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Útdráttur 

Í þessu verkefni geri ég grein fyrir aðlögun (adaptasjon) frá bók til kvikmyndar. Myndin 

byggir á ritverkinu Nattens brød eftir norska rithöfundin Johan Falkberget  (1879-

1967). Ritverkið hefur ekki verið þýtt á íslensku. Það fjallar um fátækt og strit fólks i 

koparnámunum við Røsos á 17. öld. Myndin nefnist An-Magritt  og er frá árinu 1979, 

leikstjóri myndarinnar er Arne Skouen sam er þekktur kvikmyndaleikstjóri i Noregi. 

Þetta er síðasta kvikmyndin sem hann leikstýrði og jafnframt fyrsta og eina kvikmyndin 

og sem hann gerði í lit. 

Varðandi aðlögunarferlið/greininguna (analyse) hef ég aðallega stuðst við Bókina Fra 

bok til film. Om adaptasjon av litterære tekster. av Arne Engelstad. Verkefninu er ætlað 

að bera saman hvernig ritmálið tjáir þroskaferli aðalpersónunar An-Magritt og hvernig 

kvikmyndin sýnir sama ferli í myndmáli tali og hljóði. En kvikmyndin hefur það framyfir 

bókina að hún miðlar sögunni auk talsmáls bæði á hljóð- og sjónrænann hátt.  

Þar sem kvikmyndin verður að takmarka sig við vissa lengd sem venjulega er um 90- 

100 mínunur eru teknir kaflar úr henni sem sýna breytingar í þroska aðalpersónunar. 

Teknir eru fyrir nokkrir punktar/kjarnar sem hafa það hlutverk að leiða atburðar rásina. 

Þetta nefnist öðru nafni beinagrind. Ef einn þessara kjarna er fjarlægður breytist 

atburðarásin til  muna.   
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Innledning 
 

Det blir stadig vanligere at fortellinger eller annet stoff overføres fra ett medium til et 

annet. For eksempel kan en roman eller en novelle bli til et skuespill, et hørespill, en 

film eller et dataspill og omvendt. I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for 

adaptasjonsprosessen fra bok til film. Da jeg lenge har hatt glede av å lese historiske 

romaner, valgte jeg filmen An-Magritt (1969) av regissør Arne Skouen. Den bygger på 

de tre første bøkene av fire i romanserien Nattens brød. Denne serien er et av 

forfatteren Johan Falkbergets (1879–1967) hovedverker. Den første boken i serien 

heter An-Magritt (1940), den andre Plogjernet (1946), den tredje Johannes (1952) og 

den fjerde Kjærlighets veier (1959).1  

Serien handler om menneskelige relasjoner, miljø og natur, nærmere bestemt sult, nød 

og undertrykkelse, i et gruvesamfunn i Røros-området på andre halvdelen av 1600-

tallet. Midt i den harde kampen for tilværelsen slår kjærlighetsgudinnen ned i det indre 

hos hovedpersonen An-Magritt, en følelse hun ikke kjenner fra før og ikke helt 

skjønner hva betyr. Vi følger med på hvordan kjærligheten vokser i hennes hjerte 

samtidig som hun forandres fra et utstøtt vesen til en vakker rose med selvstendig og 

sterk vilje, en person som har strebet etter å oppnå ferdigheter ved å lære å lese, 

skrive og regne for å unngå å bli snytt her i livet. Til tross for motgang og manglende 

forståelse fra samfunnet er hun fast bestemt på å få en bedre sosial stilling enn hun er 

født til. Men noen i samfunnet synes at «Hele feilen ved An-Magritt - [...]- var at hun 

ville være så meget finere og mer opplyst enn andre. Hun glemte avstamningen sin – 

hestetyven Kiempen» (s.92, b. 3). 

Nattens brød faller under kategorien historisk roman. Førsteamanuensis Helge 

Ridderstrøm ved Høgskolen i Oslo  definerer og forklarer begrepet historisk roman slik:  

                                                      
1 Skei, Hans H og Moi, Morten, Store Norske leksikonet. 
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En roman basert på sanne, historiske hendelser som har foregått langt tilbake i 

tid. En del av hendelsene i romanen har faktisk funnet sted, noen av personene 

har levd, men forfatteren har diktet opp andre personer og hendelser. 

Fortelleren kan være allvitende og dermed fortelle oss hva f.eks. Olav den 

hellige tenkte. Den “virkelige” historien skal belyses gjennom fiksjonen. En 

tidsperiodes kjennetegn, problemer og mentaliteter blir belyst gjennom 

teksten. Tidstypiske trekk er vevd inn i handlingen. 

Ridderstrøm utdyper at romanen forsøker «å vise sosiale forhold, faktiske hendelser og 

tidsånden i en historisk periode. Beskrivelsene i romanen inneholder ofte detaljer som 

er historisk korrekte.»2  

Det må fastslås at Falkberget har tatt inn historiske hendelser og personer som har 

levd i romanen sin, deriblant Joachim Irgens (1611–1675) født i Holstein. Han ble 

utnevnt til kammertjener hos Christian 4. i 1637 og bodde for det meste i København, 

og han har sannsynligvis også hatt en bopel i Amsterdam. Da Røros kopperverk ble 

opprettet i 1646 undersøkte han forholdene der omkring. «Irgens søkte om å bli 

medeier i Røros kopperverk og utvirket privilegiebrev for seg selv i 1646.»3 Irgens 

oppfylte ikke sine forpliktelser vedrørende driften. Medeierne klaget over at han ikke 

bidro nok til den, og arbeiderne klaget over at de ikke fikk utbetalt lønn og at 

provianten var for dyr. Falkberget har også gjort rede for hans hustru Cornelia de 

Bickers (fødselsår ukjent, død 1708). Hun var datter til borgermesteren i Amsterdam. I 

romanen bærer Cornelia smeltehytte hennes navn. Og det kommer fram at hun tok 

over driften først etter at hun ble enke.4 Rundt disse personene har Falkberget laget en 

fiksjon om næringsdrivende velstående mennesker som lever fjernt fra sin drift og 

dermed ikke følger med på arbeidernes levevilkår.  

Det er flere personer i romanen som har eksistert på denne tiden, for eksempel 

Lorents Mortensen Angell (1626–1697). Han var født i Flensburg og kom til Trondheim 

omkring 1650 sammen med sin to år eldre bror Morten. Lorents var kjøpmann, 

                                                      
2 Ridderstrøm, Helge, Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier.  
3 Trevik, Aud M, Norsk biografisk leksikon, 2009. 
4 Trevik, Aud M, Norsk biografisk leksikon, 2009. 
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godseier og bergverkseier, og året 1684 ble han rådmann i Trondheim5. Vi/Man bør 

heller ikke glemme Ove Bjelke (1611-1674), som hadde mange ulike embeter i sitt 

yrkesaktive liv. Blant annet ble han innsatt som Norges rikskansler året 16606. Hans 

oppholdssted var i Trondheim. Da denne oppgavens ramme ikke tillater det nevnes  

det ikke flere personer her. For det meste handler romanen selvfølgelig om arbeidere 

og overordnete i smeltehytten, og om kjørerne (bønder, bøxelmenn og leilendinger) på 

kull- og malmvegen. Noen av dem har kanskje eksistert eller hatt sin opprinnelse i et 

forbilde, men de fleste personene er nok oppdiktet, deriblant hovedpersonen An-

Magritt. Hun tilhører samfunnets laveste klasse, men på grunn av sin 

rettferdighetssans blir hun anfører for de fattige bøndene og bergmennene på Røros. 

Med andre ord blir hun «leder for « Plebeierens  hungerstog.»»7 til Trondheim. 

Det som gjør den historiske romanen til en spennende sjanger er at den gir innsikt i 

forholdene folk levde under før i tiden. Det er kanskje ikke en historisk korrekt eller 

faktisk handling, men fiksjonen kan muligens peke på hva som motiverte folk og 

hvordan tidsånden var. Problemstillingen er: 

Hvordan beskrives An-Magritts personlighet og utvikling i romantrilogien og filmen An-

Magritt? 

 

Metode og teori  

I denne oppgaven bruker jeg for det meste boken Fra bok til film. Om adaptasjoner av 

litterære tekster av Arne Engelstad fra 2013 til selve analysen. Til støtte har jeg brukt 

boken Introduksjon til film. Historie, teori og analyse, av Lars Thomas Braaten, Stig 

Kulset, Ove Solum fra 2000. Foruten disse er det kilder som jeg har funnet på nettet8. 

Litteratur og film har forskjellig tegn, det vil si ord og bilder. Med andre ord er boken et  

«verbalspråklig medium [...] [mens] filmens flermediale [er] blanding av visuelle, 

                                                      
5 Bull, Ida, Norsk biografisk leksikon, 2009.  
6 Nissen, Harald jr. I Norsk biografisk leksikon., 2009. 
7 Beyer, Edvard, 1975:447, 4 bindi. Plebeier – en som hører til underklassen i det gamle Roma, mots 
patrisier. Norsk bokmåls ordbok. 
8 «Internett» (med stor I) (?) 
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auditive og verbale uttrykk.9 Produksjonen av bok og film er også ulik, vanligvis står 

kun forfatteren bak en roman men bak filmen står det mange, som manusforfatter, 

regissør, fotograf, komponist, klipper og flere. Da er det selvsagt at antall forbrukere 

på samme tid også er varierende. Det å lese en bok er en individell beskjeftigelse, 

mens det å se en film er regnet som en sosial opplevelse. 

Før i tiden hevdet adaptasjonsforskere «at en romans innhold overhodet ikke kan 

gjenskapes i en annen form, for eksempel som levende bilde»10. Nyere teorier om 

adaptasjon påstår derimot «at innholdet kan skilles fra foreleggets form og utrykk og 

overføres til et annet medium. På innholdssiden blir dermed de to mediene direkte 

sammenlignbare, i hvert fall indirekte, gjennom analogi.»11 I denne oppgaven har jeg 

tenkt å se på disse to medie.  

Ut fra utrykksmessige eller mediemessige kriterier gir det derimot mening å 

plassere bok og film i hver sin sjanger. Sammenligningen mellom dem ut fra 

dette aspektet vil først og fremst fokusere på hva som er forskjellig i måten ord 

og levende bilder henholdsvis formidler et til dels identisk innhold på. I slike 

undersøkelser kan vi hente relevant terminologi fra semiotikken, 

tegnvitenskapen, som peker på hvilke systemer av tegn og koder som er 

spesifikke for det enkelte mediuttrykk. 

Som tidligere nevnt skal vi dog i tillegg se om det til tross for de mediespesifikke 

forskjellene likevel er mulig å peke på enkelte sjangerovergripende analogier 

mellom bokens og filmens uttrykksmåter.12. 

Engelstad taler om «en underliggende struktur, som er direkte sammenliknbar i bok og 

film.»13 På grunn av oppgavens begrensede lengde har jeg valgt å ta utgangspunkt i 

filmen, siden den inneholder de episodene fra boken som jeg hadde tenkt å bygge 

problemstillingen min på. Det vil si hvordan An-Magritts utvikling er beskrevet i bok og 

                                                      
9 Engelstad, 2013:10. 
10 Engelstad, 2013:39. 
11 Engelstad, 2013:40. 
12 Engelstad, 2013:43. 
13 Engelstad, 2013:63. 
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film. Jeg vil altså analysere filmens anslag og noen kjernefunksjoner ut fra 

adaptasjonsteori og filmteori. 

Det er filmmanusforfatterens sak å bestemme hva slags historie han vil fortelle i 

filmen. Deretter velger han ut fra det de hendelsene som han synes passer til denne 

fortellingen. Med andre ord hva han ønsker å beholde fra boken, og hva han vil endre 

eller legge til filmen for å lage kontekst mellom hendelsene. I det følgende skal jeg 

forsøke å finne ut hvilken funksjon de valgte episodene har i fortellingen. Hva 

forfatteren har tenkt å fortelle oss i filmen om An-Magritt er kanskje ikke helt klart ved 

første øyekast. Har han tenkt filmen som kjærlighetshistorie, eller skal den vise 

tilskuerne hvordan en munnrapp jente utvikles til en forutseende og selvstendig kvinne 

som vet hva hun ønsker å gjøre med livet sitt?  

 

Handlingsreferat fra film og bøker 

An-Magritt fra 1968 med Liv Ullmann i hovedrollen bygger på romanserien Nattens 

brød av forfatteren Johan Falkberget. Arne Skouen regisserte filmen. Filmen faller 

under kategorien drama. 

Fortellingen i filmen An-Magritt strekker seg over de tre første bøkene av fire i serien, 

det vil si An-Magritt, Plogjernet og Johannes. Filmen begynner med å fortelle om An-

Magritts triste bakgrunn, om at hun er unnfanget ved vold, og for det blir moren dømt 

til gapestokken. Moren holder ikke ut påkjenningen og tar sitt eget liv. Bestefaren (Lars 

Tvinde) må ta seg av jentebarnet An-Magritt. Hun vokser opp i en norsk bergstad på 

1600-tallet. Hun må ung (16 år) begynne å livnære seg og bestefaren, som er kull- og 

malmkjører. Hun er den eneste kvinnen i et hardt? nådeløst/strengt/brutalt? 

mannssamfunn som er gjennomsyret av overtro og fordommer, ikke minst overfor An-

Magritt. Hun må kjempe hardt for å overleve. I førstningen reagerer hun med barnslig 

atferd men forandres til en veloverveid voksen kvinne. 

En dag kommer en fremmed til staden. Det er kunstknekten Johannes (Wolf von 

Gersum). Han skal regne ut og lage et vasshjul til den nye smeltehytten. Med ham 
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kommer kjærligheten inn i An-Magritts liv. Påvirket av kjærligheten får hun en kraft 

som ikke lar seg stoppe fra å kjempe for et bedre liv. An-Magritt gjør opprør i 

stangvekten da malmveieren vil snyte på vekten. Hun forlanger å få korn istedenfor 

mynt i oppgjør. Hun drømmer om å dyrke korn selv og pløyer til en åker. An-Magritt 

vet at for å unngå å bli snytt her i verden må hun oppnå ferdigheter i å lese, skrive og 

regne og det skaffer hun seg. 

An-Magritts navn står ikke i kirkeboken, blant annet fordi hennes mor tok sitt eget liv. 

Av den grunn oppstår det en konflikt mellom presten hr. Jens (Georg Løkkeberg) og 

An-Magritt. 

Etter hvert som An-Magritt modnes ser vi at hun får et mildere sinnelag. Hun blir mer 

bevisst om livet rundt seg og ser hungersnøden som truer samfunnet. Uten frykt 

planlegger hun et protesttog til rikskansleren i Trondheim, Ove Bjelke, og kommer 

hjem med korn og fisk og løfte om å kjøreprisene fra før blir uforandret. 

Men bakom An-Magritt står en underlig mann, Hedstrøm (Per Oscarsson), en fargerik 

person som følger med henne som en skytsengel og dukker opp når hun trenger hjelp. 

Bokserien Nattens brød handler om An-Magritt og livsvilkårene i et gruvesamfunn 

rundt Røros på 1600-tallet, men mest handler den om hennes kamp om å oppnå et 

bedre liv, bort fra armod og nød i en hard natur. Med sterk vilje til å overleve øker 

hennes dristighet og styrke for hver dag. Falkberget har uttalt at «han ville skrive 

romanen om slitets kvinner i hverdagen, om de anonyme helter som var med å skape 

det Norge som vi fikk i 1814 og 1905.»14  Jeg synes Falkberget har lyktes godt med å 

skape en kvinnelig heltinne i An-Magritt, som våger å kjempe mot strømmen, arbeider 

målbevisst med sine målsetninger og oppnår seier.  

Boken An-Magritt er første bindet i serien. Den handler om An-Magritt, som er 

oppvokst hos sin bestefar, hestetyven Kiempen, etter at moren hennes tok sitt eget liv. 

Mellom dem oppstår det et vakkert forhold  med gjensidig kjærlighet og 

hensynsfullhet for hverandres føleser.  

                                                      
14 Beyer, Edvard, 1975:464. 
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Som femtenåring er An-Magritt blitt oksekjørerske og kjører malm og kull til Cornelia 

Smeltehytte. Hun kommer der inn i et beinhardt mannfolksamfunn og må kjempe 

hardt for å bli anerkjent. For å beskytte seg selv er hun aggressiv og munnrapp. På 

samme måte som mannfolkene må hun slite med hardt arbeid, fattigdom, kulde, nød 

og sult. I bygdesamfunnet er det lite med mat siden bøndene har forsømt gårdene sine 

på grunn av at de er forpliktet til å kjøre kull og malm for bergverkseierne. Drømmen 

om «penning og velstand» driver dem videre, til tross for ustadig lønnsutbetaling, 

nedsettelser av kjørepriser og selv om provianten som kommer til bygda er dyr og blir 

mindre fra år til år. 

I det indre er An-Magritt et eneste virvar. Hun er sår, sint og roper på hevn for sin 

avdøde mor. Hun vil hevne seg på menneskene som hånet og spottet Ane. An-Magritts 

forventing er å gjenopprette morens og bestefarens ære. Hun er også bedrøvet over å 

bli kalt Garp-Magritt og over at samfunnet ikke godtar henne som hun er. Både menn 

og kvinner tenker bare på henne som datter til Ane og Ole soldat, og dessuten er hun 

barnebarn til hestetyven Kiempen.  

Så kommer kunstknekten Johannes inn i An-Magritts liv. Mellom dem oppstår det dyp 

og tillitsfull kjærlighet til tross for at de ikke forstår hverandres språk og at 

klasseforskjellen er stor. Dette kjærlighetsforholdet har veldig mye innflytelse på An-

Magritts utvikling og livskraft. Intet får stoppet den kraften og utholdenheten som 

driver henne framover. 

Boken Plogjernet er andre bindet av Nattens brød. Ung og ambisiøs har An-Magritt satt 

seg et stort mål. Hun vil dyrke såkorn for menneskene i bygda, så de ikke trenger å 

kjøpe såkorn for ågerpriser fra kjøpmennene i Trondheim. Hun ser for seg store gylne? 

åkrer. Hennes store drøm er å kjøpe Kiempeplassen og forandre stedet fra det å være 

et bøxelsted til en odelsgård. Med djervhet, slit og strev dyrker hun sin magre jord og 

høster godt. Til tross for at An-Magritt har hatt hellet med seg er hevnen ikke langt 

unna i hennes tanker. Det merkes da hun nekter Per Klagebrev, som er i nød, ¼ våg 

havre, på grunn av at han hadde spyttet i ansiktet på moren hennes da hun stod i 

gapestokken. 
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Det er vanskelige tider i gruvesamfunnet. Mange bønder er blitt leilendinger på egne 

gårder og mange leilendinger har mistet sine plasser på grunnen av gjeld. I et slikt miljø 

finnes det god grobunn for misunnelse, sladder og mang slags overtro. På grunn av 

uvitenhet lager folk sine egne forklaringer på det som foregår. De ser mange slags 

forvarsler og de er skeptiske til folk som skiller seg ut. Det bør straffes. Vanligvis bygger 

straffen på religiøse eller juridiske tekster. Ettersom almuen ikke altid vet å skille 

mellom hva som tilhører postillen og hva som står i Christian Qvart lov, skiller de ikke 

mellom lovløshet og synd. I tillegg stod noe helt annet i den gamle Olavsloven. 

En dag blir et kvalt foster funnet i møkkdungen hos traktøriet. Det skaper mye 

folkesnakk. Blant annet snakkes det om blod på sledekarmen til An-Magritt. Hun blir 

arrestert og satt i varetekt, men blir frikjent like før hun skal i galgen. Mens hun sitter i 

varetekt blir Kiempeplassen plyndret for dyr og noen riksdaler, som hun har lagt til 

side. An-Magritt nekter å gi opp og starter på nytt igjen. 

Tredje bindet i serien nevnes Johannes. Boken handler like mye om An-Magritt som 

om Johannes. Kiempeplassen er blitt en odelsgard. I bergstaden er det fortsatt mye 

strev, nød og sult, og igjen får menneskene der et hardt slag. På adventssøndag leser 

hr. Jens årets pinebrev fra kammertjeneren. Det er ikke noe gledesbrev, for det 

inneholder et forvarsel om hungersnød. Brevet varsler enda en gang om mindre 

betaling og mange slags bøter og straff. Både høytstående og lavtstående i samfunnet 

er lamslått og rådløse og alle vet at noe må gjøres. Men overtro og redsel for å bli 

straffet av øvrighetene er et hinder for almuen. Andre er redde for å miste arbeidet og 

sin stilling i samfunnet. Da reiser An-Magritt seg opp og sier at hun ikke er redd for 

rikskansleren eller kjelleren, og tilbyr seg til å reise til Trondheim og vise rikskansler 

Ove Bjelke pinebrevet.    

Siste halvdelen av 3. bind er ikke med i filmen. Her kommer Johannes inn i handlingen. 

Han har vært ved grev Gyldenløves Smeltehytte i Gudbrandsdalen siden han tok 

avskjed med An-Magritt i slutten av den første boken. De gifter seg på palmesøndag. 

Først nå har de tid til å bli kjent med hverandre og finne en måte å leve sammen på, til 

tross for forskjellig bakgrunn.  
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Adaptasjonsanalyse 

Det sier seg selv at enhver individ opplever en bok på sin egen måte og danner seg et 

indre bilde av personer, miljø, natur og følelser. Disse leserne har som regel store 

forventninger til filmen, men blir ofte skuffet over adaptasjonen fordi de ikke tar med i 

beregningen at «i forhold til romanen den bygger på, må filmen forenkle, forkorte og 

forandre.»15 handlingen. Det er særlig forkortelsen folk reagerer på. Det mangler en og 

annen episode som de har hatt store forventninger til å se i levende bilder, hendelser 

som har fascinert dem i lesingen. Det å unngå forandringer ved overføringen fra ett 

medium til et annet er umulig. Men filmen har flere muligheter til å ytre seg, det vil si 

foruten verbal uttrykksmåte virker den også på audiovisuelle sanseinntrykk.  

Mange har skrevet teorier om forholdet mellom bok og film. Resepsjonsestetikeren 

Wolfang Iser har forklart det slik: «I romanen må leseren bruke sin fantasi til å sette 

sammen den informasjonen han får, og på den måten blir sansingene hans rikere og 

mer personlige; i filmen blir han avspist med utelukkende fysisk sansning og derfor blir 

alt han husker av den verden han forestilte seg brutalt utradert.»16  Dette betyr ikke at 

filmens fortellermåte forlanger mindre av tilskuene enn boken gjør av leseren, snarere 

kan det være manglende kompetanse, særlig hos eldre mennesker, til å lese levende 

bilder, noe yngre generasjoner i dag er umåtelig flinke til.   

Det er en lang prosess fra en salgbar filmidé kommer fram til den blir et ferdig produkt. 

Først blir det lagt fram et kort handlingssammendrag, nevnes «pitch.» Så kommer 

synopsis, en kort novelle, som er mer grundig i forhold til personer og handling. Etter 

det kommer et fullt utskrevet manus. Tidligere ble det brukt dreiebok.17 I den var det 

skrevet teknisk informasjon og dialog i atskilte spalter. Den var ikke morsom lesning og 

ga ingen opplevelse. Grunnen til det er at manustekster «får sitt liv først gjennom 

forestilling, der skuespillere formidler det som skjer gjennom handling og direkte 

                                                      
15 Engelstad, 2013:21. 
16 Engelstad, 2013:22. 
17 Dreiebok er manusskrift som kameraet dreies etter. 
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tale.»18 I dag er det såkalt amerikanske manus som er vanligst. De er skrevet i 

sammenhengende tekst spunnet rundt scenebeskrivelser, dialog og enkelte filmatiske 

opplysninger. Disse manuskriptene har i senere tid ofte blitt trykket og solgt til 

filminteresserte.  

Det som helst karakteriserer adaptasjonsprosessen fra bok til film er at «I 

analysearbeidet er det viktig å peke på hva som konkret skiller de to fortellingene på 

det narrative nivået, og like viktig er det å drøfte årsakene til disse endringene, om de 

nå har sin rot i mediemessige hensyn, forskjeller i tematisk vinkling eller andre 

forhold.»19 Hvis vi sammenligner fortellingen i boken med fortellingen i 

filmadaptasjonen, kan vi lett se hva som er beholdt. Vi ser også mange store og små 

ulikheter. Det sier seg selv, at en adaptasjonsfilm som har spilletid på 96 minutter og 

bygger på tre romaner med til sammen 924 sider ikke kan ta alt med som foregår i 

boken. Det faller innenfor  manusforfatterens oppgave å overveie og bestemme hva 

som skal fjernes, forandres eller legges til. Han kan fritt velge hvilke episoder han tar, 

eller om han vil lage en fiksjon rundt et eller annet tema i romanen, som kjærlighet, 

nød, opprør eller noe annet. Litteraturfosker Petter Aaslestad definerer 

fortellerhandlingen som «en evne til å selektere hendelser i virkelighetens kaos og 

bringe de utvalgte hendelsene i sammenheng med hverandre»20  

Det som skiller filmen An-Magritt fra romanene på det narrative nivået er for det 

første at det er færre personer i filmen. Noen personer er slått sammen med en annen 

eller har tatt over oppgaver som andre har, og mange personer er ikke tatt med i det 

hele tatt. Det gjelder blant annet latindegnen Cimber som er et mislykket presteemne. 

Han er en av personene som An-Magritt omgås en del. I boken hadde Cimber den 

æren å undervise An-Magritt i lærdom og prent (s.23, b.2), og det mot kontant 

betaling, for An-Magritt vil ikke få – og har aldri fått – noe uten å betale for det. I 

filmen er det prestefruen Karen som har fått oppgaven å lære An-Magritt å prente. For 

                                                      
18 Engelstad, 2013:15.  
19 Engelstad, 2013:49. 
 20Engelstad, 2013:44-49. 
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det andre er mesteparten av handlingen i boken tatt ut og redusert til noen få 

hendelser.  

Film kan betraktes som et bilde-, lyd- og verbalspråklig medium. I hvor stor grad filmen 

bygger på dialoger som er tatt direkte fra bøkene, er forskjellig. Vi kan skille mellom to 

hovedtyper: den synkrone og voice-over. «Den synkrone filmdialogen, som ofte kan 

være hentet ordrett, eller med små endringer, ut av romanen.»21  

Nedenfor er en dialog mellom An-Magritt og presten hr. Jens. Denne dialogen er kun å 

finne i filmen. Den er et eksempel på stoff som filmen har valgt å legge til. Filmen 

legger mye vekt på at An-Magritt blir innskrevet i kirkeboken. Det er viktig for henne, 

for før det blir hun ikke anerkjent som fullverdig medlem av samfunnet. Boken legger 

derimot vekt på hvordan An-Magritt søker etter kunnskap for å oppnå et bedre liv og 

mer selvstendighet, for eksempel ved å gjøre bøxelstedet Kiempeplassen til en 

odelsgård. Hun vil løsrive seg fra fattigdom og slit. Hun har store drømmer om å dyrke 

korn og støtte andre, for eksempel ved å selge dem korn. Likeens er dette en måte å 

komme nærmere Johannes på og bli mer jevnbyrdig med ham. Hun vet at hun må 

bidra for å få det hun ønsker. Dialogen nedenfor er opptakten til konflikten mellom An-

Magritt og hr. Jens angående kirkeboken.  

An-Magritt kommer inn i stuen til hr. Jens og Karen like etter at han har jaget noen 

tiggere fra seg. Han kommer mot An-Magritt. 

Hr Jens: Har du ikke skjønt hva jeg sa? Jeg har ingenting å gi dere, så du kan bare gå 

hjem. 

An-Magritt: Jeg kom ikke for å tigge mat. Bare for å gi tiend. (Står ved døren.) 

Hr. J.: Du er ikke så rik at du skylder meg noen tiend. (Går til siden av skrivebordet) 

A-M.: Jeg tåler å gi den bort! (Holder fram en rype.) 

Hr. J.: Du skylder meg ingen tiend. Hvor kommer du fra? 

A-M.: (Svarer ikke.) 

Hr. J: Hva heter du? 

                                                      
 21 Engelstad, 2013:50. 
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A-M.: Ane Magrethe Olesdatter. (Betenker seg før hun sier navnet sitt.) 

Hr.J.: Hva hetder din mor? (Går bak skrivebordet som kirkeboken ligger på.) 

A-M.: Mor min var Ane. (Nøler) Hun står ikke der. (Nøler) Hun døde for egen hånd. 

Hr.J.: Men faren din? Karen, prestefruen, sier: «Jens», og tar ham i armen. «Hun kjører 

malm og slikt.» 

Hr. J.: Men din far. (Får ikke svar. Han ser på boken) Nei, du står ikke her. Du skylder 

meg ingen tiend. 

A-M.: Men om jeg betaler, kan Dere skrive meg inn? (Går til skriveboret) 

Hr. J.: Skal du kjøpe deg plass i Guds rike med en rype? 

A-M.: Nei, bare i kirkeboken. 

Hr. J.: Du er rapp i munnen, du. 

A-m.: Jeg mente det ikke. (Hun løper ut.) 

Denne dialogen finner sted før An-Magritt har møtt Johannes. Den finnes bare i filmen. 

 

 Engelstad nevner forskjellige former for asynkron tale eller voice-over: «det vil si tale 

uten forankring i det visuelle. [...] dette er indre monologer, ofte hentet rett ut av fra 

romanens tankereferat og formidlet på lydsporet via stemme til en av filmens 

personer, om nå vedkommende er i bildet eller ikke.»22 Oppgaven til fortellerstemmen 

i An-Magritt er å danne kontekst mellom ord og bilde. I møtet mellom verbaltekst og 

bilde taler den franske litteraturforskeren Roland Barthes om to hovedfunksjoner. For 

det første kaller han det avløsning eller utvidelse «når ordene tilfører bildet noe nytt» 

eller omvendt. Det andre er forankring eller innserving, «når ordene forteller hvordan 

bildene skal tolkes og oppfattes eller omvendt. [...]» En tredje funksjon er når ord og 

bilde står i motsetning til hverandre, ofte med ironi som virkning.»23  

Et eksempel på voice-over i filmen er i anslaget, da en kvinnelig fortellerstemme 

kommer inn og forteller tilskuerne om An-Magritts opprinnelse og hvordan hun 

overlevde de første månedene i sitt liv, og videre hvordan Kiempe-Ane møtte sin 

skjebne. Det som fortelleren sier er et slags referat fra romanens to første kapitler, der 

                                                      
22 Engelstad, 2013:51 
23 Engelstad, 2013:52-53. 
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fortelleren blant annet informerer leseren mer eksakt om bakgrunnen for Anes ulykke. 

Fortellerstemmens funksjon her er å danne kontekst og tolke ord og bilde, som ruller 

forbi mens fortelleren taler.   

Selv om filmadaptasjonen kan ta seg friheter med romanforelegget er det noen 

hovedelementer som må beholdes. Roland Barthes kaller dette kjernefunksjoner. «En 

kjernefunksjon er et punkt i fortellingen der handlingen klart åpner for alternativer. 

Det valget som blir truffet får betydning for utviklingen videre.»24 Dette kan formuleres 

som at et kjernepunkt leder fortellingen til neste punkt. Hvis et punkt blir forbigått blir 

fortellingens logikk ødelagt. Vi kan også kalle kjernefunksjonen skjelettet uten legeme. 

Nå gjenstår det å sette kjøtt på beina. Roland Barthes kaller disse funksjonene 

katalysatorer, mens den amerikanske litteraturkritikeren Seymour Chatmans bruker 

begrepet satellitter. Det som passer godt med katalysator-/satellittfunksjonen er at 

elementene kan fjernes eller endres uten at grunnlaget blir forandret. Denne 

funksjonen er nødvendig for oppbygging av spenning, siden den kan virke som et 

handlingselement som forteller om for eksempel venting og nøling og så videre. Vi kan 

også kalle det drivkraften. Altså bør kjernefunksjonene beholdes men mye av 

handlingen kan forandres ved adaptasjonen.25 I filmen finnes det noen 

kjernefunksjoner fra boken. Noen er ganske mye forandret, andre mindre, og også 

finnes det kjernefunksjoner som har blitt lagt til i filmen. Et eksempel på det siste er 

An-Magritts ønske om å bli innskrevet i kirkeboken, som er en kjernefunksjon som 

filmen har lagt til i fortellingen for å lage kontekst mellom episodene. Handlingen har 

også en slags satellittfunksjon fordi den fører til konflikt mellom An-Margritt og hr. 

Jens, og skaper dermed en spenning i fortellingen. Vi kan si at de fleste 

kjernefunksjonene finnes både i filmen og i boken, som jeg kommer tilbake til senere i 

oppgaven.  

Noen kjernefunksjoner blir omtalt senere i oppgaven:  hendelsen etter slåsskampen 

ved stangvekten, episoden der An-Magritt hjelper bøxelenken Kristin som er i barsel 

oppe på vidden og reisen til Trondheim. 

                                                      
24 Engelstad, 2013:53. 
25 Engelstad, 2013:53-54. 
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Noen sjangere er rike på funksjoner, som eventyr og actionfilmer. I andre sjangere 

spiller handlingsfunksjonene en mindre rolle fordi teksten inneholder mange 

beskrivende elementer, blant annet: personkarakter, skildring av psykologiske forhold 

og av miljø, atmosfære og stemninger. Disse elementene kalles indisier. «Indisier er 

deler av fortellingen som ikke direkte er knyttet til handlingen, men som likevel er 

svært viktig for forståelsen av fortellingen på det tematiske plan.»26 Det vil si at 

forholdet mellom kjernefunksjoner og satellittfunksjoner er ulikt fra bok til film og det 

gjelder også forholdet mellom handlingsfunksjonen (kjerner, satelitter) og 

tilstandsbeskrivelser (indisier).27 Eksempel på dette kan være en lang sidehistorie som 

skaper spenning i fortellingen men som ikke er direkte knyttet til handlingen i filmens 

fortelling. Denne episoden har vært omtalt tidligere i oppgaven. Den handler om et 

foster som blir gravd opp av møkkdungen i traktøriet. og fører til at en 

utviklingshemmet fjøstaus blir arrestert. På samme tid huserer sladderhistorier rundt 

om i samfunnet om at noen har sett blod på sledekarmen til An-Magritt, og at hun er 

blitt sett mens hun kaster opp i sledekarmen, og så videre. Det blir sagt: «Kvite øier og 

blodtap og tårer pekte vel en eneste vei:  An-Magritt måtte ha fødd i dølgsmål. I hete 

helvete hadde hun så gjort av fosteret? Hm! Ja! [...] En ting visste alle: at den som 

påkalte den onde oppnådde hjelp både til det ene og det andre.» (s.61, b.2). An-

Magritt står forsvarsløs overfor disse beskyldningene. Nå som før er hun ensom, 

venneløs og uten for samfunnet. Hun kan ikke søke trøst hos noen. Bestefaren ligger i 

graven. Det var han som alltid hadde trøstet henne hvis noe kom i veien. Johannes er 

hos Gyldenløve i Gudbrandsdalen. Til slutt blir hun arrestert og satt i arrest sammen 

med fjøstausen. 

Almuen vet ikke om de skal tro at hun er skyldig eller uskyldig. Hr. Jens er i førstningen 

i tvil men senere blir han enig med Cimber, hestejelkerer, Pistol og Hedstrøm om at 

hun er uskyldig. Når spenningen er på høydepunktet kommer stadsfysikus Didrik 

Eckhof fram. «Han ville – med lagrettens billigelse – la anklagede underkaste den 

danske melkeprøve i nærvær av egnens jordmor og de to edfestede og vel befarne 

                                                      
26 Engelstad, 2013:55. 
27 Engelstad, 2013:57. 
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regimentzbalberere.» (s.126, b.2). Vi kan si at konklusjonen etter melkeprøven er et 

vendepunkt i An-Magritts liv, da hun blir erklært ikke skyldig. Bøxelsittere og 

malmkjørere gleder seg over seieren men «[i] ståheien glemte de sin delaktighet og 

skyld i at An-Magritt havnet i rettens klør.» (s.127, b.2). Sladder, misunnelse og 

bygdefolkets overbevisning om at An-Magritt vil havne i gapestokken på samme måte 

som sin mor er hovedgrunnen til at An-Magritt blir satt i arresten. 

I arresten tenker An-Magritt på hevn for all urettferdigheten hun har møtt i livet men 

på samme tid legger hun en framtidsplan: «Neste vår spente hun hest og okse for 

plogen og pløyet den største havreåkeren i dalen. Først da - når den skjøt aks – var 

Kiempen og Kiempe-Ane hevnet.» (s.137, b2). Hun tenker stadig på å gjenreise deres 

ære. Vi ser også en god side ved An-Magritt da hun føler medlidenhet med den arme 

fjøstausen og blir hos henne den siste natten før hun er satt i galgen. Før An-Magritt 

går til arresten tar hun på seg finklærne. Denne natten sier fjøstausen: «Hørte du at 

presten sa at je snart skal stå brur?» [...] «I fjøsstakken og lappakorten kan je it stå 

brur, An-Magritt.» (s.147-148, b2). Det berører An-Magritt så hun bytter klær med 

fjøstausen, og får i stedet hennes filleklær. Denne historien, som har opphav, 

høydepunkt og ende og tar over omtrent 90 sider av bokens innhold, har 

manusforfatteren like fullt bestemt seg for å fjerne helt fra filmens fortelling. Dette er 

eksempel på en handling som kan fjerrnes uten å forandre den helhetlige handlingen. 

Samtidig er den viktig for å vise sider ved An-Magritt. Det at hun uten videre får 

skylden viser at hun står utenfor samfunnet. Og det er i fengselet at hun utvikler 

empati og barmhjertighet. Dette blir vist på en annen måte i filmen. Det kommer jeg 

tilbake til i konklusjonen. Selv om An-Magritt er frikjent, forandrer ikke det forholdet 

mellom henne og Johannes, ettersom hun selv forteller ham om det som har skjedd 

neste gang hun møter ham. Selv om denne fortellingen ikke er med i oppgavens 

problemstilling viser den at An-Magritt har modnes en del. Hun er roligere, ikke like 

frekk i talen som før, og viser tegn på at hun ikke er så hevnlysten som hun har vært. 

Dette ser vi i det hun sier om havreåkeren: «Først da - når den skjøt aks – var Kiempen 

og Kiempe-Ane hevnet.» (s.137, b.2). 
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Anslaget 

Siden filmen påvirker tilskueren audiovisuelt og verbalt kan den vise flere deltaljer på 

kortere tid enn det tar bokens forfatter å forklare samme emne skriftlig. Det ser vi 

tydelig i filmens anslag eller åpningssekvens. Den er full av informasjon og det er 

vanskelig å få med seg hver eneste detalj. Anslaget - som andre deler av filmen - er 

klipt sammen av filmbiter – innstillinger – av varierende lengde. En innstilling er «en 

enkelt bilderekke som er tatt opp uten at kameraet stoppes.»28 

Det er på en måte to anslag, et som ligner en trailer og et som utgjør, opphavet til 

selve filmen. Det første vi ser av anslaget er et bilde av Johannes som står bak An-

Magritt, som lener seg mot brystet hans. De ser ut til å være fornøyd med hverandres 

nærvær. Bakgrunnen er lysegul, som et gjennomsiktig stoff. Bak det kommer det etter 

hvert fram bilder av hendelser som skjer i begynnelsen og senere i filmen. Den første 

er da An-Magritt lokker oksen med salt og hun ber kjørerne om å vente på henne på 

vidden, og fra en annen episode da hun om våren har kledd seg opp og trolig skal til et 

møte med Johannes. På veien kneler hun i en elv og ber en bønn hvor hun takker Gud 

for at han har sendt Johannes til henne. Vi hører et orkester spille noe dramatisk 

stemningsmusikk til å begynne med, så blir den roligere og dør stille ut.     

Nå hører vi en jentestemme synge en tekst og mannfolkstemmer som synger med i 

omkvedet. I grålysningen ser vi i «ultratotalt utsnitt»,29 det vil si oversikt over større 

område av miljø og landskap, eller panorering, altså «når kameraet dreies vannrett, 

mens det står på et stativ.»30 Bildet er et «silhuettpreget bilde» i motlys, det vil si der 

motivet står klart ut fra bakgrunnen.31 Vi ser at det kommer en rekke med hester og til 

sist en okse. Dyrene trekker sleder over en vidde. Det er snø og kaldt og med jevnt 

mellomrom holder en kjører opp en fakkel for å lyse opp veien. Forsangeren An-

Magritt er bakerst i rekken. Det er en okse som trekker hennes slede. Dette er 

sannsynligvis malmkjørerne som kjører over vidden med malm fra gruvene til Cornelia 

Smeltehytte. 

                                                      
28 Engelstad, 2013:65. 
29 Braaten, 2000:23. 
30 Engelstad, 2013:83. 
31 Braaten, 2000:18. 
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Så får vi en ny innstilling. Stedet er utenfor kirken, Ane er i skampelen. Det er fullt 

dagslys, solen skinner. Menigheten er på vei til messe. Kiempe-Ane sees bakfra. Her 

vippes kameraet oppover ryggen hennes, fra føttene og opp til skuldrene (nedenfra og 

opp). Dette kalles «tilting».32 Hun kneler i gapestokken, men vi ser ikke hodet hennes. 

Hun har på seg fillete klær. Vi ser menigheten gå forbi den i et halvtotalt utsnitt, det vil 

si et bilde som «viser halvparten eller mere, uten å vise hele kroppen.»33 Kameratet 

rettes nå opp mot kirketrappen. Vi ser ansiktet til hr. Jens i halvnært utsnitt, «det 

omfatter mer enn ansiktet»34. Han stirrer tomt ut i luften uten mimikk og ser etter om 

menigheten oppfører seg som den bør. Det er som å spytte i ansiktet til Ane. Det er 

umulig å se på blikket hans om det viser forakt eller medlidenhet med dette syndige 

kvinnemenneske. Her viser kameraet oss «et overvinklet motiv, som noe vi ser ned på, 

noe stakkarslig».35 Siden ser vi ham lengre borte i totalutsnitt som «viser hele kroppen 

og kanskje litt mer»36 i sorte sko, bukser, kappe og hatt, stående på kirketrappen, som 

ligger litt høyere enn gapestokken og veien som menigheten går på. Denne 

kameravinkelen skal understreke maktforholdet; avstanden mellom Hr. Jens og 

menigheten og Ane som tilhører  samfunnes laveste klasse og må se opp for å se 

presten. Kameraet er undervinklet, noe som «gir oss en følelse av å se opp til noe 

mektig, kraftfullt eller truende.»37 Siden flyttes kameravinkelen foran gapestokken, og 

vi ser Anes fortvilede ansikt og hode med avklippet hår. Nært bilde påvirker «vår 

innlevelse og identifikasjon med filmens forskjellige karakterer.»38 Siden ser vi 

gapestokken i sin helhet i et halvtotalt bilde mellom menneskene som går forbi. Av 

dem ser vi bare deler av kroppen, det vil si at hodet og en del av føttene kommer 

utenfor rammen. Når kamerainnstillingen forandres på nytt ser vi hr. Jens i fjernbilde 

idet kamera kjøres bort. Kjøring av kamera fører til at tilskureren opplever overgangen 

mellom nær- og fjernbilde.  

                                                      
32 Engelstad, 2013:83. 
33 Braaten, 2000:21. 
34 Braaten, 2000:21. 
35 Engelstad, 2013:67. 
36 Braaten, 2000:23. 
37 Engelstad, 2013:67. 
38 Engelstad, 2013:81. 
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Ved overgangen fra vidden til kirken hører vi i en forteller med kvinnestemme som har 

den oppgaven å utvide og legge noe til vår opplevelse av bildene. Hun forteller: «Hun 

het An-Magritt og var bare 16 år da hun sang ut sitt opprør over vidden. Det var en arv 

etter moren hennes, fordi hun måtte bøte dyrt da hun satte An-Magritt til verden som 

følge av en voldtekt.» Med dette innslaget får vi vite om det triste opphavet til An-

Magritts liv. Fortelleren fortsetter og forteller at hun var dømt til kirkens tukt. Tre 

søndager på rad rundt messe skal hun stå i skampelen og menigheten skal gå forbi for 

å håne og spotte henne. Men det ble med denne ene gangen, for hun sprang i fossen 

så snart hun var løs. Det var hennes opprør og det kostet henne livet.  

Fortellerstemmen kommer til et nytt avsnitt i anslaget: «Så måtte bestefaren ta seg av 

An-Magritt. Vi ser han løpe med jenten i fanget fra stue til stue for å tigge melk for An-

Magritt. Han var ingen velkommen gjest. Men det hendte at han slapp innenfor. Hun 

klarte seg på grunn av morsmelken.»  

Fortellerens siste replikk er: «Så hun var unnfanget i vold, og livet var en almisse.» 

Anslaget ender med at vi ser igjen malmkjørerne i dagslys, og de har sluttet å synge. 

An-Magritt har sakket akterutfordi oksen ikke vil gå videre. Hun må lokke den med salt. 

Vi hører at det begynner å blåse, og ser at An-Magritt samler sammen et par ryper som 

hun har lagt snarer for. 

Hvis vi gransker anslaget nærmere ser vi at disse korte innstillingene kan gi oss en hel 

del informasjon angående liv og miljø hos personene vi blir kjent med i filmen. Fort ser 

vi at An-Magritt må kjempe hardt i et mannfolkssamfunn for å bli anerkjent som en 

særskilt person, og ikke bare som en av de fattige. Et tegn på dette er når hun sakker 

akterut, roper til karene foran seg og ber dem vente på henne. Da vender de seg litt 

om og kikker på henne. Ansiktsuttrykket deres sier «hva slags syt er nå dette?», og de 

forsetter videre uten å saktne farten. Av dette lærer An-Magritt at hun ikke kan regne 

med hjelp i nød fra andre malmkjørere, med andre ord må hun klare seg selv. Dette er 

et strev for An-Magritt, siden hun er så godt som uavbrutt i konflikt med mannfolkene 

på malmveien og i smeltehytten. 
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Miljøet 

Hvis vi ser på klærne ser vi at de stammer fra en tid som ligger langt tilbake. Klærne 

viser tydelig klasseforskjell i samfunnet. De fattige har på seg ufikse naturfargete klær 

av grovt vadmel, fillete og lappet, som vi ser på malmkjørerne. De som er høyere stilt i 

samfunnet, som hytteskriveren og andre overordnete, har bedre klær, litt mer 

fargerike enn hos de fattige. Når de bedrestilte er ute har de på seg pelskåpe og -lue. 

Presten er et klassetrinn høyere; han har på seg klesdrakt av finere ullstoff og bruker 

fargerikere klær. De vanligste fargene er svart, grått, brunt og rødt.  Så er det 

Johannes, som bærer preg av å komme fra andre omgivelser. Det sees best av hans 

klær og væremåte når han kommer til bygda. Vi kan si at han ser fremmed ut i 

gruvesamfunnet. Han har på seg en mørkeblå kappe og blå svart hatt. Innenfor har han 

på seg sorte langbukser, vest av glinsende stoff (sannsynlig skinn) og en skjorte i en 

annen fasong enn de andre har. 

Så er det eventyrpersonen «kølfoged» Hedstrøm, som ingen vet hvor kommer fra,  

hvor han bor eller hvor gammel han er. Fortelleren sier oss at «I dag – for fire og femti 

år siden - la de han i en kiste og satte ham ned i slottskjelleren. Herfra rømte han og to 

andre døde til Falu.» (s.100, b.1). Han er preget av mystikk på alle kanter, og dukker 

plutselig opp og forsvinner like brått. Men det virker som om han alltid er til stede når 

An-Magritt trenger hjelp. Han har på seg en rød kappe med sølvknapper og pyntebånd, 

sort hatt og skjerf. Vi ser et gult erme av et stoff som likner silke stikke ut av kappen. 

På beina har han knehøye støvler. Han kler seg som en adelsmann. 

Man kan si at kirken er hovedåren i samfunnet. Vi får en del informasjon om den og 

samfunnet i anslaget. Den er bygdas møtested. Der treffes både høye og lave, menn og 

kvinner, i glede og sorg. Der kan de utveksle meninger med hverandre og der får 

menigheten opplysning om saker og ting som foregår rundt om kring i området og i 

verden. Det er titt og ofte opphavsstedet for sladder og overtro.  

Men kirken er også en autoritet som med hard hånd sørger for at folk oppfører seg i 

henhold til sed og skikk. Kirken har også makt til å bestemme hvem som er verdig til å 
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stå i kirkeboken eller ikke. Dit stevner/setter An-Magritt kursen. Hennes ønske er å få 

tilhøre noe. Hun vil ikke stå utenfor. Hun vil komme inn i varmen. 

 

Tre kjernepunkter 

Som tildigere nevnt tar filmadaptasjonen seg en del friheter i forhold til 

romanforelegget, men noen hovedelementer må beholdes, disse som kalles 

kjernefunksjoner, det vil si grunnlaget for fortellingen. Siden kjernefunksjonene leder 

en fortellingen kan de ikke fjernes. Heretter beskrives noen kjernefunksjoner som 

direkte påvirker An-Magritts indre utvikling.  

Først må jeg imidlertid gjøre rede for en liten forhistorie fra boken. Året 1663 kommer 

Johannes kunstknekt og Jürgren smelteknekt til Gauldalen. De har med seg et brev fra 

Kongens fogd i Trondheim som befaler «at bønder og leilendinger i kirchspiel? og 

annekser er pliktet å fremkjøre uten oppsettsighet sten og sagtømmer til den nye 

Cornelia Smeltehytte» (s.16, b.1). Disse to karene tilhører gamle bergmannsslekter i 

Freiberg. Jürgen har ingen skolegang bak seg men har jobbet med malmsmelting. Han 

har gullringer i ørene og drømmer om å lage gull. Johannes hadde lært latin som ung. 

Han studerte ved Freiberg Hüttenschule men fikk sparken derfra på grunn av 

drukkenskap. «Istedenfor å vende tilbake hjem igjen opplært og eksaminert, havnet 

han blant dagdrivere og vandrende geseller.» (s.20 b.1) Begge foreldrene døde av sorg 

over sin fortapte sønns skyld. Siden kom han til Amsterdam der han besøker den store 

danske potentat og driftsherre. «Der la han en ed i Kammertjenerens Hotel og lot seg 

sammen med smelteknekt Jürgen innskipe i hollandsk kofardi? til Trondheim.» [...] 

«Johannes var bortimot de tretti. [...] Ingen førlagt mann i vekst. Ingen stor og 

strålende begavelse heller. Av ansikt veik og forfinet.» [...] «Johannes drak! Han hadde 

ørkentørst i sjelen» (s.20, b.1) Han var derfor ikke en mann som arbeiderne kunne 

stole på. 

I filmen møter vi Johannes først når han kommer kjørende til bergstaden på en slede. 

Der tar Jürgen imot ham (i boken kommer de sammen). På grunn av hans væremåte og 

klesstil opplever vi at han er en person av en høyere sosial klasse enn de andre i 
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miljøet. Ved første øyekast virker han verdensvant, men da han er kommet inn til 

hytteskriveren og andre overordnete virker han litt sjenert og tilbakeholden, der han 

står bakerst ved veggen når malmkjørerne kommer inn og forlanger oppgjøret sitt. Her 

ser An-Magritt Johannes for første gang. 

I den første kjernefunksjonen kommer An-Magritt til stangvekten som hun har gjort 

flere ganger før. Hun ser trøtt ut og vi ser at klærne hennes er frosne. Som vanlig 

krangler hun med malmveieren om at han jukser med vekten. Han sier ett og et halvt 

skipspund, men hun mener at det er to og slenger seg ned på lasset og skriker som et 

trassig barn. Johannes kommer til og An Magritt roper på ham. «Han stæl malm fra 

oss!» (s.35, b.1). Johannes kikker på vekten og ser at lasset veide 2 ½ skipspund etter 

at han har justert vekten. Det blir krangel og slagsmål ved stangvekten da andre 

kjørere strømmer til og hører om uredeligheten. Johannes drar An-Magritt ut fra 

slåsskampen og bærer henne i favnen til koien som han har sammen med Jürgen. Hun 

forsetter å skjelle og forbanne ham inntil han sier «Arme An-Magritt». Det forårsaker 

et vendepunkt i hennes tanker. «Hvorfor sa han ikke garp-Magritt som andre dragoner 

og malmkjørere.» (s.38, b.1). Disse tre ordene får An-Magritt til å tenke over livet på 

nytt. Det finnes mennesker som ikke er djevler! Det er «først nå [som An-Magritt] 

holdt på å få en sjel.» (s.39, b.1) Her tennes hennes kjærlighet til Johannes i hennes 

hjerte.  

An-Magritt tilbringer to døgn i koien hos Johannes og Jürgen. Hun får omsorg, mat, 

hvile og tørre klær. An-Magritt og Johannes forstår ikke hverandres språk, likevel 

danner det seg en sterk forbindelse mellom dem. Han er betatt av hennes skjønnhet. 

Han kaller henne «Heidnische Göttin!». Jürgen blir urolig og redd da han skjønner at 

Johannes er blitt forelsket i An-Magritt. Han ser også hvordan ansiktet til An-Magritt 

stråler av glede når hun ser på Johannes (tilskuerene ser tydelig hvordan hun lyses opp 

i bildet). Jürgen viser sin redsel med å se seg titt og ofte over skulderen for å følge med 

på det som skjer bak ham. Vi ser også at han ser på An-Magritt med forakt, som viser 

oss at denne kvinnen ikke er hans kunstknekt verdig. Han stopper Johannes for å 

minne ham om hans sosiale stilling og sier alvorlig: «Hun vil bare skape seg for deg.»  
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I boken An-Magritt finner vi her og der setninger som viser leseren at Jürgen er 

bekymret over dette kjærlighetsforholdet, eller vennskapsforholdet. For eksempel sier 

han til Johannes: «Vogt dig, broder [...] hun vil en gang rekke dig det forbudte eple fra 

Kundskabens tre! Og du faller fra trin til trin. [...] Du må vende tilbake til Freiberg, 

broder Johannes; flykt fra din skjeben om det er dig mulig!» (s.82-83, b.1). Han går så 

langt som å forlange at Johannes reiser til Amsterdam og «- trygl den nådige herre og 

patron på dine [sine] knær om at bli løst fra din [sin] ed.»(s.83, b.1).   

Disse døgnene i koien har sannsynligvis påvirket Johannes like mye som An-Magritt. 

Hun minner ham om moren og hennes verdighet. Han tenker over den sorgen som 

kom over foreldrene hans. Han tenker tilbake i tid og angrer over sitt livsløp. Men han 

respekterer An-Magritt og føler ømhet for henne. Han forlanger aldri mer enn hun er 

klar til å gi av seg selv. Men Johannes vet også at han må forandre sin livsstil for å bli 

An-Magritt verdig. Det merker leseren når Cimber spør ham om ham: «Vil I gifte Jer 

med An-Magritt?» og Johannes svarer: «Nei Cimber! Hun skal ikke bindes til et 

kadaver.» (s. 110, b.1). Etter min mening sier dette oss at han muligvis ønsker å 

forandre sin levemåte og modnes. Derimot tror An-Magritt at livet nå kommer til å 

forandre seg for henne. Idet Johannes stryker henne over håret «- våknet hun opp på 

en helt annen måte enn før. En ny morgen så hun.»(s. 42, b.1). Dette gir henne kraft til 

å iverksette det som hun drømmer om, å dyrke korn og gjøre Kiempeplassen til en stor 

gård.  

Hvis vi ser på adaptasjonen av denne kjernefunksjonen ser vi at den er forskjellig på 

enkelte måter. Handlingen ved stangvekten og i koien stemmer for det meste overens 

med boken. Men en del av verbalspråket i filmen er lagt til eller flyttet på for å skape 

helhet i fortellingen. Det passer likevel overens med stemningen i boken, for eksempel 

Jürgens mening om forbindelsen mellom An-Magritt og Johannes. Her står An-Magritt 

utenfor enda en gang, siden hun ikke står  på samme klassetrinn som Johannes i 

samfunnet.  
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I denne episoden ser vi opphavet til An-Magritts utviklig. Hun blir kjent med en følese 

som hun ikke har opplevd før og ikke helt forstår hva betyr og hva hun skal gjøre med. 

Her legger hun grunnlaget for sin målsetning om et bedre liv.  

Det kommer enda en kvinne på malmveien til smeltehytten, det er bøxelenken Kristin. 

Hun har fem barn og det sjette er ufødt. I et dramatisk øyeblikk (stund?) med 

tilhørende dramatisk musikk føder hun på vidden og det er An-Magritt som hjelper til. 

Barnet dør og enken er i livsfare. Senere banker noen på døren hos Hr. Jens. Det blir 

sagt: «Hr. Jens! Dokk må bli med og gi bøxelenkja sakramentet!» (S,310, B.1). Utenfor 

venter en slede. Presten vet ikke hvem kjøreren er, han setter seg i baksetet. På veien 

sier fortelleren oss hva hr. Jens har lagt merke til hos An-Magritt: «Han tilkaster alltid 

An-Magritt et øiekast fra prekestolen. [...] Barnet – nei kvinnen nå – satt stadig i 

samme benk.» (s.312, b3). Hr. Jens har også lagt merke til at «[h]ennes stolte gang opp 

og ned kirkegolvet pregedes av vilje.»(s.313, b.3). Vi får også vite at gapestokken er 

hugget ned. Kristin dør like etter at hr. Jens og An-Magritt kommer fram. 

Det ser ut til at Hr. Jens følger med på miljøet dag som natt. Han vises av og til der han 

bare følger med på det som foregår, særlig der An-Magritt er til stede. Med ett står 

han i døren til stallen, smeltehytten, kopperboden eller et annet sted i bildet, ofte i en 

dør eller i kanten av bildet, alene, og stirrer livløst og uten mimikk på det som foregår 

og forsvinner like umerkelig som han kom.  

Det er Filip løpedegn som sier til An-Magritt at gapestokken er hugget ned. Han 

kommer til Kiempeplassen for å hente henne, for å la henne være vitne til at den blir 

brent. I flere år har gapestokken minnet An–Magritt på morens skjebne. Det kan man 

se hver gang hun går forbi den. Da stanser hun opp et lite øyeblikk og sorgen kan ses i 

ansiktsuttrykket hennes. Å se gapestokken opprettholder hevntankene i henne og 

minner henne på dem som ydmykte moren. På denne måten er det en seier for henne 

at den forsvinner. Det kan også si oss at hr. Jens har forandret seg, og dette kan være 

en pekepinn mot en ny tid.  

Filmen fremstiller denne episoden annerledes og det er vanskelig å finne hva 

meningen er. Det kommer en embetsmann med Kristin til kirken og det ser ut som hun 
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skal settes i gapestokken. Ved gapestokken ser vi at malmkjørerne skal hugge den ned. 

De sier til embetsmannen: «Martin var med oss i malmveien og Kristin er konen hans. 

Er det ikke straff nok at ungen er død.» På samme tid kommer Filip løpedegn i 

kirkedøren og sier: «Du Lort-Nils kommer i slaveriet om du rører stokken der.» Inne i 

kirken  kneler hr. Jens ved alteret. An-Magritt kommer til kirken og går opp til alteret 

og sier: «Du må nok ta imot tienden min denne gangen.» Hr. Jens svarer ikke. Da 

tømmer hun kornposen over alteret og sier at det mangler alterbrød. Hun roper også 

«Jesus sa til fariseerne: Den af jer der er uten synd skal kaste den første sten. Gå ut og 

kast nå slik du kastet til moren min». Da står hr. Jens opp og går som i transe forbi 

henne. Hun viser redsel ved å trekke seg tilbake inntil veggen. Hr. Jens går ut av kirken. 

Det er noe som skjer utenfor kirken (utenfor rammen) for vi hører seiersbrøl på samme 

tid, og Kristin kommer inn og kneler ved An-Magritts føtter. Hun prøver å reise Kristine 

opp. «Du får ikke ligge sånn. Ikke gjør det for noe menneske.» Her mener An-Magritt 

sannsynligvis at Kristin ikke skal krype for noe menneske, med andre ord ikke vise 

underdanighet. Her har en lang episode blitt forenklet, men hvordan den skal tolkes er 

ikke lett å si. Kanskje er dette An-Magritts opprør mot Jens, hennes forsøk på å få svar 

på hvorfor hun skal stå utenfor. At hun anklager ham for at ha kastet den første stenen 

på moren peker på at hun holder ham ansvarlig for denne tragedien. Det at han ikke 

svarer henne kan peke mot at han føler seg skyldig. Kornet som hun tvinger ham til å 

ta i mot viser til at hun ikke har fått lov til å betale tiend og ikke har blitt skrevet inn i 

kirkeboka. At malmkjørerne nøler med å hugge ned gapestokken viser kirkens makt. 

Oppfører man seg ikke som troen sier blir man straffet. Hvorfor Kristin overlever i 

filmen, mens hun dør i boken, er ikke godt å si. Kanskje er hun et symbol for Kiempe-

Ane, at tingene denne gangen blir gjort rett.  

Dette kan også bety at maktfordelingen i samfunnet har begynt å forandre seg. (Det 

går mot nye tider). Her blir det et vendepunkt for hr. Jens. Påvirket av An-Magritts 

rettferdighetssans tar bøndene (malmkjørerne) makten i sine hender og feller 

gapestokken. Det viser at de sympatiserer med den fattige kvinnen og ikke med 

kirkens makt. An-Magritts fremste mål er å redde kvinnen fra samme skjebne som 

moren (å bli begravet i myren), ikke å hevne seg. Jeg mener at dette er et skritt Jens tar 



27 
 

mot å nærme seg menigheten, å være deres sjelesørger og støtte og vise 

barmhjertighet. 

Det neste kjernepunktet jeg vil beskrive er episoden om pinebrevet fra 

kammertjeneren i Amsterdam og protesttoget fra bergstsaden til kansler Ove Bjelke i 

Trondheim angående brevets innhold. I denne episoden ser vi at alt som An-Magritt 

har gått gjennom for å oppnå kunnskaper i å lese, skrive og regne hjelper henne til å ta 

følgeriktige beslutninger og å ta ansvar for det hun gjør, når hun tar på seg reisen til 

kansler Ove Bjelke i Trondheim for å vise ham pinebrevet fra kammertjeneren 

angående lavere priser for å kjøre sten, favnved og kull. Brevet inneholder også påbud 

om «Bøter for oppsetsighet mot hytteskriver Anders Tvedt. Tyveri ved smeltehytten 

eller fra proviantlass og koppervekt straffedes med «Beschlagnahm og Verhaftung.» (s. 

86, b.3). Hun vet at hvis intet blir gjort betyr det bare én ting: hungersnød. Dette viser 

at An-Magritt er klar til å ta på seg et samfunnsmessig ansvar og ikke bare tenke på seg 

selv. 

Dette hendelsesforløpet er litt forskjellig  i boken og filmen. I boken er det presten som 

leser opp pinebrevet i kirken. Det er ikke noen lett oppgave for ham, når han ser 

menigheten, alle sammen mennesker som allerede har for lite til seg og sine. Da stiger 

presten ned fra sin tilskueplass (prekestolen) og snakker til menigheten som en 

likemann. En trolig forklaring på dette er at hr. Jens er forarget over urettferdigheten 

som folket må gjennomgå. Kanskje har han lært noe av det å gå rundt og følge med på 

hvordan samfunnet fungerer. Han oppmuntrer menigheten til å reise til kansleren og 

vise fram brevet. «Nå står An-Magritt midt i flokken.» (s.91, b.3). Alle er betatt av 

tanken, men ingen unntatt An-Magritt tilbyr seg til å reise. Grunnen er som vanlig at 

folk er redd for å bli fengslet. Det å klage kammertjeneren for kansleren betyr ett med 

kjelleren under Kongsgården. Folk har blandete følelser overfor An-Magritt. Noen 

ganger er hun en av dem og andre ganger ikke. På den annen side er det i orden å 

sende henne til kansleren, for da «slapp de å utsette seg for å bli sittende månedsvis i 

varetekt.» (s.92, b.3). Det er synd på An-Magritt, med tanke på alt hun må gjennomgå. 

Det ser ut som bakgrunnen hennes lever lenger i folks bevissthet enn det hun gjør for 

samfunnet i nåtiden. Hun blir kanskje aldri helt anerkjent.  
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Hun reiser alene til Trondheim. Det er kjøpmann og rådmann Angell i Trondheim som 

følger An-Magritt til kansler Ove Bjelke. Hun har blitt kjent med Angell etter at hun 

begynte å kjøre kopper til Trondheim og proviant tilbake. Det kommer fram i en 

satellitt/sidefortelling som ikke er tatt med i filmen. An-Magritt sier til Bjelke: Jeg har 

et «bønnskrift åt deg frå bøxelsittere og leilendingene. Kammertjeneren pine snart 

livet tu dem. Han har slie ned taxten.» (s.110, b.3). Bjelke mistenker An-Magritt. Han 

forhører henne på samme måte som hun har opplevd i forhøret i lagretten sammen 

med fjøstausen her, som tidligere nevnt. Angell sier til Bjelke at An-Magritt har lært å 

lese og skrive. Han tviler ennå men ber henne lese i bønnskriftet. Bjelke ser inn i 

hendene hennes og ser at de ser ut som arbeidshender, noe han synes er et godt tegn 

på at hun sier sannheten om seg selv. Han sier til An-Magritt. «Du lyt kjør heimatt og si 

til leilendingan og bøxelsitteran at det blir den gamle taxten.» (s.112, b.3) Han gir også 

10 riksdaler til An-Magritt.  

Hun kjører dag og natt  i tre døgn fra Trondheim til bergstaden uten søvn og mat for å 

gi folket beskjeden og dele ut klippfisk. Når hun kommer tilbake vil ingen snakke med 

henne om reisen før det er en som spør hvordan sto det til med Bjelke. Da forteller An-

Magritt at kjøretakstene står uforandret. Med ett glemmer de An-Magritt og den 

innsatsen hun har gjort for å berge samfunnet fra hungersnød. Hele rosen går til 

kansler Ove Bjelke, redningsmannen. Oksekjøresken An-Magritt står igjen alene som 

før og hører ikke ett godt ord, selv om det er alt hun ber om. 

I filmen er det hytteskriveren Tvedt som leser pinebrevet i døren til kopperboden. 

Malmkjørerne er skeptiske på om han leser rett. An-Magritt leser brevet over og sier 

«Tvedt les rett!» (s.86, b.3). Det blir mye bråk om klagebrevet som noen vil skrive og 

andre ikke, og om hvem de skal be om å skrive det. Ingen av dem kan skrive. Til slutt 

bestemmer de seg for å ikke skrivedet men i stedet reise til Trondheim. Da kommer 

An-Magritt, ung, vakker og glad, og sier til dem: «Tør dere ikke å spørre meg. Det er 

vist gale at frøknen har lært prent» Her viser filmen at An-Magritt er en av gruppen. 

Hun er den som alle setter sin lit til, og hun blir  leder for hungerstoget til Trondheim. 

På veien dør Merra-Per. Like før han dør ber han An-Magritt om at han blir satt opp på 

en hest når de kommer til kansleren. I Trondheim blir han løftet beinfrossen opp på en 
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hest utenfor vinduet hos Ove Bjelke. Møtet med kansleren likner episoden i boken. 

Men istedet for Angell er det Hedstrøm som har den oppgaven å opplyse Bjelke om 

An-Magritts ankomst. An-Magritt går alene inn til kansleren. Hungerstoget venter 

utenfor. Bjelke ser ut og vil snakke med den som peker mot ham. «Han er død» sier 

An-Magritt. Nå ser kansleren hvor alvorlig saken er. Filmen har den samme beskjeden 

om kjøreprisene, men her sender Bjelke både korn og tørrfisk til bygda. Da de kommer 

tilbake er alle glade for maten, men An-Margritt får ikke engang takk. Hun står alene 

foran huset til  hr. Jens med Merra-Per på sleden. Hr. Jens kommer gående og ber 

henne komme inn. Han sier til An-Magritt «Du er en hard lærmester. Skriv deg selv i 

kirkeboken.» 

I denne episoden ser vi at An-Magritt er blitt en veloverveid og selvsikker ung kvinne, 

som stråler av glede. En kvinne som iverksetter ting uten å la overtro eller redsel for 

straff påvirke seg, noe hun viser oss på reisen til Trondheim. Hun vil gjøre sitt beste for 

å hjelpe til i samfunnet men samfunnet er ikke villig til å ta imot henne som hun er og 

takke henne for hjelpen.   

Grunnen til at filmen har valgt at hele gruppen skal reise til Trondheim er trolig at når 

flere personer er til stede, og en av dem dør på veien, skaper dette flere muligheter for 

å bruke de virkemidlene filmen har og ikke boken, som for eksempel audio-visuelle 

effekter. Filmen viser oss en stor seier for An-Magritt når presten ber henne om å gå 

inn i brevkammeret og skrive navnet sitt i kirkeboken og sier til henne: «Du er en hard 

lærmester.» Endelig har hun fått det som hun har strebet etter og arbeidet målbevist 

for. Denne konflikten mellom An-Margritt og hr. Jens har hjulpet ham mye; istedenfor 

å forsette å gå rundt og observere miljøet har han blitt en deltaker. Det vil si at han har 

nærmet seg kjernen i samfunnet, han kjenner det bedre og han er villig til å ta del i 

glede og sorg med sine soknebarn. 

Konkluksjon 
I oppgavens innledning skrev jeg om hvordan førstemanuensis Helge Ridderstrøm 

forklarer begrepet historisk roman. Denne definisjonen synes jeg passe godt på 

romanserien Men Nattens brød. Jeg er begeistret over hva forfatteren Johan 
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Falkeberget har lykkes med å skape en historisk ramme rundt en narrativ fortelling, og 

hvordan han har skrevet en troverdig fiksjon innen denne rammen slik at leseren kan 

føle i sitt indre hvordan tidsånden og de sosiale forholdene sannsynligvis har vært i 

siste haldel av 1600 tallet.  

Når det gjelder filmen som Arne Skouen har både skrevet manus og regissert tok det 

meg en tid å forstå sammenshengen på grunn av hvor ofte den går fra en episode til en 

annen. Med andre ord jeg fant ikke sammenhengen før jeg oppfattet at fortellingen 

handler like mye om konflikten mellom hr Jens og An-Magritt som forholdet mellom 

henne og Johannes. Først skulle jeg bare skreve om An-Magritt utvikling i bok og film 

men mot slutten av oppgaven fant jeg ut at jeg hadde beskrevet nesten like mye om 

utviklingen til hr. Jens som hennes. 

Samfunnet ser ofte skjevt på den som skiller seg ut fra mengden på en eller annen 

måte. Det passer i stor grad med An-Magritt. For eksempel lar hun seg ikke tvinge til 

lydighet, og hun tilegner seg mang slags kunnskap, ting som hun tror vil komme henne 

til gode og hjelpe henne til et lettere liv. Men sumfunnet ser det anderles som tidligre 

er sagt. De mener at feilen ved An-Magritt er at hun vil være finere og mer opplyst enn 

de andre, og at hun glemmer sin bakgrunn. Dette er tydelig både i boken og i filmen. 

An-Magritts utvikling ser vi best på hennes væremåte. Hun går fra å reagere som et 

trassig barn når hun synes at andre er urettferdig mot henne, noe som ofte hender ved 

stangvekten. Kanskje prøver man å lure henne mer enn de andre, fordi  hun er ung, 

hun er kvinne, og i tillegg liker de henne ikke fordi hun forårsaker opprør og har en 

grov talemåte. Dessuten er hun ett trinn lavere på rangstigen. Det kan også være at 

dette  er en psykologisk forsvarsmekanisme som hjelper henne til å bli hørt, og til å 

beskytte sin egen sårbare sjel. Det skjer både i boken og filmen. 

Etter hvert som An-Magritt har tilegnet seg flere ferdigheter blir hun roligere. Lesere 

og tilskugere hører sjeldenere om opprør eller grov tale. Litt etter litt ser vi at hun har 

mykere sider og hjelper til hvis noen trenger støtte. I boken er det fjøstausen som får 

An-Magritt kirkeklær natten før hun blir satt i galgen. I filmen viser hun mot og 

barmhjertighet når hun hjelper Kristin i nød på vidden. Freden til Trondheim er også et 
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tegn på utvikling fordi hun viser modighet og ansvarsbevissthet overfor 

medmenneskene. Da hun kommer tilbake er det bare hr. Jens som viser henne 

barmhjertighet og takknemlighet ved å gi henne lov til å skrive seg inn i kirkeboken. 

Denne episoden løser konflikten mellom de to. Dette er filmens måte å demonstrere 

An-Magritts inngang i samfunnet på. 

Utviklingen til hr. Jens vises først etter at vi har fulgt ham gående rundt om i 

samfunnet uten å være deltaker i det. Han er altid alene, og det ser ikke ut til at folk 

legger merke til ham. Vi merker det visuelt i filmen, men boken sier det verbalt. Litt 

etter litt føler vi at hann blir vennligere mot menigheten og An-Magritt, for eksempel 

ved at han ber om at gapestokken skal hugges ned og brennes. Senere ser vi at han 

viser medlidenhet med menigheten etter at pinebrevet er lest opp. Hans 

barmhjertighet kommer til syne da han møter menigheten som ligemann. 

Hva angår Johannes så reise han bort, som tidligere nevnt. Dette minner om strukturen 

i en dannelsesromen: hjemme – borte – hjemme. Han reiser bort – modnes – og 

kommer tilbake som en ny mann uten alkoholproblemer. Romanene viser altså tre 

dannelsesforløp: An-Magritt, det til hr. Jens og det til Johannes. Det siste er bare 

beskrevet i bokene. 

Som tidligere sagt blir mang en leser skuffet etter at han har sett adaptasjonen av en 

bok som han liker godt. Leseren har ofte klare meninger om hvordan personer , miljø 

og lanskap ser ut. Dessuten mangler ofte tanker og følelser og annet som filmen ikke 

kan vise. Det sier seg selv, at filmen ikke kan  ta med seg alt som forergår i boken, 

liksom det kommer fram i oppgaven. Derfor er mange episoder fjernet, andre har vært 

forandret, så er det noen episoder som er lagt til filmen. Det er nødvendig for å skape 

helhet. 

Hvis vi ser på den visuelle delen, kan kameraet utrykke seg mye fortere enn boken 

fordi et bilde kan vise mange detaljer på kort tid. Så er det opp til tilskuerens å tolke 

det han ser. Med klippeteknikk er det enkelt å gå fram og tilbake i tid, noe som kan 

forenkle en innviklet historie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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