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Forord
Til jul fi kk vi i oppgave å skrive et særemne om en 
bok skrevet etter 1970. Valget om forfatter og bok var 
ikke særlig vanskelig. Jeg er veldig glad i bøkene til 
Lars Saabye Christensen, og det var det den viktigste 
grunnen når jeg valgte bok til analysen. Det er viktig å 
velge noe man synes er gøy å lese og noe man får noe 
ut av i ettertid. Jeg valgte boken hans ”Halvbroren” 
fordi jeg alltid har hatt lyst til å lese den, og så på dette 
som en god anledning til dette. Det var hardt å lese 
i begynnelsen, fordi boken var så lang, og du forsto 
ikke særlig mye av den i begynnelsen, derfor tok det 

litt tid før jeg kom gjennom den. Siden boka var på 
650 sider gikk den som to bøker. 
Den andre boka jeg valgte å lese var også så lang at 
jeg bare trengte å lese 2 bøker til dette særemnet. Bo-
ken het Maya og er skrevet av Jostein Gaarder. Den 
er også langdryg i begynnelsen, men jo lenger ut i 
romanen man kommer, jo mer oppslukt blir man. 
Det eneste som skjærte seg var fordeling av tid. Man 
tenker i starten at man har veldig god tid, men til slutt 
stresser man litt for å få alt ferdig. 

Eli Schanke
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Lars Saabye Christensen

Lars Saabye Christensen er født 21.09-53 i Oslo. I 
1976 debuterte han med ”Historien om Gly” som er 
en diktsamlig. Dette var ikke det første han hadde fått 
trykt, for han fi kk også trykt bele dikt i undergrunns-
tidsskriftet ”Dag og datt”.
Den første romanen hans kom i 1977 og het Ama-
tøren. Romanene handler om mennesker som sliter 
med indre usikkerhet, som ikke stiller like profesjo-
nelt velforberedt i alle livets situasjoner, men opptrer 
derfor galt og klossete. 

Det som gjør romanene til Lars Saabye Christensen 
såpass populære er at personer gjennom fl ere gene-
rasjoner føler at de kan se seg igjen i dem. Som i for 
eksempel i Beatles der historien foregår i Oslo på 60-
70 tallet, men ungdom i dagens samfunn vil føle at det 

har noe med dem å gjøre. Beatles er den mest suksess-
fulle romanen til Christensen og er oversatt til fl ere 
språk og fått rosende omtaler i tyske aviser. 
Lars Sabbye Christensen har ikke bare skrevet roma-
ner, men også vært innom dikt og prosa, skrevet ma-
nus til fi lmen Brennense blomster (1985) og skrevet 
manus til NRKs fjernsynsserie ”Landstrykerne” som  
omhandler Knut Hamsuns August-triologi. Han har 
også skrevet manus til sine egne bøker Herman og 
Gutten som ville være en av gutta. 

Han er også en liten talentspeider, og engasjerer seg 
for å hjelpe frem nye talenter innen norsk litteratur. 
Fra 1986 til utpå 90-tallet redigerte han Signaler, som 
er et samlingssted for nye talenter innrn litteraturen.

I 2001 fi kk han Bokhandlerprisen for Halvbroren. 
Dette var andre gangen han fi kk denne prisen. 
Han skriver også mange bra noveller, og Aftenpostens 
Terje Stemland skrev i 1992 om novellen ”Ingens”: 
”Her fi nnes perler av iakttagelser, sproglige stjer-
nedryss, rik humor, livsglede, vemod, sårhet, sorg, 
skamfølelse - hele den menneskelige følelsessfære 
som bare en betydelig forfatter kan gjøre nærværen-
de, levende.” 

Sammen med bandet Norsk Utfl ukt har Lars Saabye 
Christensen utgitt to CD’er: Med lyset på (1993) og 
Diger og gul (1997).
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1 Historien om Gly, dikt (1976) 

2 Amatøren, roman (1977) 

3 Billettene, roman (1980) 

4 Jokeren, roman (1981) 

5 Beatles, roman (1984) 

6 Blodets bånd, roman (1985) 

7 Sneglene, roman (1987) 

8 Herman, roman (1988) 

9 Bly, roman (1990) 

10 Gutten som ville være en av gutta, roman (1992) 

11 Ingens, noveller (1992) 

12 Mekka, skuespill (1994) 

13 Jubel, roman (1995) 

14 Den misunnelige frisøren, noveller (1997) 

15 Noen som elsker hverandre, noveller (1999) 

16 Halvbroren, roman (2001)

17 Maskeblomstfamilien, roman (2003)

18 Oscar Wildes heis, noveller (2004)

19 Modellen, roman (2005)

Bibliografi 
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Kjennetegn på 
Lars Saabye Christensen

Lars Saabye Christensens romaner handler 
som oftest om unge gutter som sliter med 
noen små psykiske problemer. De vokser opp 
i drabantbyen Oslo i arbeiderklassefamilier. 
De fl este av hovedpersonene får/har et avhen-
gighetsforhold til alkohol. Han sier også at 
alle romanene hans kunne hatt samme navn. 
Eksempler på bøker av disse slagene er Beat-
les der hovedpersonen Kim får et alkohol og 
rusproblem, tilslutt blir alt så ille at han hav-
ner på psykologisk avdeling på sykehuset. I 

boken Herman sliter hovedpersonen fordi han 
mister håret, han skaper uekte personer og 
prater med seg selv. 
I Maskeblomstfamilien har hovedpersonen en 
liten psykisk tilbakeståelse. Han blir mobbet, 
og ting blir ikke bedre når faren dør. 
 I romanene hans er det ikke så viktig 
å fortelle hvordan ting ser ut, og sette bilder 
på forskjellige ting. Det viktigste er det som 
foregår i hodet på hovedpersonene. 
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Priser
1 Tarjei Vesaas debutantpris (1976)

2 Hørespillprisen (1981-82) 

3 Cappelenprisen (1984) 

4 Rivertonprisen (1987) 

5 Kritikerprisen (1988) 

6 Bokhandlerprisen (1990) 

7 Amandaprisen (1991) 

8 Doblougprisen (1993) 

9 Riksmålsprisen (1997) 

10 Sarpsborgrisen (1999) 

11 Aamodt-statuetten (2001) 

12 Bokhandlerprisen (2001) 

13 Brageprisen (2001) 

14 Den norske leserprisen (2001) 

15 Nordisk råds litteratur pris (2002)
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Referat Av Maya
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I Maya møter vi nordmannen Frank som er paleon-
tolog. Boken er en blanding av realitetsteorien, fi lo-
sofi  og pur ekte kjærlighet. Det første stedet du møter 
Frank er på tidslinjeøya Fiji. Han sitter i Madrid og 
skriver et forklarende brev til sin fraseparerte Vera. 
De fl yttet fra hverandre den dagen de mistet datteren 
Sonja. Brevet er et forsøk på å få henne med på en 
sjelemesse til den avdøde vennen Ana Maria Maya 
som han traff på Fiji. Gjennom brevet får vi forklart 
hvordan forhold de har til hverandre, hvordan øya Fiji 
ser ut og alt det mystiske som skjer. Frank har i be-
gynnelsen ingen tro på at sjelen har noen virkning på 
verdensbilde. Han vil heller kalle det bevissthet. Men 
når Anas likhet med portrettet til Goya skal forklares 

begynner han å tvile. Det blir satt spørsmålstegn til 
realiteten. Kan en person bevege seg gjennom tiden? 
Kan en dverg ta et bilde av Ana i 1998 og ta det med 
tilbake til 1797 når portrettet blir malt. Dette er spørs-
mål som blir stilt. Men til slutt ender all kjærligheten 
bra. Ana som egentlig skulle vært død lever, og hun 
har fått den ungen hun egentlig ikke kunne få. Vera 
har blitt gravid med Franks unge, og de fi nner tilbake 
sammen. Men du får ikke svar på hva som er rett, 
realitetsteorien eller det ubevisste. Kanskje det er en 
blanding?

Terningkast 6 
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Analyse Av Halvbroren
Referat

 Halvbroren er en stor roman om en li-
ten gutt som heter Barnum, og den mystiske halvbro-
ren hans Fred. 
Boken handler om fi re generasjoner med familien 
Jebsen. Mormoren, ”Den gamle”, mistet mannen 
sin når han var på en ekspedisjon ved Grønland, hun 
får et brev av han som er viktig for fortelling. ”Den 
gamle” jobbet som stumfi lmskuespiller i Danmark i 
sine yngre dager. Boletta, Barnum og Freds bestemor, 
blir gravid med Vera under omstendigheter vi aldri får 
vite om. Vera er Barnum og Freds mor.
 Handlingen starter på frigjøringsdagen i 
1945 og går fl ere tiår fram i tid. Det hele starter med 
at Vera blir voldtatt på vaskeloftet i leiligheten de bor 
den 8. mai når hun henter fi nkjolene de skal bruke un-
der feiringen av frigjøringsdagen. Dette ender med at 
Vera blir gravid og slutter å prate. Ni måneder seinere 
blir en gutt født i en drosje, drosjesjåføren får bestem-
me navnet og vil at han skal hete Fred på grunn av at 
han ble unnfanget på selveste frigjøringsdagen. Vera 
begynner å prate igjen. 
 Alt går tilbake til normalt igjen, men 
Vera har ikke den livslysten som en 20 åring skal ha. 
Hun går enda rundt å venter på at bestevennen Rakel 
skal komme tilbake fra konsentrasjonsleiren hun ble 
sendt til under krigen. Livet hennes tar en hel vending 
når hun møter Arnold Nilsen. De gifter seg, og fi re år 
etter Fred ble født får de en gutt som skal hete Bar-
num. I Oslo vil de ikke døpe han med dette navnet, så 
de tar han med til Arnolds hjemsted på øya Røst for 
å døpe han der. Etter at Barnum og Arnold har blitt 
en del av familien begynner det er skje vonde ting. 

Boletta blir alkoholiker, ”Den gamle” blir påkjørt og 
drept, og på grunn av denne episoden slutter Fred å 
prate i 22 måneder. 
Når Barnum begynner på skolen blir han mobbet for-
di han er så lav, og får heller ingen venner. Han prøver 
å slanke seg for å bli høyere, men han blir så tynn at 
han blir sendt på et oppfetningssted på landet, der han 
opplever fæle ting som han forteller om seinere i et av 
fi lmmanuskriptene sine. 
Etter hvert blir han meldt på et dansekurs der han tref-
fer Peder og Vivian. De blir hivd ut av danseskolen 
alle tre, men siden de ikke vil si det hjemme bestem-
mer de seg for å treffes hver uke når de egentlig skulle 
ha danset. På denne måten får Barnum venner. Alle 
tre har noe ved seg selv som de ikke liker, Barnum 
er lav, Peder er feit og Vivian ble født i en ulykke. 
Senere blir Barnum og Vivian gift. 
 Fred er Barnums holdepunkt. Hvis 
Barnum har problemer er alltid Fred der til å hjelpe. 
Fred liker ikke Arnold, faren til Barnum, og ender 
opp med å drepe han når de trener diskos. Etter hvert 
forsvinner Fred i mange år, og moren trur han er død. 
De holder en begravelse for han selv om de ikke vet 
om han virkelig er død. Vivian og Barnum får proble-
mer i ekteskapet og Vivian får en sønn som ikke kan 
være Barnum sin fordi han ikke har muligheten til å 
få barn. Men når Barnum er på en fi lmfestival i Berlin 
får han en viktig telefon hjemmefra; Fred har kommet 
tilbake. Han drar derfor tilbake med engang, og får 
svar på alle spørsmålene han har lurt på i 26år.
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Tidsperspektiv/Starten
Halvbroren er delt inn i 6 deler. Den starter når 
Barnum er voksen og på tur til en fi lmfestival i Ber-
lin for å promotere manusene han har skrevet. Peder, 
bestevennen hans, er der sammen med han som ma-
nager. 
Første del heter Det siste manuskript og 
er den, som i sammenheng med prologen, som innle-
der romanen. Denne delen er den som foregår senest 
i livet hans, han er som sagt voksen. Mot slutten av 
delen får han en telefon fra moren om at Fred, halv-
broren til Barnum, har kommet tilbake etter å ha vært 
forsvunnet i 26 år. Delen er også et frampek om hva 
som kommer til å skje gjennom resten av boken. 

Den andre delen, Kvinnene, handler om livet til 
Vera, Boletta og ”den gamle” rett etter krigen. Her 
blir det fortalt om voldtekten på Vera, der man også 
får et frampek til hvem som kan være voldtektsman-
nen. Handlingen går helt fram til Fred blir født og 
Vera starter å prate igjen. 

Når vi kommer til del tre, En koffert med 
applaus, handler plutselig historien om en per-
son vi ikke har fått vite særlig mye om, nemlig Ar-
nold Nilsen. Han er den fremtidige faren til Barnum. 
Delen handler om oppveksten til Arnold på Røst, og 
hvordan han rømmer derfra, helt til han treffer Vera. 
Denne delen er den som går lengst tilbake i tid. Kof-
ferten med applaus får han når han jobber på et sirkus, 
og den blir viktig for Barnum.

Fjerde del, Barnum, er den største delen i boka. 

Den handler om livet til Barnum, helt fra han blir født 
til han reiser på fi lmfestivalen i Berlin. Her blir vi 
fortalt om forholdet mellom han og halvbroren Fred, 
som er det viktigste forholdet gjennom hele romanen. 
Man blir også fortalt om alle problemene Barnum går 
gjennom som mobbeoffer og som en litt uvanlig per-
son. Han får også her de to eneste vennene sine, Peder 
og Vivian, som også har sine problemer i livet.

Delen Fetning er et manusskript som Barnum har 
skrevet. Man blir i fjerde del fortalt at Barnum må på 
en fetningstur til landet, så man regner med at det er 
selvbiografi sk. Han måtte reise dit fordi han var blitt 
så tynn, han trudde nemlig at hvis han ble tynn kom 
han heller til å starte og vokse i høyden. Selve opp-
holdet på denne turen blir ikke fortalt før han skriver 
dette manusskriptet. Det blir fortalt om groteske epi-
soder, seksuell utnyttelse og om en pining uten like. 

Den siste delen, Det elektriske teateret, 
handler om Barnum i voksen alder. Her blir han gift 
med Vivian, men de får et problematisk ekteskap. Vi-
vian får også en sønn som heter Thomas. Barnum vet 
han ikke er faren fordi han har vært hos legen og fått 
konstatert at han ikke kan få barn. Det blir også hintet 
til at Fred kan være faren til Thomas.
Hele romanen slutter med at Barnum kommer tilbake 
fra Berlin. Han fi nner da ut at moren er blitt lagt inn 
på Gaustad psykiatriske. Hun hadde egentlig vendt 
seg til tanken at Fred kanskje var død, og de hadde 
hatt en begravelse for han. Men på slutten av roma-
nen kommer Barnum inn på rommet hennes og ser en 
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voksen mann stå på siden av sengen med ryggen til, 
dette er Fred. 

Romanen er retrospektiv, og hver del skiller en 
tidsperiode fra en annen. Boken starter med Barnum 
i voksen alder, og går tilbake til voldtekten på Vera 
etter krigen og fram til Freds fødsel, derfra går det 
igjen helt tilbake til Arnolds oppvekst. Herfra fore-
går handlingen kronologisk. Selv om ”Fetning” er en 
opplevelse som skjedde tidlig i livet til Barnum, ble 
ikke manuskriptet skrevet før i voksen alder. 
Man får på slutten av romanen vite at det er Fred som 
har funnet alle svarene i livene til personene som er 
viktig for Barnum. Det kan derfor virke som om Bar-
num er en tals person for den mystisk halvbroren/bro-

ren? Fred. 
At boken er bygd opp slik den er gjort er veldig spen-
nende selv om de første kapitlene virker litt rare og 
uten mening. Det er veldig mange hendelser du ikke 
får svar på før langt ut i boken. De kan plutselig gå 
opp for deg. Noe kan være at du irriterer deg over at 
du ikke får vite hvem som voldtok Vera, men bare får 
vite små signalementer som at han mangler en fi n-
ger. Seinere når du leser om Arnold får du vite at han 
mistet en fi nger i barndom, går det opp et lys for deg. 
Men det blir aldri konkret fortalt at det er han som er 
voldtektsmannen. 
Det er på denne måten at romanens oppbygging blir 
så bra. 
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Spenningskurver
Barnum – Fred 
Hovedpersonene i denne boken er Barnum og Fred, 
de er halvbrødre. Det er derfor boken heter halvbro-
ren. På slutten av romanen får du vite at det er Fred 
som har funnet ut alt det som har skjedd i Barnums 
liv, når han var borte i 26 år. Du skjønner da at Bar-
num har vært en talsperson for Fred og alt det han har 
funnet ut når han har vært borte.
Barnum og Fred har et sterkt bånd mellom seg. Fred 
hater faren til Barnum og spør ofte om ikke han skal 
være faren hans i stedet, og til slutt dreper Fred han 
med å hive en diskos i panna hans mens de er og tre-
ner. Vi fi nner ikke ut om det er med vilje eller ikke, 
men du kan nesten føle det sånn. Etter dette er Fred 
som en far til Barnum helt til han plutselig forsvinner, 
som er klimakset og vendepunktet i forholdet deres. 
Spenningslinjen slutter når Fred kommer tilbake etter 
26 år og har funnet ut det meste om Barnums live. Det 
eneste ikke vi får vite særlig mye om er Fred, og hva 
han har gjort.

Fred – Arnold
Helt fra Arnold kommer inn i livet til Vera hater Fred 
han intenst. Du får aldri forklart helt hva som er årsa-
ken til denne følelsen fra Freds side, men vi som leser 
forstår at kanskje Arnold er faren til Fred. Hvis Fred 
også skjønner dette så kan det være en reaksjon på 
hva han har gjort mot moren den dagen han voldtok 
henne. Hele spenningskurven mellom de to stiger til 
den dagen Fred (tilfeldigvis?) dreper Arnold med en 
diskos.

Barnum – Vivian - Peder
Barnum, Vivian og Peder blir venner etter at alle tre 
blir hivd ut av danseskolen etter en halv trening. De 
bestemmer seg for å holde det hemmelig for forel-
drene sine. Hver gang det er danseøvelse møtes de 
utenfor og har det gøy sammen. Ingen av de tre er helt 
fornøyd med seg selv, Barnum er lav, Peder er tjukk, 
mens Vivian ble født i en ulykke. De er de eneste ven-
nene Barnum får gjennom romanen. Barnum og Vi-
vian sitt vennskap utvikler seg etter hvert til å bli noe 
mer enn et vennskap og de gifter seg. Vivian vil ha 
barn, men hun blir aldri gravid. Barnum drar til legen 
og sjekker seg og fi nner ut at han ikke kan få barn. 
Han ljuger til Vivian og sier han kan få barn. Vivian 
blir til slutt gravid og Barnum skjønner at det ikke er 
hans barn. De fl ytter fra hverandre. Selv om Fred er 
forsvunnet får du på følelsen av at han kan være faren 
til barnet. 
Vivian og Peder har bare hatt et normalt vennskap. 
Selv om det kan virke som om Peder er sjalu på Vi-
vian fordi hun får så mye tid og oppmerksomhet av 
Barnum. Det kan føles som om han er homofi l. 
Peder og Barnum blir bestekamerater og bruker mas-
se tid sammen til å begynne med. Peder får ikke den 
oppmerksomheten av Barnum som han ønsker. Han 
fl ytter etter hvert til USA for å studere, og da fl ytter 
Vivian og Barnum sammen. Når Peder kommer tilba-
ke bestemmer han seg for å bli manager for Barnum. 
På denne måten går det bedre for Barnum å lansere 
fi lmmanusskriptene sine. Selv om du fi nner ut tilslutt 
at Peder ikke har noe udannelsen. Peder er den perso-
nen som er der for Barnum når han får vite at Fred har 
kommet hjem.
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Synsvinkel
Boken har ikke bare en gjennomgående synsvinkel. 
Den starter med 1. persons forteller i prologen og i det 
siste manuskript. I de to neste delene blir det plutselig 
3. persons forteller. Dette skjer på grunn av at hand-
lingen foregår i en periode da Barnum (jeg personen) 
ikke levde. Det er et tilbakeblikk på hva som skjedde 
med foreldrene hans før han ble født.
De siste delene er igjen i 1. persons forteller. 
Når du leser boken synes du dette er en merkelig måte 
å sette opp synsvinklingen på. Men som med det mes-
te ved denne boken så er det mye som blir oppklart 

ved slutten av fortellingen.
- Hvorfor har du kommet tilbake? spør jeg. Og jeg 
vet ikke om det er meg eller mor Fred ser på når han 
svarer: - For å fortelle deg alt dette. 
Disse er de siste setningene i boken. Du får på følel-
sen da at alt som er blitt fortalt tidligere i boken er 
noe Fred har funnet ut for Barnum de 26 årene han 
har vært borte. Barnum blir da en talsperson for Fred. 
Det kan også være derfor Fred forblir så mystisk gjen-
nom hele boken, fordi han ikke vil røpe for mye om 
seg selv.

Synsvinkel/Gjentagelser

Gjentagelser
I denne romanen har vi noen store gjentagelser. 
I prologen blir vi fortalt om en episode der Barnum og 
Fred er ute og handler sukkertøy i kiosken til Esther. 
Vi får vite at Fred ikke har pratet på lenge. Dette skjer 
når Barnum er ung og pliktoppfyllende. Senere i ro-
man kommer vi tilbake til samme periode i Barnums 
liv, ikke samme episoden, men samme tidsrom. Du 
vet da allerede mye som du fi kk vite i romanen, og 
vet da en del om det som har skjedd, og kommer til 
å skje.
Det sammen skjer i første del av boken, der vi får en 
utdypelse om hva som skjer når Barnum og Peder er 

på en fi lmfestival i Berlin for å promotere fi lmmanu-
sene til Barnum. 
Dette blir også fortalt om i slutten av delen om Bar-
nums liv.
Disse to tingene om Barnum som ung og Barnum 
som voksen blir fortalt rett etter hverandre i begyn-
nelsen av boken. Du får da en formening om hvordan 
Barnum utvikler seg fra å være liten og skylding, til 
voksen og uforpliktende. Vi får ikke utdypet det så 
godt i begynnelsen, men blir likevel overrasket over 
utviklingen og vil gjerne vite hva som har skjedd i 
midten for at han skulle bli slik han ble. 
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Frampek/Kontraster
FRAMPEK
Man får vite små frampek fl ere steder i boken. 
Når Vera blir voldtatt får vi vite at voldtektsmannen 
kun hadde fi re fi ngre, seinere når vi blir fortalt om 
Arnold får vi vite at han mistet en fi nger når han var 
liten. Dette blir da et frampek eller varsel for å få vite 
hvem voldtektsmannen er. Da skjønner vi også at Ar-
nold Nilsen er faren til både Barnum og Fred, de er 
ikke bare halvbrødre.

Vi blir også fortalt om at Barnum, Fred, Vera og Ar-
nold er på en biltur der de kommer rundt en sving i 
høy fart. De kjører forbi en bil som mister kontrollen 
på grunn av dem. I den bilen blir det født en jente etter 
de har krasjet og moren til barnet får ødelagt fjeset. 
Senere i romanen treffer Barnum på Vivian som er 
født i en ulykke, og vi får vite at moren hennes aldri 
går ut fordi hun har ødelagt fjeset. 

Vi får også fortalt tidlig i boken at det er litt spenning 
mellom Fred og Vivian, men får aldri bekreftet dette. 
Mot slutten av romanen legger Barnum til fl ere spor 
på at Fred kan ha vært i nærheten, og like etterpå blir 
han fortalt at Vivian er gravid. Da tenker han tanken 
på at Fred kanskje er faren til Vivians barn.

Det er disse små frampekene som gjør boken spen-
nende. Det skjer noe spennende som du ikke får svar 
på med engang, men jo mer du leser av boken jo fl ere 
mysterier på en måte løst. Man får aldri bekreftet noen 
av disse tingene, men du får på følelsen av at disse 
frampekene og varslene er blitt langt ut for at leseren 
skal forstå enkelte handlinger senere i boken.

KONTRASTER
Den største kontrasten i romanen er den mellom Bar-
num og Fred.
Barnum er liten, tynn, likt av alle og boksmart, mens 
Fred er høy, kraftig, mystisk og gatesmart. Men 
motsetninger tiltrekker hverandre, og det er disse to 
personene som kommer best overens i romanen. De 
utfyller hverandre. Barnum hjelper Fred med skole-
ting, mens Fred hjelper Barnum når han kommer opp 

i trøbbel. 
En av de andre store kontrastene er hvordan Barnum 
er fra starten og hvordan han ender opp på slutten. 
Han går fra å være snill og pliktoppfyllende til å bli 
slem og upålitelig.
Disse to kontrastene er de som er viktigst for roma-
nen. Og er de som det blir satt mest lys på. 
Det er ikke særlig viktig om noen er rik eller fattig, 
noe vi ikke får vite mye om heller. 
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Konfl ikter/Bilder
KONFLIKTER
Indre konfl ikter:
Barnum som er hovedpersonen sliter med psykolo-
giske problemer gjennom hele romanen, noe som gjør 
ting vanskelig for han. Når han blir stresset begynner 
han og banne høyt, noe som kommer av at han vil 
ligne så mye som mulig på halvbroren(broren?) Fred. 
Han sliter også med selvtilliten. Dette er fordi han all-
tid er veldig lav, og passerer aldri 150cm. Han prøver 
å slanke seg for å vokse i høyden, men dette funker 
ikke og han får så store problemer at han blir sendt på 
fetningsleir. Her blir han utnyttet seksuelt, og opplever 
at mange blir fysisk skadet. Dette gjør at han blir bare 
mer og mer psykisk nedbrutt. Etter hvert prøver han 
å døyve smerten med alkohol, men dette bare utsetter 

smerten, og han får det bare verre og verre. Tilslutt er 
han helt ensom og har bare seg selv, skrivemaskinen 
og alkoholen igjen. Det er da Fred dukker opp igjen 
og forteller Barnum hvordan han har blitt.

Ytre konfl ikter:
Barnum blir mobbet hele tiden for høyden sin, dette 
får han til å gjøre mye dumt; skulke skolen, begynne 
å drikke alkohol. Faren og mormoren dør. Broren for-
svinner og han har ikke lenger noen å støtte seg til. 
Alle disse hendelsene som er på overfl aten påvirker 
Barnum psykisk. Det dårlige forholdet mellom Faren 
og Fred er det verst. Han vet ikke hvilken side han 
burde stå på.

BILDER/SYMBOLER
Det er ikke mange bilder i romanen Halvbroren. Det 
eneste man fi nner er noen ting som er symboler for 
noe. Noen av disse symbolene er:

Brevet oldemoren fi kk av mannen sin når 
han var på Grønland:
Dette brevet går igjen gjennom hele romanen. Bar-
num og Fred leser dette så mye at de til slutt kan det 
utenat. Det er et symbol på vennskap og kjærligheten 
mellom de to halvbrødrene. Det er også et symbol på 
kjærligheten innad i familien. Den eneste personen 
som detter utenfor er Arnold som ikke skjønner seg 

på hvorfor dette brevet er så viktig. Han selger det 
tilslutt og det kommer ikke fram før etter Arnold er 
død. Fred gjør alt for å fi nne tilbake brevet og han gjør 
det tilslutt. 

Kofferten med applaus:
Denne kofferten er den som binner Faren og Barnum 
sammen. Faren fi kk kofferten når han jobbet på et 
sirkus. Det er en illustrasjon på noe godt. Kofferten 
er tom, men innholder allikevel så veldig mye. Hver 
gang Barnum åpner kofferten er det noe godt som 
kommer ut av det. 
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Språk og Stil
SPRÅK OG STIL
Boken har en ungdommelig stil, men ikke et ungdom-
melig språk. Det blir verken brukt dialekt eller slang, 
korte setning eller sosiolekter. Dette funker veldig bra 
for boken. Den har ikke en spesiell målgruppe den 
skal treffe, så det er ikke noe behov for å sette seg på 
en linje når det gjelder språk. Den treffer alle uansett 
alder selv om boken virker litt ungdommelig. 



Personskildringer
Hvem er hvem:
”Den gamle”: Bolettas mor
Boletta: Veras mor
Vera: Barnum og Freds mor, gift med Arnold
Arnold Nilsen: Barnums far, gift med Vera (Freds 
far?)
Fred: Barnums halvbror
Barnum: hovedperson og forteller
Vivian: Barnums samboer
Peder: Vivian og Barnums bestevenn
Esther: damen i kiosken
Willy: Freds boksetrener

Barnum:
Barnum er romanens hovedperson og forteller. Bo-
ken dreier seg for det meste om hans liv, med noen få 
unntak. Han er i starten en snill og pliktoppfyllende 
person som alle som er viktig for han liker, og som er 
full av lyse krøller som alle damer over 25 år ikke kan 
la være å rufse i. Selv om han blir mobbet fordi han er 
litt utenom det vanlige og lav, han strekker seg nem-
lig aldri over halvannen meter, er det umulig å ikke 
like han, men gjennom mange år, og en rekke med 
hendelser forandrer han seg fra den lille uskyldige 
gutten til en sær, kontrolløs person som ikke behand-
ler noen særlig bra. Man blir etter hvert mer sinna på 
han og valgene han tar. Det meste av hensynsløsheten 
av hans starter når Fred forsvinner, som om han mis-
ter holdepunktet i livet sitt. Det blir fort mye lettere å 
leve med mangelen på en halvmeter, enn på mangelen 
av halvbroren.
Tittelen på boken er jo ikke helt sann. For man blir 

med mange små hint gjennom romanen fortalt at Ar-
nold er far til begge to. Når Barnum skal døpes kom-
mer det viktigste hintet; 
” – Er Barnum egentlig et navn? Spør presten. – Bar-
num er et navn godt som noen, sa far. – De er fra 
Nord-Norge, Arnold Nilsen? Far nikket. – Dere er 
kanskje litt friere i navnebruken der oppe, men her 
sør fi nnes det grenser. Presten fi nner fram en bok og 
leser høy. – Det gis forbud mot å velge navn som kan 
bli en byrde for den som bærer det. – Jeg ber om at 
dere fi nner et annet navn til den stakkars gutten. Mor 
har allerede reist seg og gikk mot døren. – Han er in-
gen stakkars gutt! sa hun. - Og nå går vi! Far ble sit-
tende et øyeblikk til. – Det er visst andre gang presten 
er uvillig mot mine barn, hvisket han. Presten smilte. 
– Deres barn? Er De far til begge?” Halvbroren side 
163-164.

Det er også mange hendelser i barndommen, og ung-
domstiden som kan få Barnum til å bli sånn han blir; 
han ble mobbet, oldemoren blir påkjørt av en buss, 
han smaker sine første dråper med alkohol, Fred dre-
per faren med en diskos osv. 
Noen ganger i barndommen kan det virke som om 
Barnum har psykiske problemer. Når han er redd, 
glad eller stresset roper han plutselig ut banneord. Det 
kan virke som han gjør dette for å få Fred til like han. 
Barnum er veldig usikker på seg selv, sin sosiale in-
telligens og hvor han hører til i samfunnet. Han føler 
seg mislykket fordi verken moren og samfunnet eller 
Fred blir helt fornøyd med ham, og klarer ikke å se at 
han er elsket uansett hva han selv velger. Han blir et 
offer for sine egne valg.
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Fred er den viktigste personen i Barnums liv. Han el-
sker Fred, Vera, Boletta, ”den gamle”, Vivian og Pe-
der veldig høyt. Fred og Barnum er ikke veldig like, 
Fred er en rebell, ”uskikkelig” og full av egne menin-
ger. Barnum er hele tiden redd for å gjøre noe som 
Fred ikke ville like. Han prøver hele tiden å være så 
lik halvbroren sin som mulig. Fred er dyslektiker, og 
Barnum føler seg voksen og viktig når han må hjelpe 
broren med å skrive og lese. Noe som holder de så tett 
sammen er et brev som oldemoren fi kk av sin mann 
når han var på Grønland og senere døde. Barnum le-
ser dette brevet så mange ganger for Fred at de til slutt 
kan det utenat. 
Som 11 åring gir Fred Barnum en skrivemaskin, noe 
som viser han videre mot det han senere velger å job-
be som, nemlig manusforfatter.
Fred sier mange ganger at han skulle vært faren til 
Barnum istedenfor han som er det, Arnold. Senere 
føles det som om Fred følger Barnum som en ond 
skygge. 

Barnum får sine første venner når han er 13 år gam-
mel. Bestemoren melder han på dansekurs som han 
egentlig ikke har særlig lyst til å være med på. Han 
begynner å danse med en annen gutt, Peder, og dette 
liker ikke danselæreren og hiver han ut. Like bak han 
kommer Peder og en jente som heter Vivian, som beg-
ge to også ble hivd ut. De bestemmer seg for å ikke 
si noe til foreldrene sine, og treffer hverandre utenfor 
danseskolen hver onsdag. Barnum, Vivian og Peder 
blir bestevenner. 
Disse vennskapene blir viktig for Barnum. Alle tre 
har noen skavanker med seg selv, som gjør at de blir 

så gode venner. Barnum er lav, Peder er feit og Vivian 
er født i en ulykke. Jo mer de henger sammen, jo mer 
sklir Fred og Barnum fra hverandre, helt til Fred plut-
selig ikke dukker opp igjen før 26 år senere 
Vivian og Barnum blir tilslutt gift, men det blir ikke 
noe bra ekteskap. Barnum bruker mesteparten av ti-
den sin på enten å drikke eller skrive på manusene 
sine. De prøver å få barn, men etter et legebesøk får 
Barnum vite at han ikke kan få barn. Han ljuger til Vi-
vian og sier han er helt frisk. Så når Vivian blir gravid 
bestemmer Barnum seg for ikke å fl ytte med henne 
til leiligheten ovenfor moren og bestemoren. Barnum 
behandler ikke Vivian som han burde. 

Vennskapet med Peder blir tilslutt et partnerskap. Han 
er manager for Barnum og manuskriptene hans. Venn-
skapet blir ganske overfl adisk. Barnum er mer opptatt 
av å drikke og å være selvsentrert, mens Peder gjør alt 
for at Barnum skal lykkes som manusforfatter og for 
at han skal bli fornøyd. Man får aldri vite om Peder 
får noen kjæreste, men det hintes om at han kanskje 
kan være homofi l og forelsket i Barnum. 

Når Barnum kommer tilbake fra Berlin for å treffe 
Fred skjønner man at hele historien er bygd på hva 
Fred han funnet ut om livet til Barnum. Barnum har 
blitt til en som ingen vil ha noe av, alkoholiker og 
ensom. Det er uvisst hvorfor Fred kommer tilbake, 
men det kan være for å stoppe Barnum fra den dår-
lige veien han har valgt å gå, og for å fortelle han alt 
dette.

Personskildringer
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FRED
Fred er den mystiske halvbroren til Barnum som ble 
til under en voldtekt. Som tidligere sagt blir det hintet 
til at de er brødre og ikke halvbrødre. Fred blir født 
i en drosje ni måneder etter slutter på andre verdens-
krig, Vera lar drosjesjåføren bestemme navnet, og si-
den han ble til når freden kom, ble navnet Fred. 
Han er veldig egoistisk, men man legger merke til at 
han elsker familien sin med ett unntak, nemlig Arnold. 
Så lenge Arnold bor i huset klarer han ikke å være der, 
og blir fort en veldig mystisk person som er veldig 
mye ute og streifer, kanskje for å fi nne seg selv. 
Fred påstår også fl ere ganger at han skulle vært faren 
til Barnum. 
En gang når Barnum, Fred og Arnold er og trener dis-
kos dreper Fred Arnold når han kaster diskosen og 
treffer han i pannen. Vi får aldri vite om det er gjort 
med vilje, men på grunn av det store hatet mot Arnold 
kan det virke sånn. 

Selv om Fred er glad i familien sin, gjør han merke-
lige ting. Når han på dødsdagen til kongen leier olde-
moren bortover på fortauet snubler hun plutselig og 
blir påkjørt av en lastebil. Mye kan tyde på at det var 
Fred som dyttet henne foran lastebilen, for etter ulyk-

ken pratet han ikke i 22 måneder kanskje på grunn av 
skyldfølelse. Det blir også engang sagt i en samtale 
like etter ulykken at Fred skal si Barnum en hemme-
lighet som leserne aldri får vite.

Fred sliter også med psykiske problemer. Han har 
dysleksi og fi nner aldri noe sted der han føler seg 
hjemme. På grunn av problemene sine klarer han ikke 
behandle de han er glad i som han burde. Det er bare 
Barnum han klarer å behandle ordentlig, kanskje fordi 
han ser på seg selv som farsfi guren til Barnum.  

Fred er gatesmart, og klarer seg bra på egenhånd. Han 
starter på boksing, men taper en viktig kamp med vil-
je for å vise hvem som har kontrollen.

Plutselig forsvinner han en dag. Han er borte så lenge 
at familien trur han er død og holder en begravelse for 
han, men når moren blir lagt inn på Gaustad psykia-
triske sykehus dukker han opp igjen. Da har han vært 
borte i 26 år. Vi fi nner da ut at han har brukt denne 
tiden på å fi nne ut de mystiske tingene som har skjedd 
i Barnums liv, så det er egentlig Fred som har fortalt 
Barnum det som han forteller om i romanen. 

Personskildringer
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Hovedpersonen i romanen, Barnum, går i gjennom en 
utvikling, men den er ikke til det positive. I ung alder 
er han snill og litt naiv. Han gjør som det blir forven-
tet av han. Alle liker han og han er alles yndlingsbarn. 
Kvinnene liker å rufse han i de blonde krøllene hans 
og kalle han søte ting. Han liker det ikke særlig, men 
later som det. Barnum har noen psykiske problemer, 
og etter hvert begynner han å banne høyt når han blir 
stresset. Jo eldre han blir, jo mer skeier han ut. Det 
første han gjør er å begynne å etterligne halvbroren 
ved å skulke skolen innimellom og banne til lærerne. 
Når han får sine første venner, Vivian og Peder som 
13-åring, blir han bare verre. De skulker dansesko-
len sammen uten å fortelle det til foreldrene sine. Han 
drikker seg full på Campari sammen med Peder og 
Vivian på Peders sommerhus. Det er her han for før-
ste gang får smaken på alkohol som blir viktig for han 
resten av livet hans. Når halvbroren (broren?) Fred 

forsvinner tipper lasset over for godt. Han gjør ikke 
lenger det som blir forventet av han. 
Etter hvert blir Vivian og Barnum gift, men han be-
handler henne absolutt ikke som han burde gjøre. Al-
koholen og manusskriving er mye viktigere for han, 
og han går konstant rundt beruset. De prøver å få barn, 
men legen forteller at Barnum ikke kan få barn, så når 
Vivian blir gravid forlater han henne. 
Han behandler også bestekameraten sin, Peder, slemt. 
Peder prøver å skaffe møter for å få promotert manu-
sene til Barnum, men Barnum lar enten være å kom-
me, eller dukker opp alt for seint med vilje. Tilslutt 
har han bare alkoholen igjen, men så kommer Fred 
tilbake, og Barnum blir fortalt om seg selv og sitt eget 
liv, og forstår da hvordan han har blitt.

Utviklingsroman
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Tema
Det er vanskelig å fi nne et spesielt tema i denne bo-
ken fordi den går over så lang tid, og har så mange 
bihandlinger. Men det som kommer tydeligst fram 
er at alle hendelser får en konsekvens, selv om den 

kan være god eller dårlig. For eksempel når Barnum 
begynner å drikke mister han alle han har rundt seg. 
Lars Saabye Christensen får fram dette gjennom hele 
boken. Alt har en mening.

Tema/Tendens/Miljø
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Tendens
Lars Saabye Christensen prøver på en måte å fortelle 
oss om hvordan ting påvirker oss i alle retninger. At 
valgene vi tar tilslutt forteller hvordan vi er som per-
son. Det er viktig å ta de riktige valgene for seg selv, 

og ikke for andre. Man skal bli seg selv, ikke en kopi 
av andre. Kanskje et valg man tar føles feil for alle 
andre, men riktig for deg selv. Det er dette som er 
viktig.

Miljøskildring
Bokens handling foregår i drabantbyen Oslo på en 
periode fra krigen og 45 år fram i tid. Det er også en 
plass til som er viktig for romanen, og det er den lille 
øya Røst i Nordland. Her vokste Arnold Nilsen opp, 
og det var hit de måtte ta med Barnum for å døpe han 
når prestene i Oslo ikke ville døpe han i Oslo. Han er 
ikke så ivrig på å beskrive omgivelsene. Det viktigste 
er å få fram tankene og handlingene til personene i 

boken. Du ser ikke særlig for deg hvordan det er der 
de bor. Det eneste du får vite er at de er en arbeiderfa-
milie, og at de bor i et sånt miljø.

Sosialt er de er arbeiderfamilie, du får vite at mormo-
ren og oldemoren har jobbet på telegrafen. Hoved-
personen kommer også inn i et miljø med alkohol, 
noe som påvirker veldig mye. Ellers er ikke miljøet 
så veldig beskrevet gjennom boken. 



Konklusjon
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Det første man kan oppsumere Halvbroren med er at 
den slutter på en måte man aldri kunne forutse når bo-
ken startet. Selv om du får vite slutten av boken helt 
i starten, går det opp mye for deg i sidene på midten. 
Halvbroren er en bok uten mye bilder og det er hel-
ler viktig å ta opp det psykiske hovedpersonen går i 
gjennom. Oppdeling av romanen er uvanlig, men det 

gjør hele boken ekstra spennende. Tittelen er også 
villedenden. Forfatteren vil ha oss til å tru at de er 
halvbrødre, men jo mer man leser, jo mer innser man 
at han motsier seg selv. 
Barnum, hovedpersonen, er en person som sliter psy-
kisk og som ikke helt fi nner ut hvem han selv er. Man 
går gjennom hans prøvelser og problemer i livet.

  



Det er deilig å være ferdig, etter noen uker med små-
intens jobbing. Jeg klarte å fordele arbeidet ganske 
bra utover i tid, men det ble også en del jobbing i 
påskeferien, noe som ingen er særlig begeistret for. 
Noen ting blir selvfølgelig også gjort i siste liten, 
som kjennertegner en helt typisk ungdom. Jeg trudde 
egentlig dette kom til å bli veldig kjedelig, men så feil 

kan man ta. Dette er den mest interessante analysen 
jeg har skrevet i hele min skoleperiode. 
Selv om jeg syntes dette var gøy, så er det ikke sikkert 
det gjenspeiler seg i innholdet, men jeg har i hvert fall 
ofret noen varme påskedager, og sene nattestimer for 
å få dette ferdig. Fornøyd! Det er jeg absolutt.  

Etterord
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Halvbroren av Lars Saabye Christensen
Beatles og Maskeblomstfamilien av Lars Saabye Christensen
http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1258252.html
http://www.hjorundfjord.no/saboskule/arkiv/Godbitar/2001_2002/Tekstar/saaby_christensen.htm
http://www.daria.no/skole/?tekst=4203
http://www.daria.no/skole/?tekst=2989  
http://www.cappelen.no/main/forfatter.aspx?f=7011

Kilder

24


