
CHRISTOPHER VOGLER OG HELTENS FERD (”THE HERO’S JOURNEY”) 
I april 2012 holdt Christopher Vogler et to-dagers seminar omkring hans 
historiemodell The Hero’s Journey. En rekke norske manusforfattere og regissører tok 
turen til Raindance og London for å friske opp det de vet om denne modellen – eller sette 
seg inn i den for aller første gang. Her følger et kort referat om Voglers modell. 

Christopher Vogler tar utgangspunkt i Joseph Campbells bok ”A Hero With a Thousand Faces” 
(1949) og oversetter det han mener kan være verdifull i filmfortellinger. Mytologisten Campbell har 
sammenlignet en stor mengde myter tilbake til oldtiden, for å se om det finnes noen felles 
strukturer. Campbell hevder at gjennomgående i myter er konseptet om helten som legger ut på en 
ferd. Karakterene i mytene er bygget opp rundt såkalte arketyper og ferdene heltene legger ut på 
er strukturert omkring mer eller mindre samme modell. 
  
Vogler oppdaget Campbell mens han studerte og ble fascinert av modellen. Han mente å kunne se 
nytteverdien av den også i forhold til film. Dette ble ytterligere forsterket da Vogler og 
medstudentene hans ble invitert til en lukket visning av en forestående filmpremiere av en tidligere 
student ved USC School of Cinema-Television. Den tidligere studenten het George Lucas og filmen 
het Star Wars. 
  
  
3 eller 4 akter? 
Selv om han tar utgangspunkt i 3-aktsmodellen, blir Vogler beskyldt for å ha en 4-aktsmodell 
kamuflert i  3-akteren. Dette problematiserer også Vogler. Han tegner sin modell som en sirkel, 
som er delt på midten. Den øverste halvdelen deler han så i to igjen, slik at det blir en tredeling 
  
2. akt deler han så inn i to, som han velger å kalle 2A og 2B: 
 

 
  
I første og tredje akt befinner helten seg i det han kaller den vanlige verden (the ordinary world), 
mens andre akt foregår i en annerledes verden (the special world). Med dette mener Vogler at når 
vi møter helten er hun/han i sin ordinære verden og når historien settes i gang, tvinges helten ut på 
en reise som trekker henne/han ut av sin ”komfort sone”. Etter en rekke prøvelser og sannsynligvis 
en del vekst (evt destruksjon om karakteren er på en nedadgående spiral), kommer helten tilbake 
til sin vanlige livssituasjon eller en som ligner. Da vil vi kunne virkelig se hva helten har lært av sin 
ferd, eventuelt hvilken pris hun måtte betale for den. 



  
  
Heltens ferd 
Heltens ferd går vanligvis gjennom 12 ulike faser: 
  

1.     Vi møter helten i sin vanlige verden. 

2.     Helten får et kall (a call to adventure), som på ingen måte er ufarlig for karakteren. 

3.     Helten er motvillig eller nekter å legge ut på ferden (dersom helten er mer enn villig vil en 

annen karakter advare eller forsøke å hindre). 

4.     Helten møter en mentor som overbeviser henne om at hun må ut på denne ferden (det kan 

være en annen karakter som vi møter en eller flere ganger som en tradisjonell mentor, men 

det kan også være at noen mer tilfeldig fungerer slik at helten skjønner hun må ut på 

ferden. Det er ikke alltid en karakter, men kan like gjerne være noe annet som spiller denne 

funksjonen). 

5.     Helten krysser over til terskelen til en annerledes verden. 

6.     Helten blir testet, møter venner og fiender. 

7.     Helten henter styrke, trekker seg tilbake i “hulen” før hun krysser over den neste terskelen. 

8.     Helten når sitt mørkeste punkt hvor hun har sin vanskeligste kamp, møter sine verste frykt. 

9.     Helten tar belønningen for denne dåden. 

10. På vei tilbake mot den vanlige verden blir helten forfulgt. 

11. Helten krysser terskelen tilbake til den vanlige verden, opplever en oppstandelse og 

transformeres av erfaringen. 

12. Helten er tilbake i sin vanlige verden med en skatt som hun nå kan bruke. 
  
  
Vogler bruker disse begrepene i ganske vid forstand. De fleste angir vendepunkter av noe slag. For 
eksempel, punkt to er det samme som igangsettende hendelse. Punkt 5 er vendepunktet mellom 1. 
og 2. akt. På samme måte er punkt 11 vendenpunktet inn i 3. akt. Interessant er det der i mot at 
Vogler setter et vendepunkt midtveis i historien, som faller på punkt 8. 
  
Dette punktet er så viktig at Vogler påstår at døden alltid kommer inn på et vis. Enten henger 
karakteren fysisk og dingler fra et hustak, er i en eller annen livsfare, eller så dør en annen 
karakter. Ett eller annet dør omtrent da, om så bare i symbolsk forstand. 
  
Styrken i Voglers modell er at den understreker poenget av at noe må stå på spill for helten. Hun 
må risikere å tape noe. Hun skal i utgangspunkt ikke være særlig villig til dras ut av sin vanlige 
verden eller det motsatte: hun skal være overvillig og overmoden for å dra. Hun er i alle tilfeller 
ikke lunken og uberørt. Når hun først drar, skal hun være aktiv og handlende. Alle og alt hun møter 
på veien fungerer derfor som hjelpere eller motstand. Selv om hun har hjelpere, er det hun som 
aktivt må bruke disse. De skal nemlig bare hjelpe. Hun må gjøre jobben. Det er hun som må møte 
mørket og nå et lavt punkt. Når hun så nekter å gi opp, men trosser utfordringene er hun den som 
tar belønningen eller skatten. 
  
  



Arketyper 
Vogler trekker også veksel på Campbells bruk av mytologiens arketyper. Vi finner også tanken om 
arketyper i Jungs psykologi. Arketyper er motiver og skikkelser som er allmenngyldige for 
menneskeheten og sitter dypt i vår kollektive underbevissthet. Disse   går igjen i våre drømmer, 
finnes i myter, sagn og eventyr. 
  
Menneskelig adferdsmønstre som ellers kan være abstrakt, synliggjøres i arketypenes skikkelser. 
Enkelt forklart er arketypene menneskelige egenskaper og mønstre som ”oversettes” til en karakter 
eller funksjon i en historie. 
  
Vogler trekker spesielt frem disse arketyper: 
 

1. HELT: Sentral karakter. Alle er helter i sin egen myte. 
2. SKYGGER: Skurker, antagonister, fiender, indre “fiender” , mørke krefter. 
3. MENTOR: Heltens veiviser eller styrende prinsipper som fungerer som ledesnor. Kan også være 

en funksjon som får helten til å reagere og komme seg videre. 
4. BUDBRINGER : Den som setter i gang ferden. Kan være en person eller en hendelse. 
5. TERSKEL VOKTERE: Krefter som fungerer som hindringer ved viktige vendepunkter. Kan være 

ytre karakterer som fiender el.lign. eller indre krefter, som frykt og tvil. 
6. “SHAPESHIFTERS”: Dette kan være konkrete skikkelser som endrer form, som vampyer. Eller det 

kan være forendringer i live teller mennesker man aldri helt vet hvor man har. Det kan også være 
det motsatte kjønnet som man ikke forstår seg på. 

7. LURINGER/DÅRER: På samme måten som flere av de andre arketypene kan disse være konkrete 
karakterer eller krefter. Felles er at dette er dåren, luringen, klovnen, ugagneren. 

8. ALLIERTE. Karakterer som på en eller annen måte bistår, støtter eller hjelper karakteren. 

  
  
Kort om Christopher Vogler 
Christopher Vogler og manusforfatter og jobber ellers med utvikling av spillefilmer i Hollywood.  Han 
har bl.a bidratt på manuset til Disneys ”Løvenes konge”. Han har jobbet for Disney Studios, Fox 
2000 Pictures og Warner Bros. 
  
Han har nylig gitt ut en ny bok: ”Memo from the Story Dept. Secrets of Structure and Character”. 
  
Foruten å være en underholdende foredragsholder, inviterte Vogler salen til å komme med innspill, 
tanker og spørsmål. I og med at disse ikke gir så mye mening uten at de settes i en større 
sammenheng, er det vanskelig å gjengi i en slik omtale. 
  
  
Nyttige linker 
Hjemmeside til ”The Writer’s Journey:  Mythic Structure for 
Writers”http://www.thewritersjourney.com/ 
  
Christopher Voglers blogg http://chrisvogler.wordpress.com/ 
  
Christopher Vogler på IMDB: http://www.imdb.com/name/nm0901038/ 
 



	


