
Carl Ninian Wika - Kippermoen Ungdomsskole

 side 1 av 8



Forfatteren
 - og egne meninger om ham

Erlend Loe ble født 24. mai, 
1969 i Trondheim. Han gikk 
store deler av grunnskoletida 
på Blussuvoll skole i 
Trondheim, der han 
antageligvis fikk mye 
rettledning av norsklærerne 
sine for å få til en bra 
skrivestil i ungdommen. Etter 
to år videregående skole, 
bestemte han seg for å ta 
turen til Frankrike, for å være 
utvekslingsstudent der. Han 
fikk mange gode impulser der 
for videre liv og vendte tilbake til Trondheim der han gjorde ferdig videregående skole som 
privatist. Han gikk blant annet ikke i militæret, og tjenestegjorde heller som skueaspiller i 
gruppa “Stella Polaris” der han fant ut at teater ikke på noen måte var tingen for ham. Han 
hadde etter endt studietid graduert som cand.mag. (det vil si 4 års studietid ved høyskole 
eller universitet) i folkevitenskap i tillegg til filmvitenskap og litteraturvitenskap. Loe har 
også studert ved Den Danske Filmskole i København, der han ble utdannet som 
manusskriptforfatter, og har også vært en del på Kunstakademiet i Trondheim.

Han flyttet til Oslo, og skrivingen kom i gang. Første utgivelse som kom på trykk var “Tatt 
av kvinnen”, som ikke kan sies å ha fått så veldig stor oppmerksomhet med en gang den 
kom ut i 1993, men ble bedre kjent og solgt i større oppslag etter det store 
gjennombruddet til Erlend Loe i 1996. Denne filmen er det kommet en filmatisering på for 
noen år siden (2007), og kan nå i senere tid regnes som en av Loes mer kjente romaner. 
Hans store, nasjonale gjennombrudd kom nok i 1996 med Naiv.Super, som også klart 
satte hans mål som skriver, ved å få frem filosofiske tanker og å drøfte livet og samfunnet i 
diktningen. Her viser han også tydelig sin enkle skrivemåte, med bruk av enkle ord og på 
en måte et litt “sløvt” språk. Erlend Loes skriving karakteriseres ofte som naivistisk1. Boka 
“Naiv.Super” banet vei for Erlends videre karriere, og de tidligere bøkene hans ble nå mer 
kjent, og folk begynte å få sansen for Erlend Loe. 

I tillegg til bøkene “L” og “Naiv.Super”, kjenner mange Loe gjennom alle hans barnebøker. 
Kurt-serien er kjent for de fleste barn og unge, og blir fremdeles lest i mange norske 
barnehjem. Her kommer det nok litt synsing, men vil si at i barnebøker så kommer Erlend 
Loes språk mer til sin rett, med enkle og humoristiske setninger. Bøkene om Kurt kan 
kanskje sies å være blant de beste barnebøkene vi har i dag, både fordi de er morsomme 
for barn, men at de samtidig også drøfter viktige temaer som innvandring og penger. Det 
er et gjennomgangstema i alle Erlend Loes bøker at han i hver bok har noen viktige 
samfunnsaktuelle temaer som står sentralt i de fleste norske sinn. Eksempler er den 
nestekjærlighet, ensomhet og press i fra samfunnet. 
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Erlend Loe er en svært aktiv forfatter, selv om han ikke selv synes det, og har en svært 
stor bibliografi på sine 16 år som yrkesskriver. Han sier han ønsker å ha et avbalansert 
forfatterliv, og skrive når han får idéer, men samtidig setter av masse tid til familie, sosialt 
liv, og verden omkring seg. I 2008 kom han ut med boka “Kurtby” der han fortsetter sin 
suksess med Kurt. Høsten 2008 kom også filmatiseringen av en av hans første bøker 
“Kurt blir grusom” ut til norske kinoer. Denne har fått gode kritikker, og skal etter det jeg har 
hørt, være nesten like bra som boka (som jeg har lest). 

For tiden er han nå aktuell som mannen som har skrevet den kompliserte påskekrimmen 
på melkekartongene, som omhandler Bandak og alle hans barn (oppkalt etter kjente 
komponister), der Bandak ikke kan finne skiene sine, og finner ut at de er blitt lagt ut på 
Finn, og allerede solgt. Løsningen skal ikke jeg avsløre, men den var ganske godt snekret 
sammen. 

Erlend Loe har også kommet inn i Ari Behns personlige vendetta2 mot Carl-Erik Grimstad, 
ved å kalle Ari Behns opptreden for “noe av det pinligste jeg har sett på tv på veldig 
lenge”3. Han var spesielt opptatt over den elendige “svorsken” til Ari, og hvordan han 
latterliggjør seg selv og sin forfattergjerning foran et stort antall svenske TV-seere. Ari 
Behn ble rimelig forarget over dette, og sendte et leserinnlegg til Dagbladet:

«Bevares, det trivielle kan da umulig kjede noen. Så sant det følger en bittersøt latter med 
på kjøpet. Noe det gjør i tekstene til Loe. Uavlatelig, i en jevn strøm av benløse floskler og 
selvfølgeligheter,»4

Denne ordkrigen fortsatte, og etter min mening (og forsåvidt Erlend Loes) er hele debatten 
absurd. Ari Behn fortsetter og her er et utdrag av hva han skriver: 

«Erlend Loe er et furubord i norske hjem. Enkel å montere. Slitesterk og ubehjelpelig 
firkantet i formen,5»

Dette grenser vel mot det man kan kalle offentlig sjikanering og mobbing, men det virker 
som om Erlend Loe tok dette mer eller mindre lite seriøst.

Erlend Loe er en ganske rolig mann, og man merker også i bøkene hans at aggresjon ikke 
er noe sentralt hos ham, og han får frem argumentene sine mer kontrollert og i mildere 
former, men likevel slik at folk virkelig tar innover seg det han mener.
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Bokpresentasjon
Handlingsreferat
Vi møter på Andreas Doppler, som 
mistenkelig nok er på elgjakt midt i 
Nordmarka6, der han har funnet seg en kniv. 
Han dreper en elgku, men er ikke bevisst på 
kalven som kua hadde med seg. Elgkalven 
er så forvirret at han følger etter Andreas, og 
han blir nødt til å ta vare på den. Av en eller 
annen merkelig grunn finner Doppler på å 
kalle kalven for Bongo, men det er ikke av 
relevanse. De blir et fint radarpar inne i 
skogen.

For at dette i det hele tatt skal ha noen 
mening, må vi gå tilbake i historien om 
Doppler, men frem i boka. Andreas er en 
flink kar, som gjør det bra i arbeidslivet, er en 
god familiefar, og ellers gjør det godt i 
samfunnet som respektert økonom. Etter 
farens død forandres Andreas Doppler, ikke 
med en gang etter døden, ikke gradvis, men 
når han er på sykkeltur og skader skallen. 
Man kan si at han ble sinnsforvirret, og 
bestemte seg for at det beste for ham og 
familien var at han flyttet ut alene i skogen. 
Han bestemmer seg for å slutte å være flink, 
og bosetter seg et stykke vekk i fra i kone og to barn, Gregus og Nora. Han har satt opp et 
telt, og bor som en indianer, med kun Bongo som selskap.

Andreas Doppler blir nå en einstøing, som nesten avskyr kontakt med mennesker. Han får 
imidlertid stavret seg ned til ICA-butikken, og snakket litt med butikksjefen der han får til en 
finfin avtale der Doppler gir butikksjefen litt elgkjøtt mens han selv får skummet melk satt 
ut til seg hver dag slik at han kan overleve. Skummet melk er utrolig viktig for Andreas, og 
er også et av mange i utgangspunktet ubetydelige temaer i boka, men som allikevel har en 
god del å si for handlinga. I Andreas sin “monolog” til butikksjefen får vi høre den 
betydningen skummet melk har for Doppler. 

“Min gode mann, skummet melk representerer det ypperste av hva menneskeheten så 
langt har klart å oppnå. Enhver idiot har til alle tider kunnet skaffe seg vanlig kumelk, 
men skrittet over til skummet melk krever en kongstanke og en sublim 
separasjonsteknikk som først i moderne tid har latt seg realisere. Og faktisk frykter jeg 
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at menneskene aldri vil komme lenger. Skummet melk vil sannsynligvis alltid trone 
øverst. Men den gir oss noe å strekke oss etter. Skummet melk adler mannen.”7

Men Doppler trenger ikke bare skummet melk. Han må også ha søtsaker, og i sitt sug etter 
noe sjokolade drar han på besøk til Düsseldorf, en gammel herre med tyske aner. Tidligere 
hadde Doppler vært i fryseren hans og hentet forskjellige varer, helt til Düsseldorf stengte 
døra, og Doppler ble dermed nødt til å skyte elgkua. Nå hadde Düsseldorf nettopp vært i 
utlandet, og tatt med seg hjem en nokså svær sjokolade. En én meter lang Toblerone, på 
en vekt av 4,5 kilogram. Den hadde Doppler tenkt til å ta med seg, og hadde nok gjort det, 
hadde det ikke vært for at han ble oppdaget av Düsseldorf. Han ble tatt til fange, og våknet 
opp bastet og bundet, mitt på kjøkkengulvet til Düsseldorf. Andreas kunne nå se 
Düsseldorf sitte på stuegulvet og drive med modellbygging. Doppler hadde nå sjansen til å 
stikke av med sjokoladen, men nysgjerrigheten hindret ham, og han spurte hva Düsseldorf 
bygde. Han fikk høre om faren til Düsseldorf, og at dette var en gjengivelse av den gangen 
under krigen da han døde. Doppler og Düsseldorf blir etterhvert svært gode venner, og 
forteller hverander historier om blant annet de avdøde fedrene sine. 

Når kona til Andreas reiser til Roma, blir han plutselig nødt til å dra hjem igjen og passe 
barna en stund. På et foreldremøte fremmer han blant annet idéen om et byttesamfunn, 
men får ikke spesielt stor forståelse av de andre foreldremøtene. Etter foreldremøtet 
kommer riktignok en av foreldrene og vil bytte til seg litt elgkjøtt, og de drar sammen til en 
bensinstasjon slik at Doppler kan få en pose frukt. Doppler tar med seg Gregus ut i skogen 
en dag, fordi han vet at Gregus fremdeles kan reddes fra “flinkheten”, som han kaller det. 
De to har masse kvalitetstid sammen, og det er på en måte en skikkelig guttetur. Det viser 
seg at Gregus ikke er så ulik Andreas, og har, som Andreas selv sier, det rette samler- og 
jegerinstinktet, slik som han selv. 

Og slik fortsetter boka, med Andreas Dopplers fantasifulle eventyr i skogen. 

Tema i boka
Tittelen er det første man kan snakke om, siden den faktisk forklarer ganske mye mer, enn 
bare at hovedpersonen heter Doppler til etternavn. Doppler het også mannen som kom 
med teorien om det vi kaller for Dopplereffekten. Dopplereffekten kan vises ved et objekt 
som er i bevegelse. Øret mottar flere svingninger per sekund når objektet nærmer seg, og 
færre når objektet har passert og fjerner seg fra en. I boka merker man Dopplereffekten 
ved at Andreas er en helt vanlig mann først, men etter slaget mot hodet, er han ikke helt 
lenger på bølgelengde med andre folk, og ettersom han flytter ut i skogen, fjerner han seg 
bare mer og mer i fra samfunnet. Han får helt andre oppfatninger av ting, enn det vanlige 
folk får.

Omslaget er også noe 
man kan trekke ut 
mange opplysninger fra. 
Først og fremst ser vi 
det samme motivet som 
på kartongen til Tines 
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skummete melk. Jeg har allerede forklart litt om hvor mye skummet melk betyr for Andreas 
Doppler, og man kan jo også trekke frem utsagnet “Melk adler mannen” som Doppler sier i 
boka. Det er hans versjon av “Arbeidet adler mannen” og sier litt om hvor viktig Doppler 
mener den skummete melka er. Videre kan man lese “Erlend Loe” øverst på omslaget, 
sammen med “Doppler” og “Cappelen” som er tittelen og forlaget. Nederst i høyre hjørne 
kan man også se en elgkalv, og vi vet jo hvilken betydning Bongo har i boka. 

Det vises ganske mye politikk i boka, og det er en sterk ideologi bak det hele også. 
Doppler er en finansmann, som gir opp den høyrevridde verden, og stenger alt ute. Man 
kan se at han ikke akkurat elsker høyremenn. Det kan av og til tyde på Loe retter seg mer 
mot “rød politikk”, mer frihet, deling av godene.
Ideologien i boka er hat mot alt det materialistiske i verden, det at folk bare tenker på å eie 
og ha. Erlend Loe mener også at økonomi og byråkrati har en altfor stor plass i samfunnet, 
og vil gjennom Doppler gjøre folket mer bevisst på dette. Flinkhet er også sentralt i boka, 
og dette er noe av det Erlend Loe tydeligvis vil ha bukt med. Det at flinkhet har for stor 
plass i samfunnet og i hjernene til folk.

Andreas Dopplers forhold til andre mennesker er også komplisert å forstå. Hans beste 
venn er og blir Bongo, den stakkars elgkalven. I tillegg blir han etterhvert svært god venn 
med Düsseldorf, som til og med inviterer ham til julemiddag. Doppler har et svært godt 
forhold til sønnen, og dette fordi Gregus ennå ikke er “fanget av flinkheten”, og at det 
fremdeles er håp for ham. Nora er på en måte en tapt sak for Andreas, og han bryr seg 
ikke så veldig mye om henne. Kona er nok litt anstrengt, og hun kan på ingen måte forstå 
seg på Andreas. Mens Doppler bor i skogen, kommer kun kona og besøker ham for å få 
sex.
Alt dette kompliserte forholdet til mennesker generelt kommer av at Andreas Doppler 
ønsker å være alene, og ikke menge seg med alle andre, og derfor også bor i Nordmarka.

Egne meninger om boka
En veldig bra bok, kan jeg begynne med å si. Erlend Loe skriver på en måte som kan virke 
litt slapt, og av og til kan dette bli kjedelig, spesielt når man skal høre det på lydbok. Men 
når man setter seg ned, og virkelig lytter, hører man hvordan han skriver med korte, 
lettfattelige ord og setninger, som likevel blir spennende og morsomme. Han bruker mye 
humor, men han vektlegger ikke den, så den er alltid litt i bakgrunnen. Den humoren han 
bruker består mye i å si ting rett frem, på en nesten litt dum måte, og det blir faktisk 
ganske morsomt. Erlend mener å skrive veldig alvorlig, og Andreas er ihvertfall ingen 
humorostisk person, men alt i alt er det kanskje dette som gjør boka morsom. 

Språket til Erlend Loe er naivt, og det er veldig simpelt. Han fargelegger også setningene 
med lekende ord og uttrykk som gjør det hele mer levende, ellers hadde det vært nokså 
kjedelig å lese. Han bruker en del kontraster, og det gjør at han bedre får frem 
synspunktene og argumentene sine. Det er et rimelig muntlig språk, og det passer egentlig 
veldig bra som en lydbok i så måte med en forteller som er Andreas Doppler i hele boka, 
der Andreas forteller om sitt liv.
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Kontraster og likheter til Et dukkehjem av Henrik 
Ibsen

Den boka det er enklest å finne linkheter med, er nok Henrik Ibsens skuespill “Et 
Dukkehjem”. Der er det Nora som er den personen som vil frigjøres, på samme måte som 
Andreas Doppler vil i denne boka. Begge bryter ut fra det etablerte samfunnet og står for 
det de selv mener. I motsetning til Andreas, har jo Nora gjort noe galt i fortiden, og velger 
til slutt å rømme fra det hun kjenner fordi hun ikke lenger ser for seg en fremtid sammen 
med Thorvald. Helt motsatt er det for Andreas, som har gjort alt rett, men er lei av å være 
perfekt, og bryter ut til en som vil gjøre alt “feil” (sett i andres øyne). Den største kontrasten 
mellom verkene er den at i “Et dukkehjem” er det Thorvald, faren som er overhodet, mens 
det i Doppler er kona til Andreas som har størsteparten av makta og bestemmer over 
Andreas. Likheten er igjen at både Andreas og Nora (i “Et dukkehjem”) bryter ut og tar 
egne valg. Begge “skriveriene” er flotte verk som skildrer det å ta egne valg, og gjøre noe 
annerledes, og som “Et dukkehjem” ble for kvinner på slutten av 1800-tallet, blir kanskje 
Doppler også et eksempel for menn som vil bryte ut av presset fra samfunnet og kvinnene. 

Oppsummering
Dette er en svært god bok, som passer for de fleste vil jeg tro. Erlend Loe får frem gode 
synspunkter som er viktige i dagens samfunn, og gjør det på en måte som kombinerer 
humor og alvor på en god måte. Boka kan virke svært kjedelig, om du ikke virkelig 
engasjerer deg mens du leser eller hører på. Men hvis du først tar deg god til til å følge 
med på hva som blir sagt av fortelleren, blir det en svært spennende opplevelse som 
virkelig kan vekke folk fra det daglige maset og strevet. 

Alt i alt en svært god bok som anbefales folk som trenger noen vittigheter i dagliglivet. 

        Carl Ninian Wika
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