisering og synsvinkel. Efter at 
                                                 
16 Dem han kort gennemgår, er C. Booth + Warren (1943), F. K. Stanzel (1955), N. Friedman (1955) og B. 
Romberg (1962). 
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han har indført dette begreb, som han mener, er mere præcist, omdøber/ -formulerer han de 

tre ovennævnte fortællesituationer, og får følgende opdeling: 

1) ”Zero focalization” (s. 189) ( = ”Narrator > Character”) 

- dette er en fokalisering hvor fortælleren ved mere end personerne i teksten. 

Denne giver fortælleren mulighed for at sige mere end ved enten indre eller ydre 

fokalisering. 

2) ”Internal focalization” (s. 189) ( = “Narrator = Character”) 

- ved denne fokalisering er fortælleren så at sige inde i en person. Der er ifølge 

Genette 3 varianter: a) ”fixed” hvor fokaliseringen er bundet til én person; b) 

”variable” hvor fokalisering kan skifte mellem flere personer; c) ”multiple” hvor 

vi har en mangfoldig fokalisering, således at ting kan ses fra flere sider. 

3) ”External focalization” (s. 190) ( = “Narrator < Character”) 

- i denne fokalisering ved fortælleren mindre end personerne og har ligeledes ikke 

adgang til nogens indre. 

  Efter denne rubricering understreger Genette at et værks fokalisering ikke nødvendigvis 

er en fast størrelse: 

”(…) the commitment as to focalization is not necessarily steady 

over the whole length of a narrative, (…). Any single formula of 

focalization does not, therefore, always bear on an entire work, but 

rather on a definite narrative section, which can be very short.” (s. 

191). 

Hermed fastslår han, at man for at bestemme hvilken fokalisering der er brugt, er nødt til at 

være opmærksom på konteksten og de mange skift, der ofte finder sted. Et anlagt 

fortællefokus/ en fokalisering er ofte en flygtig størrelse, derfor er det ofte netop de skift og 

afvekslinger som regulerer en teksts informationer, der bliver interessante i en analyse.  

 

3.2: Diskussion og delkonklusion 

   Jeg har nu redegjort for hvad jeg mener, er det vigtigste i Genettes tekst Mood. I den 

første del om narrativ distance var det således især hans formel for distanceforholdet og 

tredelingen af måden at gengive ord på, der var det centrale. Disse forhold mener jeg, 

forklares med en vis klarhed, bortset fra nogle enkle steder i passagerne om Proust. Her 

bliver han ind imellem lidt for indforstået, men dette påvirker dog ikke resultaterne af hans 
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undersøgelse. Netop resultaterne fremstår godt defineret og er ganske anvendelige i en 

analysesituation af fortællesituationens distanceforhold, som jeg vil vise det i næste afsnit. 

  Genettes anden del, om perspektiv og fokalisering, er især god fordi den indfører en 

skelnen mellem synsvinkel og fortællerstemme. Han laver desuden en tredeling af 

fortællefokuset, hvor han forholder sig til tidligere teoretikere og derved skaber et godt 

grundlag for sine pointer. Det er dog et problem, at han ikke uddyber de forskellige 

fokaliseringskategorier mere end han gør, og dette skaber grundlag for nogle uklarheder i 

hans teori. Eksempelvis så er skellet mellem variabel og mangfoldig indre fokalisering, 

ikke ordentligt afgrænset. Den variable fokalisering beskriver han vha. Madame Bovary 

hvor han siger at ”(…) the focal character is first Charles, then Emma then again Charles;” 

(s. 189). Her knytter fokaliseringen sig altså til to personer hvorimod den mangfoldige 

fokalisering beskrives via. brevromaner ”(…) where the same event may be evoked sevaral 

times according to the point of view of several letter-writing characters;” (s. 190). Således 

lader det til at skellet går ved, hvorvidt fokaliseringen binder sig til to eller flere personer, 

og dette bevirker at det måske ikke er så relevant at skelne mellem ”variable” eller 

”multiple” fokalisering. Forskellen kunne ligge i den tidslige dimension, ved at den samme 

begivenhed ses fra flere vinkler med mangfoldig fokalisering (og der således ikke er noget 

egentligt fortløbende plot), hvorimod den variable er kronologiske funderet, men dette er 

ikke klart ud fra Genettes eksempler. De eksempler han giver her er korte og unuancerede, 

og er svære at generalisere ud fra. 

  Noget andet han ikke selv siger direkte, men som er vigtigt for at kunne forstå hans 

opdeling, er at hvor den indre og den ydre fokalisering gensidigt udelukker hinanden i en 

tekst, så kan en nul-fokalisering godt indeholde begge to. Dette fremgår aldrig helt klart ud 

fra eksemplerne, men er nødvendigt at påpege hvis den første kategori skal give mening. 

Den betegner således passager, hvor der er flere forskellige fokaliseringer og derfor intet 

samlet fokus. 

  Som konklusion kan man sige at Genettes tekst viser nogle gode betragtninger over 

litterære fortællesituationer. Hans strukturalistiske tilgang og de mange eksempler, gør at 

hans teori fremstår velfunderet og derfor også brugbar. Derudover er han god til at 

forholde sig til andre litteraturkritikeres synspunkter (lige fra Aristoteles til Barthes) og 

dette gør at hans værk, forbliver i dialog med den hidtidige forskning, samtidig med at den 

fremsætter en relativt ny tilgang til narratologien. Her skal det dog lige siges at teksten er 
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fra 1972 og dermed er 33 år gammel. Der er sket mange ting indenfor narratologien i 

mellemtiden og bl.a. så har Genette selv udgivet en bog hvor han reviderer og uddyber sine 

synspunkter(Narrative Discourse Revisited, 1990). Denne bog udkom bl.a. som følge af en 

diskussion af nogle af hans synspunkter, anført af bl.a. Mieke Bal og Dorrit Cohn17. 

Overordnet mener jeg dog, at hans teori er god og brugbar, og det lader da også til at den 

igen er ved at vinde indpas i den litterære kritik. Et eksempel på dette giver Rolf Reitan18 i 

teksten Kun et snit fra 1999, hvor han viser at ”(…) kritikken af Genette på sin vis griber 

fat i helt væsentlige punkter, men at den rammer forkert, fordi den er overdetermineret af 

nogle ganske særlige misforståelser, som Genette selv ikke er helt uden ansvar for.”19 

 

4: Fortællesituationen i Fru Fønss 

 

  Jeg vil nu analysere fortællesituationen i Fru Fønss, og herunder inddrage nogle af 

Genettes begreber. Formålet er at vise, hvorledes dette forhold har en afgørende betydning 

for en fortolkning af novellen, og samtidig give eksempler på hvordan nogle Genettes 

bestemmelser kan anvendes i praksis. 

  Omdrejningspunktet for novellen er som beskrevet i første afsnit fru Fønss, men det er 

ikke hende der fortæller historien, da hun omtales i 3.person. Der er heller ikke noget 

eksplicit jeg, så der må derfor i stedet være tale om en implicit fortæller, der står udenfor 

historien. Dette understreges i novellens begyndelse, hvor vi får denne præsentation af 

sceneriet:  

”I det nette anlæg bagved pavernes gamle palads i Avignon står der 

en udsigtsbænk, hvorfra man ser henover Rhonen, over Durances 

blomsterbed, over høje marker og over en del af byen. 

  En oktobereftermiddag sad der på denne bænk to danske damer, en 

enkefru Fønss og hendes datter Ellinor.” (s. 226).  

På filmisk vis zoomes der ind på personerne, og verbernes tid skifter samtidig fra en art 

almen nutid (”står der”) til en fortalt datid (”sad der”). Dette skift viser et indblik i både 

omgivelserne som de er nu, men også i de begivenheder der har fundet sted tidligere, og 

                                                 
17 Cohn argumenterer for at Genette med sin lingvistiske tilgang, oversimplificerer problemstillingen ang. 
henholdsvis tale og indre monolog. Se i øvrigt hendes bog Transparent Minds (1978). 
18 Dr. phil v. Afdeling for Nordisk sprog og Litteratur, Århus. 
19 Reitan s. 5 



”Frigørelse” – om valg, retorik og fortællesituation i J. P. Jacobsens novelle Fru Fønss. 
Opgave i tekstanalyse af Peter Sejersen (2003-1122) 

 18 

tilmed karakterernes personlige status (”enkefru”). Linjen efter udvides indblikket og de 

tanker de to damer gør sig beskrives: ”Skjøndt de havde været her et par dage, (…) sad de 

dog endnu og undrede sig over, at der såe sådan ud i Provence.” (s. 226). På den måde er 

der nu efter 8 linier allerede etableret en synsvinkel med overblik over nutiden og fortiden, 

og personernes ydre og indre. Det er en overpersonal position hvor der ses mere end 

personerne selv er i stand til, idet der rumligt åbnes med at se dem og omgivelserne udefra. 

Der er med Genettes begreber således tale om en nul-fokalisering, i og med at der skiftes 

mellem ydre og indre betragtninger – fortælleren har ubegrænset adgang.  

   Denne fokalisering (eller mangel på samme) er dog ikke konstant. I løbet af fortællingen 

skiftes der ind i mellem til en indre, personal (og derfor begrænset) fokalisering, når vi skal 

have indsigt i fru Fønss’ opfattelse af begivenhederne. Eksempelvis her, hvor hun 

overvejer hvad hun skal gøre i forhold til sine børn:   

”For Ellinors skyld måtte de vente. Om et par dage ville de skilles 

fra Thorbrøgger og tage til Nizza og blive der alene; hele den vinter 

ville hun leve for at få Ellinor rask.” (s. 234). 

Her er det tydeligt, at det er Fru Fønss fortællefokuset er bundet til, og derfor er indsigten 

begrænset til hendes personlige overvejelser over tingene. Hun ved ikke, som fortælleren, 

at hun snart skilles fra sine børn og derfor ikke kommer til at passe Ellinor hele vinteren. 

Det ville virke modsigende hvis ovenstående skulle være udsagt af fortælleren selv, og 

derfor skiftes der til en indre, fikseret fokalisering. Det der sker med en sådan 

omfokokalisering, er at fortælleren kan få sagt/ vist nogle ting som ’han’ 20 ellers ikke ville 

have mulighed for. Man får indblik i de indre komplikationer fru Fønss føler, uden at 

fortælleren ’blander sig.’ Et andet eksempel på dette er hvor Emil og fru Fønss mødes for 

første gang:  

”I det samme kom Tage til, ”Jeg har været helt rundt,” sagde han, 

”også inde i en lejlighed, men der var ikke en kat.” 

”Jeg hører,” sagde englænderen, denne gang på dansk, ”at jeg har 

den fornøjelse at være sammen med landsmænd.”” (s. 230). 

Her flyttes fokaliseringen igen til karakterernes niveau, ved at Emil beskrives som 

englænder. Fortælleren ved jo godt, at han er dansker, men henviser alligevel til ham som 

                                                 
20 jeg bruger her det personlige stedord ”han,” som en neutral betegnelse, uden dog at vide hvem fortælleren 
egentlig er. 
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værende englænder, og det er således klart, at fokuset her er bundet til Tage og fru Fønss 

og deres begrænsede viden. 

  På denne måde veksler fortællefokuset mellem at være bundet til en autoritær fortællers 

synsvinkel, eller til karakterernes. Effekten bliver, at denne fortællekonstruktion bibeholder 

en form for mimetisk illusion, og ikke udelukkende er ren beretning. Netop denne effekt 

med flere ”stemmer” og vinkler, bliver en pointe for novellens fortælletekniske struktur. 

Der er en overpersonal (eller alvidende) fortæller til stede, som markerer sig klart. Denne 

ser dog ikke ud til at ville dømme eller vurdere begivenhederne til nogens fordel, men i 

stedet lade dem tale for sig selv, og også lade karaktererne selv komme til orde.  

  Hermed dog ikke sagt, at vi har at gøre med, hvad man kunne kalde en objektiv 

fremstilling. Begivenhederne er ordnet og fortalt på en bestemt måde, og selve plottets 

komposition (herunder også det der er udeladt) må således tilskrives en fortæller, som 

derved på sin vis farver fortællingen. Men hvem er denne fortæller? Det kan være svært at 

svare på, fordi ’han’ aldrig optræder eksplicit. Alligevel bliver fortælleren tydelig i de 

forskellige passager hvor der bruges metaforer og sammenligninger. Et eksempel på dette 

ser vi efter den allerede citerede scene, hvor Fru Fønss og Ellinor sidder på udsigtsbænken. 

Her er fortællefokuset tilsyneladende knyttet personalt til de to, men hvem det er der 

udsiger det efterfølgende er uklart: 

”At det virkelig var Provence! En leret flod, med flager af dyndet 

sand og uendelige bredder af stengråt grus; (…) og byen der til 

begge sider ligesom bygget af stilhed, med alle de middagstavse 

gader, alle de døvstumme huse med hvert skodde, hvert jalousi 

lukket i, lukket i hver eneste; huse der hverken kunne høre eller se.” 

(s. 226). 

Umiddelbart lader fortællefokuset til at være hos de to damer, men det er på den anden side 

problematisk, hvis dette skulle være tilfældet. Skulle sammenligningerne så være udtryk 

for en slags kollektiv bevidsthed? Mere sandsynligt virker det, at antage at fokaliseringen 

igen er skiftet, således at den overpersonale fortæller har taget over, og nu selv skaber 

sammenligninger ud fra damernes udsigt21. Der kan være flere grunde til dette, men det 

mest indlysende ville være, at det gøres for at skabe en form for analogi mellem damernes 

indbyrdes forhold og byen (med ”døvstumme huse.”) På den måde kan man sige at det 
                                                 
21 Jeg mener dog stadig ikke fortælleren peger mod en bestemt fortolkning, trods den åbenlyse indblanden 
(uddybes senere). 
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billede vi får af byen, i fortællerens øjne er blevet metonymisk influeret af det faktum, at 

de to damer, der kigger på den, fortier noget. Byen er altså ikke bare ”stille,” men er i 

stedet blevet tillagt menneskelige egenskaber og gjort ”tavs”. Den rumlige beskrivelse 

foregriber altså novellens forløb, og det anes at netop det kommunikative aspekt mellem 

mor og datter er problematisk, hvilket bliver eksplicit lidt efter: ”(…) men hun [Fru Fønss] 

havde den tro, at der er sorger, der skal dø i løndom og som ikke må få lov at skrige ud i 

ord, end ikke mellem mor og datter (…)” (s. 227). På den måde har fortælleren, på det 

symbolske plan, skabt en personificering af naturen, hvor de begreber der knyttes til 

beskrivelsen af byen, kan associeres med de to kvinder på bænken. Personernes 

emotionelle tilstand projiceres over på de karakteristika der bruges om miljøet. 

Omgivelserne farves altså af øjnene der ser, og derfor er Provence ikke længere et gråt og 

trist landskab, da den forelskede Tage, slutter sig til de to kvinder: ”(…) de nysankomne 

var trætte af en lille jærnbaneudflugt ud i det rosenblussende Provence.” (s. 229). Tage er 

ikke sørgmodig som Ellinor, og derfor er naturen, som fortælleren beskriver den, 

”rosenblussende” ligesom Tages indre. Herved har vi en fortæller der i sin retorik påvirkes 

metonymisk af de personer han beretter om.  

  Herunder er der yderligere et interessant aspekt, da det siges at Ellinor faktisk er bevidst 

om den analogisering, der skabes mellem landskabet og hendes indre. Hun forstår 

simpelthen ikke hvorfor disse vidt fremmede omgivelser skal minde hende om sine 

kærestesorger: 

”Det tog ligemeget legemligt på hende, dette landskab, og førte 

hende en afmagt nær, således havde det i dag svoret sig sammen 

med erindringerne om et håb, der var bristet (…). Og hvad havde det 

så med egnen her at gjøre, slaget havde jo truffet hende langt herfra, 

i hjemlige omgivelser (…)” (s. 227).  

Her bliver teksten nærmest metafiktionel, da den på en måde stiller spørgsmålstegn ved sin 

egen komposition, og egentlig kræver en forklaring. Den kommer da også straks i form af 

et meget autoritært udsagn fra fortælleren: ”Det var den gamle sorg for unge hjerter, det, 

der var mødt hende (…)” (s. 227). Herved forklarer fortælleren indirekte sit valg af 

sammenligninger overfor læseren, med denne korte konstatering af hvad det er der sker for 

den unge kvinde. Men Ellinor hører selvfølgelig ikke udsagnet, så hun forbliver uvidende 



”Frigørelse” – om valg, retorik og fortællesituation i J. P. Jacobsens novelle Fru Fønss. 
Opgave i tekstanalyse af Peter Sejersen (2003-1122) 

 21 

om grunden til landskabets associative kraft. Alligevel er der dog på denne måde (med 

fortællerens svar) skabt en form for dialog mellem fortælleren og begivenhederne22.   

  Andre steder træder fortælleren dog også helt i baggrunden. Der er således masser af 

”reported speech” (Genettes betegnelse)/ direkte tale, og tilmed slutter novellen med at 

citere et brev ordret. Når dette sker, er det diegetiske element, som ellers er fremtrædende i 

novellen, fortrængt af en illusion om mimesis. Dette forhold betyder at novellen ind 

imellem ”foregiver” at være en virkelig beretning. Således er det til sidst op til læseren 

alene at vurdere brevets effekt, eftersom fortælleren ikke kommenterer det. Dette kan pege 

på, at fortælleren ikke direkte vil tage parti i den tematiske modstilling mellem individ og 

norm. Godt nok har vi en fortæller der ved mere end personerne, men denne vil ikke 

dømme dem. Disse greb gør at fortælleren ind imellem undlader at lade sin egen viden 

komme til udtryk, og derfor indlejrer han også flere steder en uklarhed i sin fortælling. For 

eksempel her hvor tilstanden efter bruddet mellem fru Fønss og børnene beskrives:  

”Senere angrede de [børnene] det jo nok, men de kunne alligevel 

ikke få sig til at erkjende det overfor hende og at skrive hende til, og 

således standsede al forbindelse imellem dem. Men de hørte jo nu 

og da, ad andre veje, om hinandens liv.” (s. 239). 

Med disse to ”jo’er” konstruerer fortælleren en kunstig usikkerhed, og foregiver derved at 

han ikke ved hvordan børnene har taget det. Dette virker som en principiel umulighed, 

eftersom han indtil nu har haft totalt indblik i alle personernes indre. Derfor skal det ses 

som endnu en understregning af, at han ikke vil udlægge for meget af fortolkningen. 

Således understøtter fortællesituationen det tematiske dilemma og lader læseren vurdere 

sagen selv. Det er hermed ikke kun fru Fønss der frigør sig fra konventionen, men også 

fortællesituationen der frigør fortolkningsprocessen.  

 

4.1: Delkonklusion: 

  I dette afsnit har jeg vist hvorledes fortællesituation veksler mellem en nul-fokalisering og 

en indre fokalisering bundet til fru Fønss. Effekten af dette blev, at det valg der er det 

tematisk centrale, også ses fra protagonistens side og derfor bliver meget mere nuanceret 

og følelsesbetonet. Fortælleren tilkendegiver sig dog samtidig indirekte, men vil alligevel 

                                                 
22 Det skal dog lige indskydes her, at dette foregår på et underliggende fortælleteknisk plan. Plotmæssigt skal 
passagen ganske givet fungere som en uddybende beskrivelse af Ellinors sorg.  
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ikke dømme fru Fønss - vist ved at brevet er bragt i sin helhed, uden nogen som helst 

efterfølgende kommenterer. På den måde motiverer fortællesituationens komposition de 

tematiske aspekter, og giver det tilmed en ekstra dimension, når fokaliseringen knyttes til 

fru Fønss og ikke farves af fortælleren.  

 

5: Sammenfattende konklusion 

 

  Jeg har i min analyse gennemgået novellens tematik, og understøttet det med analyser af 

de sproglige virkemidler og fortællesituationen. Jeg har vist hvordan temaet konstituerede 

sin omkring det valg og den frigørelsesproces Fru Fønss gennemgår. Her fik jeg desuden 

belyst nogle af de modsætninger der præger novellen. Til analysen af fortællesituationen 

viste Genettes teori fremsat i Mood, at være behjælpelig til at uddrage væsentlige pointer 

med hensyn til de skift der sker i fokaliseringen og den blanding af diegesis og mimesis der 

er benyttet. Set i sammenhæng mener jeg de belyste elementer hænger rigtig godt sammen 

med den modsætningsstruktur der præger novellen, og skaber en symbiose mellem de 

formelle og de tematiske træk. Jeg har derfor lagt meget af mit fokus på netop tekstens 

formalia, med det formål at vise, at det ikke kun er novellens plot, der er interessant for en 

fortolkning. Netop sprogbrugen og de intertekstuelle referencer skaber sammen med 

fortællesituationen, mulighed for en åbning mod en frihed i vurderingen af den tematiske 

problematik. Det er således interessant at der er en ”alvidende fortæller”, men at denne 

ikke vil præge læserens vurdering. Ligeledes skaber de forskellige sproglige associationer, 

grundlag for en lidt dybere forståelse af det valg der er novellens hovedmotiv.  

Jeg kan derfor afsluttende sige, at tekstens strukturelle netværk tilsammen skaber et 

kompliceret spil, hvor den tematiske individualisering belyses fra mange sider. 
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