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Når skruerne strammes 
- om litterzre tolkningsstrategier 
og -kontroverser, eksemplificeret ud fra 
Henry James The Turn of the Screw 

Når man et stykke tid har siddet og arbejdet med forskellige litteratur- 
teoretiske positioner som f.eks. Stanley Fish's, kan det være forfriskende at 
inddrage en litterm tekst. Det gor godt nok diskussionerne mere mudrede, 
men ogsil mere interessante. Og det kan blive lidt trættende i forbindelse 
med Fish at diskutere opfundne og ekstreme eksempler: kan man argumen- 
tere for at Macbeth i virkeligheden handler om fodboldklubben Manchester 
United? Eller rettere: kan man pil nogen rimelig milde argumentere for, at 
det gØr den ikke, hvis nogen fØrst har valgt sig det som deres udgangspunkt? 
Henry James's lille gyserroman fra 1898 The Turn of the Screw (da.: Skruen 
strammes (195411968)) er derimod uhyre velegnet til en sildan diskussion, 
ikke blot fordi den har udl~st en tolkningskontrovers, hvor to diametralt 
modsatte men tilsyneladende lige velargumenterede fortolkninger har stilet 
over for hinanden i næsten hele århundredet, men ogsil fordi den har givet 
anledning til yderligere en serie af analyser, som jeg har set bedomt fra 
autoritativ side1 som fuldstzndig far out og uacceptable. Romanen kan 
dermed give os lejlighed til at se, hvordan en uacceptabel analyse ser ud, og 
ved hjælp af hvilke kriterier man skelner. Inden jeg siger lidt mere om tek- 
stens virkningshistorie, vil jeg give et nØdtØrftigt resumé af handlingsgangen. 

Resumé 

Romanen, som er ret kort og måske snarest en forvokset novelle, er 
opbygget af flere lag og forkllerinstanser; hovedteksten, ca. 95 % udgores 
af en jeg-foriælling, en unavngiven guvernantes nedskrevne beretning om 
nogle begivenheder fra hendes ungdom - denne tekst indledes af en prolog, 
der tematiserer den klassiske spØgelseshistorie-setting. En mand ved navn 
Douglas oplaeser ved kaminilden foran en kreds af mennesker guvernantens 
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manuskript, som han har faet overladt efter hendes d ~ d ,  og som han nu for 
forste gang videregiver til en bredere kreds. Oplæsningen bivånes af en 
rammefortæller, et ubestemt jeg, der da atter arver teksten efter Douglas's 
d g  og altsA fungerer som udgiver. Rammefortællingen tages ikke op igen 
efter hovedtekstens afslutning. Udover at oplæse teksten giver Douglas nogle 
forhåndsoplysninger om guvemantens person (han har kendt hende, hun var 
guvemante for hans sgster i en senere periode af sit liv) og de begivenheder, 
der leder op til historien. Disse er som fØlger: guvemanten er yngste datter 
af en fattig engelsk landsbypræst, og som tyvearig sØger hun for fØrste gang 
guvemanteplads. Hun kommer til samtale i Harley Street hos en charmeren- 
de ungkarl i sin bedste alder, og han giver hende i opdrag at rejse til Bly, 
hans gamle familiegods i Essex, for dér at passe og undervise hans forældre- 
lose nev@ og niece Miles og Flora, som han er værge for. Eneste betingelse 
er, at hun aldrig mA komme til ham og ulejlige ham med bekymringer, hun 
skal klare alting selv. Trods de barske odds accepterer hun jobbet, angiveligt 
fordi hun er charmeret. Nu kommer s& hendes egen beretning: 

Hun får en næsten mistænkeligt overstrØmmende velkomst af den brave 
husholderske Mrs. Grose, og hun charmeres Øjeblikkelig af den fortryllende 
otte-hige Flora. Der kommer dog snart slanger i paradiset: hun undrer sig 
lidt over den tidlige guvemante Miss Jessels skæbne (hun rejste fra sin 
stilling og d d e  kort efter), og fra Miles's kostskole modtager hun for 
drengen selv ankommer pA sommerferie brev om, at han er bortvist uden 
nogen nærmere angivelse af årsagen; dette bekymrer hende selvsagt, men 
mde t  med Miles, der om muligt overgår sin soster i charme, intelligens og 
skonhed, får hende til at vifte bekymringerne væk. P& en spadseretur i 
parken, hvor hun i ~vrigt Wnker pA &menes onkel, ser hun pludselig en 
fremmed mand pA toppen af et af godsets tårne - han foretager sig ikke 
noget, men står bare og betragter hende. I en samtale med Mrs. Grose får 
hun skikkelsen identificeret som Peter Quint, herrens tidligere hushovmester, 
som er d@ for nogen tid siden. Denne uhyggelige oplysning får hende til at 
gA husholdersken pA klingen, og denne beretter, at bade Quint og Miss Jessel 
var fordærvede mennesker, som stod i forhold til hinanden og ydermere 
passede bomene i en periode, omgikkes dem pA en uheldig made, tog sig 
friheder O.S.V. Da guvernanten siden ogsA ser Miss Jessel, resolverer hun, at 
spogelseme er kommet tilbage for at genvinde deres magt over de uskyldige 
&m - sidenhen går det op for hende, at Mrnene faktisk er vidende om 
sflgelseme og prgver at holde deres eksistens skjult for hende. En 
forfærdelig kamp begynder nu: hun skal kæmpe mod spØgelseme for at 
frelse &mene, og hun skal samtidig kæmpe imod &mene, fA dem til at gA 
til bekendelse og derigennem opnA at sætte dem fri af denne besættelse. 
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