TOLKNINGS-VITENSKAP; Fiksjonslitteratur.
Av: Dr. professor Harald Nilsen (ISS), SU

For: Bachelorstudenter, 3 – 4 semester.

Sjanger: NOVELLE (om sjangeren novelle, se w-dok, «Novelle-sjanger».)
Om Novelle og Novelleteori, se for eksempel: også Lothe, J. m/fl.: Litteraturvitenspelig
leksikon 1997 s.175-177..
Om tolkning, se: Ridderstrøm, Helge: Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og
medier http://edu.hioa.no/helgerid/litteraturogmedieleksikon/novelle.pdf

TEMA: «in medias res» To eksempler på begrepet (rett inn i handlingen)
https://www.google.no/?gws_rd=ssl#q=in+media+res Se for eks. også Lothe, J. m/fl.:
Litteraturvitenspelig leksikon 1997 s.112.
Eksempel 1):

MAMMA og PAPPA (novelle, forf. Ari Behn)

«De prøvde å overbevise hverandre om at det ville gå over. Det gikk ikke over. Det ble ikke
borte. En morgen forlot han kona og barna, reiste til Paris […].» = In medias res)

Samme fortellingen, nå fortalt av en annen forteller, og ikke imr!
Eksempel 2) Ikke in medias res!! (ny overskrift) Forviklinger
Ingrid og Even har vært gift i nesten 10 år. De har to barn, Petter som er 5 år og søsteren Siri
som er 9. De bor i en liten by, Vinstra, i Øst-Norge. Det er en liten by ca. tre timer togtur fra
Oslo. Etter som årene gikk ble ikke ekteskapet slik de helt hadde tenkt, travel hverdag, unger
og ungemas, lite fritid og lite tid til hverandre. De var nær på skilsmisse, men på grunn av
ungene prøvde de å overbevise hverandre om at det ville gå over.

Eksempel 3) in medias res

Det tar aldri slutt (novelle av Ari Behn)

Motoren på Range Roveren hadde sloknet mens de kjørte på motorveien, og han styrte sakte
inn til siden. Han ringte bilbergingsselskapet, plasserte varseltrekanten […..].» IMR
Samme fortellingen, men nå ikke in medias res!
Eksempel 4) Ikke in medias res (ny overskrift) En uheldig far
Familien Hansen, det vil si moren Agata, faren Rasmus og tenåringsdatteren Annelin var på
ferie i Tyskland. I stor trafikk på motorveien mellom Hamburg og Berlin fikk den robuste
Range Roveren plutselig motorstopp. Faren ringte Bilberging, satte varseltrekant [i …].

