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Drømmen og hjulet Jens Bjørneboe Hent PDF Forlaget skriver: Drømmen og hjulet er både en social roman
om den tidlige industrialisme og arbejderklassens fremvækst og et nærbillede af Ragnhild Jølsen (1875-
1908), en af de mest egenartede forfattere i norsk litteratur. Holm Jølsen er en entreprenør, som er levende
optaget af de nyeste tekniske opfindelser og i det afsidesliggende Enebakk i Norge bygger fabrikker. Hans
datter, Ragnhild, er som sin far en drømmer. Men hvor farens drømme handler om udviklingen og den nye
tid, lever datteren sig ind i skovens mystiske urverden. Her påkalder hun – i oprør mod den undertrykkende

kristendom – Pan, den hedenske guddom for instinkt, drift og seksualitet.

Men romanen kan også læses som et selvportræt fra forfatterens side. For det er ingen tvivl om at Bjørneboe
lægger vægten på de sider af Ragnhild Jølsens personlighed som han selv identificerede sig med: de
voldsomme spændinger i Jølsens sind, og dragningen mod det eksotiske og mystiske og hendes

lidenskabelige og erotiske natur.

»Da jeg påbegyndte arbejdet med Jens Bjørneboes biografi for drøje fem år siden, havde jeg ikke noget
forhold til Drømmen og hjulet. I mit møde med hele Bjørneboes store produktion, blev dette den mest
lysende læseoplevelse. Drømmen og hjulet indeholder ingredienserne til et rigtigt heksebryg: sagn og
eventyr, drømmesyner, rus og oprør, melankoli, ambivalens, ensomhed, ondskab, seksualitet og død,

umættelig begær og en pagt med djævelen.«– TORE REM
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