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Sammendrag  
Denne avhandlingen er en analyse av Sofi Oksanens Utrenskning (2013). Oppgaven 
vektlegger en karakteranalyse av de to hovedkarakterene Aliide og Zara med fokus på traumer 
og identitet. Utrenskning forteller to ulike historier om overgrep og traumer, hvor både Aliide 
og Zara sitter igjen med vanskelige personlige relasjoner og frykt. Gradvis forstår man at de 
to kvinnene ikke bare deler erfaringen av å bli utsatt for ekstreme handlinger, men at de også 
er i familie. Det er en fortelling om hvordan en familie går i oppløsning når 
okkupasjonsmakter tar over Estland, og hvordan lokkende tilbud om jobber i vesten kan vise 
seg å bli ens verste mareritt. Min problemstilling i denne avhandlingen spør hvilken 
betydningen traumer og traumatiske hendelser har for utformingen av identiteten til 
hovedpersonene i romanen.  

I teorikapitlene peker jeg på hvordan vi selv er med på å konstruere en identitet, og at 
det handler om en sammenheng mellom å huske hvem man var og sette dette i relasjon til den 
man er. Dette gjør jeg ved hjelp av sosiolog Jürgen Straub og sosiolog Kathy Woodward. Jeg 
peker også på, ved å trekke fram professor Astrid Erlls teorier, hvordan minner spiller en rolle 
for konstrueringen av identiteten. Jeg framhever i tillegg, ved bruk av teorier fra blant annet 
Susan Brison og Unni Langås, hvordan traumene kan være med å forstyrre lagringen av 
minner, og slik bryte sammenhengen mellom fortid og nåtid og skape problemer med 
konstrueringen av en identitet. Videre framhever jeg hvordan traume fungerer, hva begrepet 
betyr, samt hvilke konsekvenser traumer kan ha.  

I analysekapitlene viser jeg hvordan skam, slik det presenteres av Finn Skårderud, 
påvirker handlingene til Aliide, og hvordan relasjoner og evnen til tillitt kan bli ødelagt av 
ekstrem traumatisering. Jeg påpeker i tillegg hvordan traumer kan føres videre i generasjoner, 
og trekker på teori fra traumeforsker Anne Whitehead, og viser hvordan forholdet mellom 
Zara og moren framhever dette. Både de traumatiske minnene som vedvarer å okkupere 
bevisstheten til kvinnene, kroppsspråket, samt hva slags konsekvenser traumene kan ha for 
dem og deres identitet, trekkes fram i analysene.  
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1 Innledning  
«Av og til leser jeg bøker som er så gode at jeg ikke riktig forstår hvordan forfatteren har fått 

det til. Det gjelder for eksempel Utrenskning». (Krøger, 2010) 
Sitatet er fra anmeldelsen Cathrine Krøger fra Dagbladet skrev om romanen Utrenskning. Jeg 
kan ikke annet enn stille meg bak dette utsagnet. Utrenskning er en mektig, vakker, dyster og 
fangende roman, en roman som jeg anser som en av mine store favoritter. Romanen er en 
sterk fortelling om hvordan historiske hendelser har innvirkning på individet, og en gripende 
tematikk om identitet, relasjoner og traumer.   

Sosiolog Jürgen Straub hevder at en persons identitet er konstruert, og at denne 
identiteten må skapes og opprettholdes i lys av nye opplevelser og erfaringer. Alle handlinger 
vi gjør for å konstruere denne identiteten er retrospektive. Det vil si at identiteten forandres 
hele tiden, og vi må revidere identiteten ved å se på hvordan vi var i sammenheng med nye 
hendelser. I min masteroppgave ønsker jeg å se nærmere på hvordan eksterne påvirkninger 
har en effekt på konstrueringen av identiteten til et individ.  

Det jeg ønsker med min oppgave er å se hvordan de fiktive karakterene Aliide og Zara 
kan gi en forståelse av hva slags effekt traumer kan ha for identiteten. Traume er et begrep 
man kan møte i mange uformelle, formelle, samt fagspesifikke samtaler. Traume ble ansett 
som noe fysisk, og det var ikke før på  slutten av 1800-tallet at man sluttet å henvise til 
fysiske traumer og fikk fokuset over på psykologiske traumer. I dag er traumer et ord som 
brukes både som et hverdagslig uttrykk og om alvorlige psykiske lidelser som for eksempel 
posttraumatisk stressyndrom. Det har også blitt et mer utbredt forskningsfelt i vår samtid. 
Begrepet er best kjent innenfor psykologien, men også litteraturforskning har gjort traumer til 
et av sine fokusområder. Professor i nordisk litteraur, Unni Langås (2016, s.19), har uttrykt at 
traumeforskningen innenfor den litteraturvitenskaplige tradisjonen har den litterære teksten 
som sitt forskningsfelt. Men litteraturvitenskapen, som alt annet, må hente impulser flere 
steder, så psykologiens vitenskaper har vært uvurderlig i forståelsen av traumets 
problematikk. Metoder som psykologi og psykoanalyse kan langt på vei brukes som 
karakteranalytiske metoder, og litterære karakterer kan bli gjort til gjenstand for slike 
undersøkelser. Men ved bruk av slike metoder kan man lett miste av syne at det er litterære, 
fiktive konstruksjoner man arbeider med (Krogh Hansen, 2000, s.10). For å unngå de 
psykologiske fallgruvene, som man kan møte på ved å velge en oppgave som fokuserer på det 
psykologiske aspektet ved en roman, kan man med fordel, ifølge Per Krogh Hansen (2000, 
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s.93), instituttleder ved institutt for design og kommunikasjon ved Syddansk Universittet, 
bytte ut begrepet «person» med begrepet «karakter», hvilket jeg har valgt å gjøre i denne 
oppgaven.  

Det skal ikke benægtes, at en lang række romaner illustrerer psykiske konflikter, og at de 
psykoanalytiske vokabularer i disse tilfælde er relevante indspil i analysen […] [Men] det 
litterære værk sætter sine egne regler for, hvordan det skal forstås, hvilke værdisæt det 
indeholder, og som læsere er vi udmærket klar over, at vi må annullere vores 
virkelighedsnormer, når vi begiver os ind i værket […] Når man  bruker begrepet 
[karakter], antar man et perspektiv som gjør det mulig å se innover i personligheten, til 
blant annet ubevisste fuksjoner, psykologiske forsvarsmekanismer og viktige 
psykologiske prosesser som internalisering og identifikasjon. Man kan samtidig se 
hvordan karakteren påvirkes av utenforliggende faktorer, som interaksjon med andre 
mennesker, og hvordan indre og ytre faktorer til sist skaper det produkt som vi kaller 
personens karakter (Krogh Hansen, 2000, s.86, og Anfinset 1991, referert i Krogh 
Hansen, 2000, s.89). 

Karakterene i en bok kan være «menneskeaktige» og framstå som personer. Denne typen 
karakterer kalles også «runde» karakterer. Men begrepet må ikke nødvendigvis være en 
person eller ha en personlighet, og det gjør at begrepet ikke skaper de samme fallgruvene som 
andre begreper kan.  

Fordi karakterene i en bok kan framstå som personer, kan man bruke dem til å lære 
noe om verden rundt oss. Det er gjennom litteraturen vi kan få en viss forståelse av hvordan 
verden ser ut, slik som filosof Martha Nussbaum påpeker. Nussbaum skriver at man kan lære 
av litteraturen. «The works of literature we choose will inevitably respond to, and further 
develop, our sense of who we are and might be» (Nussbaum, 1997, s.106). I tillegg hevder 
hun at alle kunstformer spiller en rolle i utformingen av vår forståelse av de menneskene som 
finnes rundt oss. Jeg ønsker å se om vi kan lære noe om traumer og hvordan det kan påvirke 
identiteten ved hjelp av Oksanens roman Utrenskning.  

1.1 Presentasjon av oppgaven 
I min masteravhandling skal jeg ta utgangspunkt i Sofi Oksanens roman Utrenskning (2013). 
Jeg ønsker å analysere hva de traumatiske hendelsene gjør med utformingen av identiteten til 
den mest sentrale hovedpersonen, Aliide Truu. Jeg kommer også til å ta for meg den andre 
hovedpersonen, Zara Pekk, i analysen, selv om hovedfokuset vil være på Aliide. Utrenskning 
handler om disse to kvinnene. Begge har vært utsatt for seksuell vold, og leseren følger deres 
nåværende situasjon hvor kvinnene møter hverandre for første gang. Underveis får man 
tilbakeblikk på hendelser som har skjedd forut for fortellingens nåtid. Aliide og Zara er 
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knyttet sammen ved deres opplevelser av den seksuelle volden, men det viser seg etter hvert 
at de to hovedpersonene også er i familie. Utrenskning forteller en historie om sovjetisk og 
tysk okkupasjon av Estland, om menneskehandel, traumer, relasjoner og identitet. Oksanen 
har selv uttrykt at litteraturen kan skape en forståelse av enkeltindividers påvirkning av de 
store hendelsene, og at dette gir empati og innblikk i individer, slik som Nussbaum også 
hevder. Man kan få en bedre forståelse av seg selv, andre og samfunnet gjennom litteraturen. 
Min problemstilling lyder som følger:  
Hvilken betydning har traumene og de traumatiske hendelsene for konstrueringen av 
identiteten til hovedpersonene Aliide og Zara?  
Handlingen i Utrenskning plasserer seg historisk med tanke på at fortellingen finner sted 
under og etter andre verdenskrig og okkupasjonen av Estland. I tillegg skildres det aktuelle 
tema om menneskehandel.  

Ut i fra undersøkelser på atekst, bibsys og duo, viser det seg at det ikke har blitt 
skrevet så mye om denne boken tidligere. Heller ikke denne problematikken. Det er skrevet 
en del artikler om Oksanen som forfatter og person, og i tillegg ligger det mange 
bokanmeldelser og intervjuer på internett. Det er derimot skrevet en doktoravhandling av 
tematikken nasjonal og kulturell identitet og hvordan dette påvirkes av minner som ikke er 
uttalte. Avhandlingen er skrevet av Annika Bøstein Myhr, og hun tar blant annet for seg 
Estland og romanen Utrenskning. Denne oppgaven skal i hovedsak fokusere på hva traumer 
gjør med den personlige identiteten til hovedpersonene i boken, og dermed vektlegge et annet 
perspektiv enn det Myhr gjør i sin doktoravhandling. I litteraturlisten til Myhrs avhandling var 
det en referanse til blant annet en tekst skrevet av Anna Salomonsson i Edda. Hun undersøker 
hvordan karakterenes ambivalens beror på psykologiske affekter som følge av kolonial og 
patriarkalsk vold (Salomonsson, 2014), noe som også skiller seg fra denne oppgavens fokus.  

Ved å bruke Googles søkemotor, skulle det vise seg at det fantes flere artikler. Den 
ene var artikkelen «The Representation of Victimhood in Sofi Oksanen’s Novel Purge» av dr. 
David Clarke. Men også hans artikkel skiller seg fra det som vektlegges i denne oppgaven ved 
at han framhever offerproblematikken i romanen. Dermed ser jeg masteroppgaven min som et 
utfyllende bidrag til forskningen og analyser av boken Utrenskning.  

Professor i nordisk litteratur, Christine Hamm, har også skrevet en artikkel om 
romanen. Hennes tekst, «Sofi Oksanen og Estlands fortid: Utrenskning som erindringstekst», 
kommer nærmere det fokuset som er i denne oppgaven. Hun skriver om hvordan Oksanens 
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tekst ikke bare omhandler minner, men at den kan bli sett på som en erindringstekst. 
Tematikken om minner står i nært slektskap til tematikken om traumer, fordi traumer påvirker 
måten minner blir lagret og husket på. Dette er noe som utdypes i både analysen og i 
teorikapittelet om traumer. Vektleggelsen av minnetematikken gjør allikevel at artikkelen 
skiller seg fra denne oppgavens hovedtrekk, men den vil bli brukt som sekundærlitteratur for 
å belyse noen viktige poeng.  

Det vil bli foretatt en nærlesning av Utrenskning med hovedvekt på karakteranalyse. I 
hovedsak ligger fokuset på karakteren Aliide på grunn av hennes sentrale rolle i romanen, 
men karakteren Zara skal, som nevnt, også trekkes inn i arbeidet. Ved hjelp av en del 
faglitteratur, skal oppgaven undersøke hvilken effekt traumer har på identiteten til de to 
karakterene, og om denne bakgrunnen kan ha noe å si for hvordan man oppfatter 
hovedpersonene i boken.    

Oppgaven kommer til å anvende faglitteratur som tar for seg traumer og identitet. 
Innenfor teorier om identitet skal det ses nærmere på begrepet slik det blir brukt av både 
sosiolog Jürgen Straub og professor i sosiologi Kathy Woodward. Straubs artikkel «Personal 
and Collective Identity. A Conceptual Analysis» (2002) tar for seg begrepene personlig og 
kollektiv identitet. Woodwards Questioning Idenity: Gender, Class, Nation (2000) retter 
fokuset mot hva som er med på å konstruere identiteten. Det skal også redegjøres for teori om 
traumer, og i det kapittelet trekkes Unni Langås sin bok Traumets betydning i norsk 
samtidslitteratur (2016) inn. I tillegg trekkes det inn teori fra professor i amerikastudier og 
engelsk James Bergers artikkel «Trauma and litterary theory» (1997), professor i etikk og 
filosofi Susan Brisons «Trauma Narratives and Remaking the Self» (1999), professor i 
samtidslitteratur Roger Luckhursts bok Trauma. A Genealogy (2008), og forsker og 
seniorforeleser i samtidslitteratur Anne Whitheads Trauma Fiction (2004). Som Langås 
uttrykker det, er «de psykologiske vitenskapenes bidrag til forståelsen av traumets 
problematikk uvurderlige når vi skal prøve å forstå hva som skjer i en tekst der 
traumeskapende opplevelser utgjør fjern fortid eller akutt samtid» (Langås, 2016, s.19). 
Derfor skal også psykiater Finn Skårderud og hans artikkel «Tapte ansikter. Introduksjon til 
en skampsykologi 1. Beskrivelser» fra boken Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet 
i det moderne (2001) tas med i oppgaven, samt teori fra psykiater og psykoanalytiker Sverre 
Varvins bok Flukt og eksil. Traume, identitet og mestring (2003). Jeg skal til slutt ta 
utgangspunkt i faglitteratur som sier noe om hvordan en okkupasjonssituasjon kan påvirke 
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mennesker og deres identitet. Da skal jeg blant annet ta utgangspunkt i filosof Jonathan 
Glovers bok Humanity (2012).  

 

1.2 Introduksjon av Sofi Oksanen, og resepsjon, 
samt introduksjon av romanen Utrenskning 
Sofi Oksanen ble født i Finland i 1977, og har en finsk far og en estisk mor. Hun har studert 
litteratur og drama i Helsinki og hadde sin forfatterdebut i 2003 med romanen Stalins kyr. 
Hovedkarakteren i den romanen er ikke så ulik Oksanen selv, med en finsk far og en estisk 
mor, og man kan lure på om romanen bærer noe preg av selvbiografiske trekk. Stalins kyr 
handler om tre kvinner i tre generasjoner, mormoren Sofia, mor Karariina, og datteren Anna. 
Romanen handler om denne familiens historie, om skam, spiseforstyrrelser og om 
identitetsproblematikk. Stalins kyr og Utrenskning bærer flere likhetstrekk. De begge handler 
om estiske kvinner i tre generasjoner, om skam, og begge har en identitets- og 
traumetematikk. Romanene problematiserer også nære relasjoner og hvor vanskelig disse kan 
være. I Stalins kyr blir maten og seksualiteten noe som hovedpersonen Anna bruker for å 
skape avstand. Maten oppleves tryggere enn et forhold, og sex kan bidra mot den sanne 
intimiteten (Skårderud, 2011b). I Utrenskning kommer dette fram ved mangel på 
kommunikasjon, måten karakterene tar avstand fra hverandre på ved ikke å fortelle hva de har 
opplevd. Det er tausheten som skaper avstanden i relasjonene. Annas situasjon skiller seg 
allikevel fra Aliide og Zara sin, ved at hun sliter med skammen over å være estisk og slik 
utvikler en spiseforstyrrelse. Zara og Aliide opplever skam på grunn av overgrepene de blir 
utsatt for, men skammen hovedpersonene opplever kommer fram i begge romanene.  

I 2005 kom Oksanen ut med sin andre roman, Baby Jane, som også står i nær relasjon 
til Oksanens eget liv. Romanen behandler temaer som angst, ensomhet, lesbiske forhold og 
isolasjon. «[…] as a self-identified bisexual, Oksanen has been honored for her advocacy 
work on behalf of queer communities in the Baltic states» (Williams, 2014, s.48). Fem år 
senere kom romanen Utrenskning (2008), og i 2012 kom romanen Da duene forsvant. Hennes 
siste roman, Norma, kom ut i 2015. Utrenskning ble Oksanens store gjennombrudd, og fikk 
betydelig suksess. Denne fortellingen ble først utgitt som et drama, og det ble oppført på 
Finlands Nasjonalteater i 2007 før den kom ut som roman i 2008. Alle romanene har et 
gjennomgående tema om minner som ikke snakkes om, skam og traumer. Myhr (2014, s.249) 
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argumenterer, i sin doktoravhandling, for at det sentrale spørsmålet i Oksanens skriving er 
hva disse tidde minnene betyr for identiteten til individer, grupper og samfunn. Alle romanene 
problematiserer identitet, og Myhr trekker slik fram essensen i Oksanens skriving. Men denne 
oppgaven stiller spørsmål ved hva slags konsekvenser skam og traumer kan ha for 
utformingen av en identitet, ikke bare om de tidde minnene, som ofte er en konsekvens av 
traumer. Alle karakterene sitter inne med minner som de ikke ønsker å forholde seg til. 
Minner er en del av konstrueringen av en identitet, minner sier noe om hvem vi var og er med 
å forme reaksjoner og handlinger senere i livet. Disse nye erfaringene er igjen med på å forme 
et individ. «Uten minner finnes ingen identitet» (Oksanen, referert i Skårderud, 2011a, s.439).    

Som leser blir jeg slått av taushetens helt sentrale rolle i Sofi Oksanens litteratur. 
Karakterene bærer på vanskelige erfaringer, men de mangler språket for å uttrykke det. 
Språket mangler; eller det er blitt tabuisert; eller forbudt. […] [hun] skriver om skammen 
som er knyttet til overgrep, skammen over de psykiske lidelsene, som spiseforstyrrelser, 
panikkangst og posttraumatiske smerter; og simpelthen skammen over å være den man 
er. Skam fører til taushet (Skårderud, 2011a, s.436 - 437).  

Kritikere har flere ganger rost Oksanen for evnen til å framstille utviklinger i samfunnet og 
politikk gjennom livene og skjebnen til individer og familier (Myhr, 2014, s.249).  

Som skuespill fikk Utrenskning gode tilbakemeldinger fra det finske nasjonalteateret i 
Helsinki. Da den ble gjort om til en roman, ble den en litterær sensasjon i Finland, i tillegg 
vant den hjertet til flere andre land etter hvert som den ble oversatt til flere språk (Williams, 
2014, s.48). Romanen fikk Nordisk råds litteraturpris i 2010, samt den franske Prix Femina 
Estranger, for å nevne et par. Juryen som vurderte romanen for Nordisk råds litteraturpris, 
skrev følgende om romanen:  

Its themes of love, treachery, power and powerlessness are timeless. Purge vibrates with 
tension: unspoken secrets and deeply shameful deeds stretch out across the book like a 
web and compel the reader to keep reading. With a rare precise and apposite language 
Oksanen describes what history does to individuals and history's pervasion in the present 
(hentet fra Sofi Oksanens hjemmeside).  

 Romanen fikk internasjonal suksess og lovord lenge før den ble publisert i Estland. Da den 
endelig ble publisert der 

its initial reception was distinctly extraliterary in that it was powerfully embraced by 
official publicity but no reviewed as literary work, with Oksanen accorded the status of 
national hero(ine) for services rendered in promoting the horrors of Estonian suffering 
under Stalins terror (Williams, 2014, s.49 – 50).  
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Når romanen først ble vurdert ut ifra et litterært perspektiv, skapte den en enestående offentlig 
debatt om presentasjonen av estisk historie i fiksjon. Mange hevdet at hun lånte den 
oppsiktsvekkende representasjonen av seksuell vold mot kvinner fra Hollywood filmer 
(Williams, 2014, s.50). Oversettelsesrettighetene til romanen ble solgt til førtifire land, og i 
2013 ble det en filmadaptasjon av romanen. Filmen ble nominert til Oscar for beste 
utenlandske film. 

Utrenskning handler om estiske Aliide Truu og russisk-estiske Zara Pekk, om deres liv 
og deres traumer. Det er en historie om okkupasjon, krig, menneskehandel, relasjoner og 
minner. Aliide har vokst opp på en gård med sin familie. Hennes historie beveger seg 
gjennom tysk okkupasjon, sovjetisk okkupasjon og et selvstendig Estland. I tilbakeblikkene 
av Aliides liv, får leseren vite at hun bor sammen med sin mor, far og søster, Ingel. Leseren 
møter også Hans Pekk, som gifter seg og får datteren Linda med Ingel. Under okkupasjonene 
forsvinner foreldrene til Aliide, og Hans blir etter hvert med å kjempe med de tyske troppene, 
og deretter finnene. I 1944 blir Aliide og Ingel nødt til å gjemme Hans fordi han ble sett på 
som en sovjetisk fiende. Aliide, Ingel og Linda blir tatt inn til forhør i kommunehuset hvor 
offiserene i folkekommissariatet for innenrikssaker (NKVD) utsetter både Aliide, Ingel og 
Linda for seksuell vold i søken etter lokasjonen til Hans. Til tross for dette, forteller de aldri at 
Hans ligger gjemt i et kott i deres eget hus. Aliide fortsetter å gjemme ham fram til hun dreper 
ham i 1951. En liten stund etter avhørene møter Aliide NKVD agent Martin Truu, og etter 
kort tid gifter de seg. Martin og Aliide er begge involvert i deportasjonen av Ingel og Linda i 
1949. I etterkant overtar de familiegården, og får datteren Talvi. Martin dør på 1980-tallet, 
mest sannsynlig på grunn av radioaktiv forgiftning forårsaket av Tsjernobyl- ulykken. 

Zara bor i Russland, og vokser opp der med sin mor og bestemor. Det er først når man 
får kunnskaper om fortiden til kvinnene, at leseren forstår at Zara er datteren til Linda. En dag 
kommer en gammel venninne av Zara, Oksanka, på besøk og forteller om den flotte jobben 
hun har fått i vesten. Zara blir fristet, og reiser for å få seg jobb som kan betale for hennes 
planlagte studier. Men hun blir istedenfor utsatt for menneskehandel. Hun holdes fanget av 
Pasja og Lavrentij, og for dem jobber hun som prostituert. Zara får muligheten til å være med 
Pasja og Lavrentij til Tallinn, og der ser hun sitt snitt til å stikke av. Med seg har hun et bilde 
av Aliide og Ingel, med adressen til Aliide Truu på baksiden.   

I historiens nåtid har Zara klart å rømme fra de som holder henne fanget og funnet 
fram til gården der Aliide bor. Hun ønsker ikke at Aliide skal vite hva hun har vært utsatt for, 
i redsel for at Aliide ikke vil ønske å hjelpe henne. Aliide på sin side, forsøker å finne ut hva 
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jenta er ute etter. Pasja og Laverntij dukker etter hvert opp på gården, og Aliide gjemmer Zara 
i det samme kottet som hun gjemte Hans i så mange år tidligere. Det ender med at Aliide 
skyter de to mennene og sender Zara hjem igjen. Aliide forbereder seg deretter til å brenne 
ned huset med seg selv inni, ved siden av levningene til Hans.  

1.2.1 Sjanger 
Ulike tolkninger av romanen har vist at den kan plasseres innenfor ulike litterære 
undersjangre. Blant annet har boken blitt sammenliknet med en krimroman, en kombinasjon 
av krimfiksjon og historisk fiksjon, en thriller eller som et melodrama. Disse 
kategoriseringene er delvis basert på fortellerstrukturen i romanen, men også tolkningen av 
romanens moralske «budskap» (Myhr, 2014, s.252).  

Christine Hamm (2013, s.30) påpeker trekkene fra krimsjangeren i romanen. Hun 
skriver at Utrenskning kan og bør ses på som et massekulturelt fenomen, noe som blant annet 
resulterer fra at romanen er bygd opp som klassisk krim. Minnene romanen uttrykker, 
formidles av ulike typer tekster, som dagboksnotater, rapporter osv., og leseren får en følelse 
av å ha funnet sannheten når alle bitene er lagt på plass. I Storbritannia ble boken sett på som 
tilhørende noir- sjangeren og sammenliknet med Stieg Larssons Menn som hater kvinner 
(Williams, 2014, s.49). Noir- sjangeren viser til en krimsjanger som karakteriseres ved 
fatalisme og moralsk tvetydighet. Begrepet noir brukes for å beskrive de stemningene og 
holdningene som preger mange av de psykologiske thrillerne. Stemningen i en noir- thriller er 
katastrofal og mørk. Karakterene er kyniske, desillusjonerte og mistenksomme. De kan også 
være psykisk ustabile eller er på forskjellige måter utsatt for psykisk press (Bergman, 2011, 
s.133). Denne sjangeren påpeker også upålitelige institusjoner. I romanen kan man finne både 
de upålitelige institusjonene, og upålitelighet innenfor de private institusjonene, som 
kjernefamilien. Stemningen i Utrenskning er i tillegg mørk og dyster, og karakterene, spesielt 
Aliide, er mistenksomme.  

Det finnes også andre tolkningsmuligheter for denne romanen. Myhr er uenig i en 
tolkning av romanen som tilhørende krimsjangeren eller melodramaet (Myhr, 2014, s.252). 
Hun spør om hva som skjer hvis man tolker Utrenskning som en tragedie, «and focuses on the 
bringing about of self-understanding in the two protagonists» (Myhr, 2014, s.253). Her 
sammenlikner Myhr Utrensking med, i hennes ord, «the most classical of all tragedies, 
Oedipus […]» (Myhr, 2014, s.253).  Ifølge Hamm (2013, s.26) tilhører den, i hennes ord, 
postmoderne romanen Utrenskning også sjangeren historiografisk metafiksjon, som blant 
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annet Linda Hutcheon beskriver i A Poetics of Postmodernism (1988). Dette henger sammen 
med blandingen av ulike tekster og romanens spill mellom tekster som konnoterer til både 
fiksjon og fakta. «Leseren tenderer til å glemme at erindringsbildet er skapt og formidlet, når 
det gjentas i stadig nye medier» (Hamm, 2013, s.18). Ifølge professor i allmenn 
litteraturvitenskap Anne Birgitte Rønning og hennes doktoravhandling Historiens diskurser. 
Historiske romaner mellom fiksjon og historieskriving (1996, s.1), er historiske romaner en 
hybrid form i grenselandet mellom fiksjon og historieskriving. Historiske romaner fremstiller 
ikke hendelser ut fra et «dette har hendt», men setter fiktive hendelser og personer inn i et mer 
eller mindre godt kjent historisk forløp. Det er tidsavstanden mellom forteller og det fortalte 
som viser fellestrekket med historieskrivingen, og det er referanser til en spesifikk «ytre 
virkelighet» som er avgjørende for historiske romaner. Uten henvisninger til denne 
virkeligheten, er det ikke mulig å lese dem som historiske. Slike henvisninger kan være 
dateringer og/eller navngiving av historiske personer, eller integrering av fortidens litterære 
tekster (Rønning, 1996, s.60 – 61).  I Utrenskning har du både datoreferanser, som innleder 
hver kapittel, og integrering av litterære tekster. Blant annet refereres det til estiske sanger og 
barnerim; «Det er tid å rette ryggen, tid til å kaste slaveåket. Vårt land, vårt dyre fedreland 
som nå igjen blir fritt. Frihetssangen lyder enn en gang for det frie Estland som er mitt» 
(Oksanen, 2013, s.331).  

Det er tydelig at ulike ting har blitt vektlagt når romanens sjanger har blitt undersøkt, 
og at den mørke stemningen i romanen, den moralske tvetydigheten og kynismen, peker mot 
en tolkning av Utrenskning som psykologisk thriller. Hvordan man tolker sjangeren har 
betydning for hvordan man forstår romanen fordi sjangeren tillegger bøkene en 
leserforventning. Leser man Utrenskning som en krimroman kan man for eksempel ende opp 
med å lete etter skurker og helter. Tolker man romanen som en historisk roman, signaliseres 
et budskap utover fiksjonen, og karakterene blir bærere av dette budskapet. Det handler ikke 
lenger om Aliide og Zara, men om de historiske hendelsene. Jeg anser ingen av tolkningene 
som feil, men jeg vil heller hevde at romanen har trekk som gjør at den passer innenfor flere 
undersjangre av romanen. Den er verken en ren krimroman eller historisk roman, men bærer 
preg av begge deler, derav en hybrid.  
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2 Teorier om identitet  
«We live in a world where identity matters. It matters both as a concept, theoretically, and as 

a contested fact of contemporary political life» (Gilroy 1997, referert i Woodward, 2000, s.1).  
Som sitatet påpeker, er identitet noe som er sentralt i den verden vi lever i, i dag, og begrepet 
er velkjent for de fleste som lever i denne verden. Mange forsøker i løpet av livet «å finne seg 
selv». Noen reiser på lange backpacking- turer for å bli kjent med hvem de er, og andre søker 
etter en identitet i det kjente. I vestens samfunn verdsettes selvstendighet og individualitet, og 
derfor er det ikke så rart at identitet har blitt en viktig del av samfunnet. Men hva er identitet 
egentlig? Og har vi mulighet til selv å endre og påvirker vår egen identitet? I det følgende skal 
det redegjøres for svarene på disse spørsmålene. I Utrenskning er identitet er et viktig tema, 
og det er derfor viktig å få på plass noen definisjoner og teorier.   

2.1 Hva er identitet? 
Identitet har blitt et sentralt begrep i det 20. århundre blant annet i psykologi og sosiologi, 
skriver Jürgen Straub (2002, s.56). Straub er professor ved avdelingen for sosiologi på Ruhr-
universitet Bochum i Tyskland. I kapittelet «Personal and Collective Identity. A Conceptual 
Analysis», fra boken Identities. Time, Difference, and Boundaries (2002), diskuterer Straub 
hva som kjennetegner de to begrepene kollektiv og personlig identitet1. Han tar utgangspunkt 
i blant annet psykolog Erik H. Eriksons teorier om identitet, og Straub hevder at Erikson har 
vært veldig innflytelsesrik når det kommer til tanker om identitet. Identitet stod sentralt i 
Eriksons psykoanalytiske ego psykologi, men han distanserte seg fort fra begrepet om en 
«ego-identitet», og snakket etter hvert kun om «identitet». Det han er spesielt opptatt av, med 
tanke på utformingen av identiteten, er opplevelsen av kriser. Han ga aldri en tydelig 
definisjon av begrepet identitet. Allikevel finner Straub noen grunnleggende elementer i 
Eriksons tankegang. Hans begrep om opplevelser av kriser, er et av disse elementene.  

Identitet er «inevitably connected with a specific experience of crisis and its 
psychological processing by the subject of the crisis» (Straub, 2002, s.60). Med det mener 
Erikson at man opplever et tap av likevekt, som han anser som karakteriserende for en 
spesifikk livsperiode. Denne opplevelsen setter spørsmålstegn ved de orienteringene som gir 

                                                 
1 All parafrasering i oppgaven, hvor teksten jeg parafraserer fra er skrevet på engelsk, er min oversettelse.  
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stabilitet og mening til handlingene og livet til personene som opplever krisen (Straub, 2002, 
s.60).  For Erikson er disse krisene først og fremst ungdomskriser, men de er allikevel ikke 
begrenset til denne perioden av livet. Ifølge Straub er kriser, i teorien, ubegrenset og både 
ungdom og voksne står alltid i fare for at visse forhold forstyrrer konstrueringen og 
opprettholdelsen av den personlige identiteten.  

Whoever is (presently) able to find an orientation in physical, social and moral space, 
whoever suffers from a diffusion of the physical, biographical, historical sense of time 
and can therefore no longer act independently; whoever has lost the ability to perform 
those (sometimes unconscious) ‘acts’ that create a sense and a consciousness of being the 
same, identical person despite different circumstances, experiences, and activities, is 
suffering that lack that Erikson designated an identity crisis. Whoever was never able to 
learn or has lost the ability to react creatively to such crisis, whoever is deprived by other 
persons or by circumstances of chance to develop this competence, will suffer from a loss 
of identity (Straub, 2002, s.61). 

Identitetstap er en trussel som ingen kan sikre seg mot. Identitet er ikke noe man får eller noe 
som er fastsatt. Identitet er derfor ikke isolert fra forandring. Identitet eksisterer i nåtiden, og 
det er alltid mulig å endre den senere. Identitet er en provisorisk handling hvor tanker, følelser 
og vilje er uatskillelig kombinert, og er sosialt konstruert; «identity is a social phenomenon» 
(Straub, 2002, s.62). Straub (2002, s.62) uttrykker at det er de sosiokulturelle betingelsene for 
våre handlinger og våre liv som først skaper identiteten som en spesifikk form for 
subjektivitet.  

Straub konkluderer med at handlinger vi utfører for å skape vår identitet, er 
retrospektive. Dette betyr altså at ingen har en identitet. Den må konstrueres og opprettholdes 
i lys av nye opplevelser og forventninger ved hjelp av rekonstruksjon. En persons identitet er 
konstruert (Straub, 2002, s.66). En slik konstruksjon, produsert av symbolsk og sosiokulturelt 
mediert, meningsstrukturert og meningsskapende handlinger, står i permanent fare. Traumer 
er eksempler på farer som truer identiteten. Identitet er  

a unity that does not offer unassailable certainties and security, but rather provides an 
orientation in an open and never completely apparent space of possibility, a physical, 
corporeal, social, moral and temporal space where persons simply must choose, and must 
act (Straub, 2002, s.67). 

Straub vektlegger her viktigheten av handlingskraft for konstrueringen og opprettholdelsen av 
identiteten. Det er valgene til personene og handlingene som er med på å konstruere 
identiteten, og det er samfunnet og verden rundt som tilbyr valgmulighetene.  

Det finnes noen felles definitoriske formuleringer om identitet, som i Straub sitt syn, 
kan ses på som definitive.  
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These formal characterisations all tend to conceive (personal) identity as that unity and 
self-evidence of a person that derives from the active cognitive acts of synthesis and 
integration, by which persons try to ascertain the continuity and coherence of their life 
praxis. The assumption here is that continuity and coherence can be constructed in light 
of diachronic and synchronic experiences of difference, indeed that it is such 
experiences that bring about these acts of integration (Straub, 2002, s.57).  

Her kan man se at individuell identitet ikke er gitt, men noe individet er nødt til å konstruere 
ved å forhandle med seg selv om hvem man er og ønsker å være. Målet blir å opprettholde en 
form for sammenheng og kontinuitet – altså at man er seg selv lik uansett hva man møter.  

2.2  Hvordan formes identiteten?  
Ordet «forme» er litt misvisende i denne sammenhengen. Begrepet blir brukt av professor i 
sosiologi Kath Woodward. Forme konnoterer til at man har en identitet som man skal skape 
om til sin egen. Sagt på en annen måte; la oss si identiteten er som keramikk. Da har man 
allerede leirklumpen (altså identiteten) fra før av, og man skal forme denne klumpen til en 
vase (for eksempel). Implisitt ligger det derfor i begrepet at identiteten er noe man innehar fra 
før av. Begrepet «konstruere» er i denne sammenhengen et bedre uttrykk. Det konnoterer til 
noe man skal bygge opp. Straub anvender dette begrepet, og uttrykker, som man har sett, at 
identitet ikke er noe man har fra før av. Som det snart skal redegjøres for, har Woodward en 
liknende holdning, og derfor anses begrepet «konstruksjon» som mer fruktbart å henvise til.  

Woodward spør seg, i boken Questioning Identity: Gender, Class, Nation (2000), 
hvordan identiteten formes og i hvilken grad vi selv kan forme2 identiteten. Noe av det 
viktigste Woodward kommer fram til, er at identiteten konstrueres gjennom interaksjon 
mellom mennesker. Vår identitet konstrueres av sosiale strukturer, men vi er også selv med på 
å konstrueringen (Woodward, 2000, s.1). Woodward stiller seg slik på lag med Straub. De 
begge hevder at identiteten er noe som konstrueres ved hjelp av sosiale strukturer. I tillegg 
handler det om at vi selv også aktivt konstruerer en identitet. Som Straub uttrykker det, er det 
snakk om handlekraft, det å ta et valg.  

Vi velger å identifisere oss med en spesifikk identitet eller gruppe. Woodward ønsker 
å vise viktigheten av strukturene, altså de kreftene som kan påvirke identiteten vår, men som 
vi ikke har noen kontroll over, og «agency», som vil si den grad av kontroll vi selv har over 

                                                 
2 Heretter brukes begrepet «konstruere»  
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hvem vi er. «We may be characterized by having personality traits, but we have to identify 
with – that is, actively take up- an identity» (Woodward, 2000, s.6).  

De strukturene som siktes til er de sosiale strukturene. Det samfunnet allerede har lagt 
til rette for oss, de sosiokulturelle betingelsene som Straub snakker om. Identiteten presenterer 
en flytende grense mellom det personlige – altså det som foregår inni hodene våre, hvordan vi 
som individer føler om hvem vi er – og det sosiale – samfunnet vi lever i, de sosiale, 
kulturelle og økonomiske faktorene som former våre opplevelser og gjør det mulig å velge 
noen identiteter og innse at andre er utilgjengelige (Woodward, 2000, s.18). Det er det sosiale, 
som vi ikke har kontroll over, som konstruerer identiteten vår. Når de sosiale strukturene 
endres, for eksempel når kjønnsrollene endres, kan det bety at ulike identiteter blir 
tilgjengelige og at andre forsvinner (Woodward, 2000, s.22). For eksempel da kvinner fikk 
lov til å utdanne seg og begynte å arbeide andre steder enn i hjemmet, åpnet det seg nye 
identiteter for mange kvinner, som student eller ansatt, mens andre forsvant. De kvinnene som 
gikk ut i jobb var ikke lenger hjemmeværende (Woodward, 2000, s.30).   

Identitet, skriver Woodward, er definert ut fra likhet og ut fra ulikhet, altså de som er 
som oss og de som ikke er som oss. Når vi forsøker å forstå en annen person, prøver vi å finne 
ut hva som gjør at de er like oss selv, hva man har til felles, men også hva som gjør det ulike 
fra oss selv. Dette er ikke noe man gjør bevisst, men er en ubevisst prosess. Woodward 
hevder at det er symboler og representasjoner som er det viktigste når vi identifiseres oss med 
noen, eventuelt ikke identifiserer oss med andre. For eksempel kan klærne vi bruker, språket 
vi snakker, eller et skjerf som viser hvilket fotballag vi heier på, være slike symboler og 
representasjoner. På den måten, selv om vi aktivt må oppta en identitet, er de identitetene et 
produkt av samfunnet vi lever i og våre relasjoner med andre mennesker. Identitet tilbyr 
derfor en link mellom individer og den verden de lever i. Identitet kombinerer hvordan jeg ser 
meg selv og hvordan andre ser meg (Woodward, 2000, s.7). Forbindelsen mellom meg og 
andre kan også vises gjennom hva jeg ønsker å være og de påvirkningene, det presset og de 
mulighetene som er tilgjengelige. Ulike ting, som materielle, sosiale og fysiske 
begrensninger, kan være med på å hindre at en person klarer å presentere seg i en viss 
identitetsposisjon overfor andre. Individer har det Woodward kaller «multiple identities». Det 
vil si at alle har flere identiteter, ikke bare en. Man kan identifisere seg som mor, student og 
ansatt på samme tid (Woodward, 2000, s.7).  

Woodward definerer dermed identitet som noe som knytter hvordan man ser seg selv 
og hvordan andre ser en, og det knytter det individuelle og det sosiale. I tillegg innebærer 
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identitet et aktivt engasjement fra vår egen side og en spenning mellom «human agency» (å 
være agent i eget liv) og sosiale strukturer. Identitet markeres ved likhet og ulikhet og en 
person kan ha flere identiteter. Identitet kan derfor bli sett på som noe fast, i form av de 
rollene eller identitetene vi velger å ta opp på et visst tidspunkt, men identiteten kan også bli 
sett som noe flytende og i forandring på bakgrunn av at man kan «miste» en identitet i jakten 
på en annen (Woodward, 2000, s.11 – 12). Her skiller hun seg fra Straub ved å hevde en viss 
fasthet i identiteten, mens Straub mener at identiteten ikke er fastsatt, og slik ikke isolert fra 
forandring. Men han påpeker at målet er å opprettholde en viss kontinuitet.  

Woodward viser også til Erving Goffmans tanker om identitet. Han baserer seg på en 
teatermetafor for å forklare hvordan vi forstår vår egen og andres identitet. Det vi er, er ikke 
gitt, det må skapes. Vi spiller ut en mengde forskjellige roller, som kan sammenliknes med 
roller i et skuespill. Men skuespillerne kan ikke si og gjøre hva de vil, de må holde seg til de 
replikkene som er skrevet for dem. Woodward argumenterer derimot for at selv om rollene er 
skrevne, kan man improvisere og tolke rollene, selv om det er visse begrensninger. Det 
viktige er uansett at vi klarer å overbevise andre om vår autentisitet (Woodward, 2000, s.14). 
Men det er ikke alle handlinger som er eksplisitte eller bevisste. Mange ganger kan den 
ubevisste informasjonen avsløre mer om personen enn de tingene som er bevisste. Vi gir fra 
oss informasjon som vi ikke helt mente. For eksempel når man prøver å virke selvsikker, men 
den nervøse bitingen av negler signaliserer engstelse framfor selvsikkerhet. Identitet er 
avhengig av bevisste, aktive handlinger og presentasjoner, men det involverer også tanker og 
følelser som vi kanskje ikke er bevisst (Woodward, 2000, s.15). Noen av disse ubevisste 
signalene, kan man finne hos både Aliide og Zara. Blant annet at Zara ønsker å framstå som 
selvsikker når hun forteller sin historie, men at hun sender ut signaler om at hun er usikker. I 
tillegg blir matlagingen til Aliide et symbol og en presentasjon av den estiske identiteten, som 
hun kanskje selv ikke er helt bevisst. Dette utdypes nærmere i analysen.  

Freuds tanker om det ubevisste og hvordan vi bærer med oss undertrykte seksuelle 
behov fra barndommen, har implikasjoner for hvordan man ser på identitet. Han hevder at når 
et barns behov blir møtt i spedbarnsalderen, er det større sannsynlighet for at dette barnet 
vokser opp og blir en person med et positivt syn på livet. Det vil si at vi tar med oss 
barndomsopplevelser, selv de vi ikke er bevisste, i valgene vi tar som voksne. Altså 
opplevelser og ubevisste behov er med på å påvirke valgene vi tar, og dermed kanskje også de 
valgene vi tar med tanke på hvilke identiteter vi identifiserer oss med. Dette sier igjen noe om 
at vi kanskje har enda mindre kontroll over identitetene vi velger (Woodward, 2000, s.17). 
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Sett på denne måten, er det kanskje en grunn til at Woodward valgte å bruke begrepet 
«forme» i sin teori.  

For å kunne identifisere oss med en identitetskategori, er vi uansett nødt til å kunne 
forestille oss selv i den posisjonen: altså at vi kan se oss selv som for eksempel norske, som 
en god mor eller student osv (Woodward, 2000, s.155).  

Who we are is not given in advance, we are not born with an identity, but it emerges in a 
number of different forms through a series of identifications which combine and emerge 
in an infinite number of forms so there is never one fixed, coherent identity but several in 
play (Woodward 2000, s. 16). 

Woodward og Straub deler mange av de samme tankene, men det kan virke som Woodward 
faller mer mot en fastsatt identitet. Med det menes at hun ikke påstår at identiteten er medfødt, 
men at de ytre faktorene har større betydning for konstrueringen, fordi det er samfunnet som 
tilbyr de ulike identitetene vi kan velge. Straub, på sin side, påpeker også dette, men samtidig 
vektlegger han at fordi identitet er noe vi selv konstruerer, står den også i konstant fare for 
forandring, og at man målet er å forsøke å opprettholde en form for kontinuitet.  

2.3  Identitet og minner  
En ting som er slående i Utrenskning er hvordan de to hovedkarakterene hele veien forsøker å 
skyve bort minnene fra fortiden. Her blir de undertrykte minnene i stor del med på å 
konstruere deres identitet. Ifølge professor i engelsk litteratur Astrid Erll må identiteten 
konstrueres og rekonstrueres ved hjelp av minner. Hun stiller seg dermed på samme linje som 
de to foregående teoretikerne, kanskje i hovedsak Straub hvis man skal vektlegge Woodwards 
tanker om det ubevisste som påvirker valgene våre. Forskjellen mellom Erll og Straub er 
allikevel at hun hevder at identiteten spesifikt konstrueres ved hjelp av minner. Dette gjøres 
ved å huske hvem noen var, og sette den identiteten i relasjon til den nåværende identiteten. 
Denne identitetsskapende prosessen er realisert gjennom narrativer (Erll, 2009, s.219). De 
undertrykte minnene som de to kvinnene i romanen bærer på, blir imidlertid aldri realisert 
gjennom narrativer. Hverken Aliide eller Zara ønsker å dele minnene fra fortiden, selv om de 
fysiske reaksjonene deres hele veien minner dem på hva som har skjedd. På metanivå blir 
deres minner og deres historier realisert gjennom narrativer, og slik blir minnene med på å 
konstruere hovedpersonenes identitet. Men romankarakterene forteller aldri selv hva som har 
skjedd. Hvis de velger å ikke huske hvem de selv var, og dermed ikke sette denne identiteten i 
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relasjon med den nåværende, vil det da si at de ikke klarer å konstruere en identitet? Dette 
skal undersøkes nærmere i analysen.  

Erll presenterer et begrep hun kaller for et kulturelt eller kollektivt minne. Det er 
viktig å være klar over at dette kun er en metafor fordi konseptet «å huske» er en kognitiv 
prosess som skjer i individets hjerne og ikke noe kollektivt. Her er konseptet metaforisk 
overført til det kulturelle eller kollektive nivået. Det er to aspekter ved det kollektive minne, 
disse er «innsamlet minne» (collected memory) og «kollektivt minne3» (collective memory). 
«Innsamlet minne» referer til det biologiske minnet, og handler om at minnet aldri er helt 
individuelt, men kontinuerlig formet av kollektive kontekster. Det vil si at minnet vårt ofte er 
trigget, så vel som formet, av eksterne faktorer. Slike faktorer kan være alt fra en samtale, til 
bøker eller steder (Erll, 2009, s. 218). Det vil si at selv om Aliide og Zara aldri selv klarer å 
fortelle om sine minner fra fortiden, så blir de ofte trigget fram av eksterne faktorer, og som 
analysen vil vise, er de kroppslige reaksjonene til Zara med på å vekke de fortrengte minnene 
til Aliide.  

Både en selv og ytre faktorer er med på å konstruere identiteten til en person. Ifølge 
Woodward representerer identiteten en flytende grense mellom det personlige og det sosiale. 
Altså en flytende grense mellom hva som foregår inni hodet på en person og samfunnet man 
lever i, de sosiale, kulturelle og økonomiske faktorene som påvirker våre opplevelser 
(Woodward, 2000, s.18). Noe som Erll også påpeker. Erll hevder at minnene er sentrale i 
konstrueringen, og minner er personlig. Samtidig kan minnene trigges av eksterne faktorer, og 
på den måten har samfunnet og det sosiale påvirkning på identitetsdannelsen.  

                                                 
3 Mine oversettelser  
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3 Teorier om traumer  
«There are wounds that never show on the body that are deeper and more hurtful than 

anything that bleeds» (Laurell K. Hamilton, Mistral’s Kiss). 
Sitatet viser til de psykiske sårene, de som sitter dypt og skader i et stort omfang. Traumer er 
slike sår. Traumer kan ses på som noen av de ytre faktorene som påvirker konstruksjonen av 
vår identitet. Som Sofi Oksanen selv uttrykker i et intervju i Aftenposten, så går traumer i arv 
(denne tankegangen kommer jeg tilbake til). Traumer er ikke noe som kun påvirker de 
personene som blir utsatt for den, men det påvirker også personene rundt. Det er derfor noe 
som kan anses som en faktor som i stor grad påvirker utviklingen av identitet. Som Erll 
skriver, er identiteten konstruert ved hjelp av minner, men hva skjer når minnene er så vonde 
at man fortrenger dem? Aliide og Zara blir begge utsatt for traumatiske hendelser, så temaet 
er i stor grad til stede i romanen. Men det er ikke bare til stede fordi hovedpersonene opplever 
noe traumatisk, det er også fremtredende generasjonene imellom. Linda sluttet å prate etter at 
hun ble utsatt for overgrep, og det igjen har påvirker forholdet mellom Linda og datteren 
Zara. Aliide klarer heller ikke å være en god mor for sin datter, Talvi. Noe som ender med at 
det er faren Martin som i stor grad oppdrar henne.  
 

3.1  Hva er traume? 
Michelle Balaev skriver i «Literary Trauma Theory Reconsidered» fra Contemporary 
Approaches in Literary Trauma Theory (2014) at «the history of the concept of trauma is 
filled with contradictory theories and contentious debates, leaving both psychologists and 
literary scholars the ability to work with varying definitions of trauma and its effects» (s.2). 
Slik kan man se at traumer er et komplekst begrep som kanskje krever mer enn en definisjon.  
 Unni Langås skriver i sin bok Traumets betydning i norsk samtidslitteratur (2016, 
s.19), at traume er et gresk ord som betyr «sår». Ordet kan, etymologisk, gjelde både en såret 
kropp og et såret sinn. Professor i samtidslitteratur Roger Luckhurst påpeker i sin bok The 
Trauma Question (2008) at ordet ble først brukt i engelsk i det syttende århundre innenfor 
medisin (s.14). I de tidlige utgavene av Oxford English Dictionary viste traumer kun til 
fysiske skader. Men i 1895- utgaven av «Popular Science Monthly» skriver de at «we have 
named this psychical trauma, a morbid nervous condition» (Luckhurst, 2008, s.14 – 15). Dette 
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ble en indikasjon på fokuset vekk fra traumer som noe fysisk og over til noe mentalt, som fant 
sted sent i det nittende århundret.  

In the current edition of the OED, citations to physical wounds are reduced to three and 
are substantially outnumbered by those from psychoanalysis and psychiatry. The 
predominant popular connotations of trauma is now circle around metaphors of psychic 
scars and mental wounds. The metaphor of a psychological impact still retains the sense 
of a wound caused by an exterior agent (Luckhurst, 2008, s.14 – 15).  

Når noen er traumatisert, snakker man om en som er mentalt såret, og derfor er psykologiens 
forskningslitteratur essensiell.  

Historisk sett, påpeker Langås (2016, s.22), faller den psykologiske traumeforskningen 
i to epoker. Den første epoken føres gjerne tilbake til forskningen som førte til 
psykoanalysens fremvekst på slutten av 1800- tallet og Freud, og den andre epoken markeres 
ved anerkjennelsen av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i 1980-årene. Ruth Leys, professor 
i humanistiske fag ved Johns Hopkins Universitet, nevner, i sin bok Trauma: A Genealogy 
(2000), at den moderne forståelsen av traumer startet med arbeidet til den britiske legen John 
Erichsen på 1860- tallet. Erichsen identifiserte fenomenet traume hos pasienter som hadde 
vært utsatt for jernbaneulykker, og knyttet plagene deres til sjokk eller rystelser av 
ryggsøylen. Den tyske nevrologen Paul Oppenheim hevdet at Erichsens observasjon av det 
traumatiske syndromet, utgjorde en distinkt sykdom og ga den navnet «traumatisk nevrose» 
(Leys, 2000, s.3).  
 I 1890-årene foreslo Freud at seksuell utnyttelse var kjernen til hysteri blant kvinner 
på den tiden. Freuds tidligste ide i Studies in Hysteria, skriver professor James Berger i sin 
anmeldelse «Trauma and Literary Theory» (1997), omhandler dynamikken rundt traumer, 
undertrykkelse og symptomdannelse (s.570).  Freud hevdet at tilstanden var forårsaket av 
ubevisste, undertrykte minner fra seksuelle traumer, spesielt seksuell forførelse eller overgrep 
(Leys, 2000, s.4). Men denne opprinnelige teorien om traumer ble for Freud problematisk da 
han konkluderte med at nevrotiske symptomer oftere var resultatet av undertrykte drifter 
framfor traumatiske hendelser. På 1900- tallet ble interessen for traumer redusert, men Freud 
returnerte til traumeteori i Beyond the Pleasure Principle fra 1920- tallet. Dette arbeidet 
oppstod i hans behandlinger av første verdenskrig veteraner som led av gjentatte mareritt og 
andre krigssymptomer (Berger 1997, s.570). I 1939 kom Moses and Monotheism hvor Freud 
forsøkte å utvikle en traumeteori som skulle gjelde for den historiske utviklingen til hele 
kulturer (Berger, 1997, s.570). Spesielt viktig, ifølge Berger (1997, s.570), ble hans 
utarbeidelse av begrepet latens, som vil si hvordan minner av traumatiske hendelser kan 
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forsvinne over tid, men så oppstå igjen i en symptomatisk form når personene ble trigget av 
liknende hendelser. Dette er noe litteraturviteren Cathy Caruth har bygget videre på i sine 
teorier (dette utdypes mer senere i oppgaven).  
 Den andre epoken strekker seg fram til vår egen tid og den kom med den politiske 
reaksjonen på den amerikanske krigføringen i Vietnam på 1960- tallet. I kjølevannet av 
Vietnamkrigen ble det et behov for å stille en diagnose på krigsveteranene, og The American 
Psychiatric Association i USA besluttet derfor i 1980 å anerkjenne traumer som en diagnose 
med navnet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (Langås, 2016, s.22).   

Post-traumatic stress disorder is fundamentally a disorder of memory. The idea is that, 
owing to the emotions of terror and surprise caused by certain events, the mind is split or 
dissociated: it is unable to register the wound to the psyche because the ordinary 
mechanisms of awareness and cognition are destroyed. As a result, the victim is unable 
to recollect and integrate the hurtful experience in normal consciousness; instead, she is 
haunted or possessed by intrusive traumatic memories (Leys, 2000, s.2).     

Definisjonen på denne lidelsen belyser nærmere hvordan traumeteorien betrakter traumet, og 
er slik viktig i forståelsen av begrepet. Her følger også en definisjon av PTSD, slik det 
uttrykkes av Luckhurst. Han påpeker også at posttraumatisk stresslidelse er en lidelse for 
hukommelsen, minnene, slik som Leys, men han gir en mer detaljert beskrivelse og det er 
derfor hans definisjon presenteres her.  

Individuals who experience wars, disasters, accidents or other extreme stressor events 
seem to produce certain identifiable somatic and psycho-somatic disturbances. Aside 
from myriad physical symptoms, trauma disrupts memory, and therefore identity in 
peculiar ways. The first cluster of symptoms relate to the ways in which «the traumatic 
event is persistently re-experienced»- through intrusive flashbacks, recurring dreams, or 
later situations that repeat or echo the original. Weirdly, the second set of symptoms 
suggests the complete opposite: «persistent avoidance of stimuli associated with the 
trauma» that can range from avoidance of thoughts or feelings related to the event to a 
general sense of emotional numbing to the total absence of recall of the significant event. 
A third set of symptoms points to «increased arousal», including loss of temper control, 
hypervigilance or «exaggerated startle response». Symptoms can come on acutely, persist 
chronically, or, in another strange effect, appear belatedly, months or years after the 
precipitating event (Luckhurst, 2008, s.11 – 12).  

Ut ifra denne definisjonen, kan man se at det er flere ting som definerer traume. Både det at 
man gjenopplever traumet i etterkant gjennom flashbacks eller drømmer, men traumer kan 
også kjennes igjen ved at man forsøker å unngå stimuli som kan minne om traumet. Det 
sistnevnte kan handle om en unngåelse av følelser eller tanker som er relatert til hendelsen, 
noe som man kan kjenne igjen hos Aliide i Utrenskning.  
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Et fellestrekk ved de nyere definisjonene av traumer, skriver Langås (2016, s.20), er at 
de ikke beskriver de traumatiske hendelsene, altså hvordan såret blir tilført, men heller 
opplevelsens effekter. Langås viser her blant annet til Cathy Caruths definisjon, som hevder at 
traumer kan ha en forsinket effekt, og disse kan ha en hjemsøkende effekt som tar kontroll 
over subjektet med sine insisterende repetisjoner og tilbakevendinger. Caruth definerer det å 
bli traumatisert som «precisely to be possessed by an image or event» (Whitehead, 2004, s.5). 
Luckhurst (2008, s.17) hevder at Caruth er en av de mest sentrale innenfor kulturell 
traumeteori på 1990- tallet. Han skriver at Caruth vender seg til begrepet aporia, eller et 
uløselig paradoks. «An event might be considered traumatic to the extent that it overwhelmed 
the psychic defenses and normal processes of registering memory traces. Trauma somehow is 
seared directly into the psyche […]» (Luckhurst, 2008, s.17). Luckhurst (2008, s.17) påpeker 
videre at en hendelse kan kun bli forstått som traumatisk i ettertid, og da gjennom symptomer 
som flashbacks og forsinkede forsøk på å forstå tegnene som forstyrrelsen produserer.  

Since the traumatic event is not experienced as it occurs, it is fully evident only in 
connection with another place, and in another time. For Caruth, trauma is therefore a crisis 
of representation, of history and truth, and of narrative time (Luckhurst, 2008, s.17).  

I nyere litteraturvitenskapelig traumeforskning trekker Langås (2016, s.23) spesielt fram 
Cathy Caruth og Shoshana Felman som viktige bidragsytere. Hun påpeker at de begge 
publiserte bøker som fikk stor innflytelse på 1990-tallet. Michelle Balaev stiller seg imidlertid 
kritisk til at noen teorier har fått hegemoni innen litteraturvitenskaplig traumeforskning. Hun 
hevder at forskningen ukritisk har bygd videre på den «tradisjonelle modellen» som blant 
annet Caruth står for. Modellen, hevder Balaev (2012, referert i Tryland, 2014, s.24), 
framhever at det oppstår en oppløsning av selvet i responsen på en traumatiserende hendelse. 
Selv mener hun at litteraturen inneholder mange ulike representasjoner av traumer, og at den 
tradisjonelle modellen ikke makter å fange opp mangfoldet fordi den har for snevert 
traumebegrep. Balaev etterspør, i boken Contemporary Approaches in Literary Trauma 
Theory (2014), derfor en mer nyansert tilnærming, og viser til det hun kaller en «pluralistisk 
modell»:  

Contemporary pluralistic approaches in literary trauma theory are more likely to 
acknowledge both the neurobiological and social contexts of the experience, response, 
and narratives, as well as the possibilities that language can convey the variable meanings 
of trauma (Balaev, 2014, s.7).  

Begrepet traume har, som man kan se, gjennomgått en utvikling fra begrepet oppstod og fram 
til i dag. Det er et komplekst begrep og det har blitt mer og mer vanlig å ha traumer som fokus 
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i flere ulike forskningstradisjoner, deriblant litteraturforskning. Det som kommer fram av de 
ulike definisjonene er at det handler om sjokkartede hendelser og at man står overfor denne 
hendelsens virkning på individer, både psykisk, fysisk og sosialt. I forlengelse av 
beskrivelsene, hevder Langås (2016, s.21), finner man den litteraturvitenskapelige 
tilnærmingen sitt fokus. Her identifiserer man i utgangspunktet litteratur som har traumer som 
et av de viktige temaene. Dette er riktignok tolkningsavhengig, og det er snarere tematikk som 
litteraturviteren velger å poengtere.  

3.2 Traumefortelling 
I sin masteroppgave Å leve i sorgens skygge. Et traumatisk blikk på Stig Sæterbakkens 
Gjennom natten (2011), Pedro Carmona-Alvarez’ Og været skiftet og det ble sommer og så 
videre (2012) og Erik Ingebrigtsens Heimfall. Ei juleforteljing (2012) (2014), skriver Maria 
Michelle Sveinhall Tryland at mange traumefortellinger har en eksperimenterende form, og 
flere forfattere har utforsket skjønnlitteraturens muligheter til å framstille effekten av 
traumatiske erfaringer (s.12). «Kjennetegnene på traumefortellinger er nært knyttet til den 
narratologiske framstillingen av traumet og dets effekt på det rammede individet» (Tryland, 
2014, s.12). Tryland (2014, s.29) hevder at traumebearbeiding handler om å sette ord på 
erfaringer som er vanskelige å si noe om. Dette kan man finne igjen hos flere teoretikere, 
blant annet professor i etikk og filosofi Susan Brison. Brison (1999, s.45 - 46) påpeker blant 
annet det problematiske knyttet til traumatiske minner. Hun hevder at det er vanskelig å 
rekonstruere et narrativ når man ikke har full tilgang til minnene fra den traumatiske 
hendelsen. Samtidig mener Brison at språket kan komme til kort (noe som utdypes senere i 
oppgaven). Mangel på god kommunikasjon i Utrensking kan sies å tematisere 
vanskelighetene ved å språkliggjøre de traumatiske hendelsene.  

Tryland (2014, s.29) viser til professor i litteratur Laurie Vickroys påstand om at 
traumefortellinger går lengre enn å representere traumer som tema, gjennom strukturen og den 
underliggende stemningen internaliserer de traumets rytmer, prosesser og usikkerheten knyttet 
til de traumatiske minnene. «I traumefortellinger ledes gjerne leseren gjennom teksten via de 
traumatiske minnene til karakterene» (Tryland, 2014, s.29). Luckhurst hevder også at 
traumefortellinger er anakroniske, «de bryter opp den sammenhengende historien og nærmer 
seg gradvis hendelsen som utløste traumet gjennom diskursen» (Tryland, 2014, s.30). Noe av 
det som er vanskelig med traumatiske opplevelser er at offeret sitter igjen med en følelse av 
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håpløshet og dermed blir fratatt sitt handlingsrom. Denne følelsen kan føre til sammenbrudd 
og ofrene utvikler forsvarsmekanismer for å opprettholde kontroll, og disse 
forsvarsmekanismene kan være destruktiv oppførsel, utagering eller repetisjon. Vekslingen 
mellom ulike stemmer og fortellerposisjoner både i og mellom karakterer, får fram 
fragmentering eller splittelse som er en forsvarsmekanisme (Tryland, 2014, s.31).  
 En teoretiker som er sentral innenfor traumeteori og litteratur, er forsker og 
seniorforeleser i samtidslitteratur dr. Anne Whitehead. Whiteheads forskning og undervisning 
er sentrert rundt tre temaer; traumer og litteratur, minne og litteratur, og den siste er det hun 
refererer til som «medical humanities». Whitehead hevder i sin bok Trauma Fiction (2004) at 
framveksten av traumeteori har gitt romanforfattere nye måter å danne begreper om traumer 
på, og den har skiftet fokuset fra spørsmålet om hva som blir husket, til hvordan og hvorfor 
det blir husket (Whitehead, 2004, s.3).  

Traumer motsetter seg å bli formulert i narrativer, og krever derfor en litterær form 
som ikke er lineær (Whitehead, 2004, s.5), slik som Luckhurst også påpeker. Whitehead 
hevder blant annet at romanforfattere «have frequently found that the impact of trauma can 
only adequately be represented by mimicking its forms and symptoms, so that temporality and 
chronology collapse, and narratives are characterized by repetition and indirection» 
(Whitehead, 2004, s.3).  

Whitehead viser til traumeteoretikeren Cathy Caruth og hennes verk Trauma: 
Explorations in Memory fra 1995. Caruths tanker stammer fra Freuds kjente verk om traumer 
i «Moses and Monotheism» (1939) (Whitehead, 2004, s.12). Freud peker på relasjonen 
mellom minner og traumer. Freud har hevdet at visse erfaringer og minner dukker opp på et 
senere tidspunkt for å korrespondere med nye erfaringer (jf. s.18 – 19). For Caruth er ikke 
traumer et symptom på det ubevisste, slik som Freud framhever, men traumer påtar seg en 
hjemsøkende kvalitet (Whitehead, 2004, s.12). Caruth hevder at traumer fungerer som en 
hjemsøkende eller besatt innflytelse som oppleves for første gang i en forsinket repetisjon 
(Whitehead, 2004, s.5). Hvis den traumatiske hendelsen hjemsøker personen i nåtid, er man 
nødt til å se tilbake i tid for å få vite hva som skjedde på tidspunktet den traumatiske 
hendelsen fant sted.  

Whitehead snakker også om traumer som overføres til andre generasjoner. «Theories 
of trans-generational trauma suggest that affect can leak across generations» (Whitehead, 
2004, s.14). Det vil si at en traumatisk hendelse som oppleves av en person, kan bli overført 
videre slik at effekten av den traumatiske hendelsen blir opplevd av et annet individ en eller 



23 
 

flere generasjoner senere. Nicolas Abraham og Maria Toroks arbeid med trans-generasjons 
hjemsøking foreslår at symptomene smitter over fra et individ til et annet når en skamfull, og 
derfor usigelig, hendelse blir holdt hemmelig. Traumet er kommunisert uten at det er sagt et 
eneste ord og bosetter seg i den neste generasjonen som et «fantom» (Whitehead, 2004, s.14). 

Vickroy hevder også at traumer kan overføres fra en generasjon til den neste. Barn 
preges ofte av foreldrenes traumatiske erfaringer og i enkelte tilfeller arver barna deres 
reaksjonsmønster (Tryland, 2014, s.25). Dette kan man finne hos Zara. Linda, moren til Zara, 
snakker aldri om overgrepet. Man kan undre seg over om Zara er mer mottakelig for å bli et 
offer for menneskehandel fordi hun aldri helt forstår seg selv og hvor hun kommer fra. Zara 
blir aldri ordentlig kjent med sin mor, og det mangler en nærhet i relasjonen mellom mor og 
datter. Ubevisst søker kanskje Zara mennesker som kan fylle dette tomrommet og havner i 
feil hender, og det ender med at hun gjenopplever overgrepene som hennes mor opplevde da 
hun var ung.  

3.3 Traumer, minne og identitet  
«The undoing of the self in trauma involves a radical disruption of memory, a severing of past 
from present and, typically, an inability to envision a future. And yet trauma survivors often 
eventually find ways to reconstruct themselves and carry on with reconfigured lives» (Brison, 
1999, s.39). Susan J. Brison utforsker i sin artikkel «Trauma Narratives and Remaking the 
Self» (1999) effekten traumatiske hendelser har på individers minne og oppfattelse av et selv. 
Brison (1999, s.39) hevder at traumer oppløser selvet og at det igjen fører til radikale brudd i 
hukommelsen. Hun er her inne på den samme tankegangen som Erll. Forbindelsen mellom 
fortid og nåtid brytes, og den traumatiserte har ofte problemer med å forestille seg en framtid. 
Traumer kan utslette en persons tidligere følelsesregister og etterlate vedkommende uten 
motivasjon til å rekonstruere et pågående narrativ (Brison, 1999, s.44).   

Brison (1999, s.41) viser til filosof og lege John Locke sin kjente identifikasjon av selvet. 
Locke hevder at selvet har et sett med kontinuerlige minner, en form for pågående narrativ av 
en persons fortid som utvides ved hver ny opplevelse. Det vil si at person A (på tidspunkt 1) 
er identisk med person B (på tidspunkt 2) hvis B husker å ha opplevd hendelsene til A. «This 
view of the self as narrative, modified to account for relational aspects of the self, is the one I 
invoke here […]» (Brison, 1999, s.41). Slik som nevnt på side femten, påstår også Erll at 
identiteten konstrueres ved hjelp av minnene, og at konstrueringen fungerer gjennom å huske 
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hvem man var, sett opp mot den man er. Når traumene er påført av mennesker, ødelegger det 
ikke bare den grunnleggende oppfattelsen av verden og ens trygghet i denne verden, men det 
kutter også sammenhengen mellom selvet og resten av menneskeheten. Traumer påført av 
mennesker, skriver Brison (1999, s.41), gjør at offeret blir redusert til et objekt av de som 
påfører traumene. Offerets subjektivitet blir sett på som betydningsløs. «The traumatic event 
thus destroys the belief that one can be oneself in relation to others. I would add that without 
this belief one can no longer be oneself even to oneself, since the self exists fundamentally in 
relation to others» (Brison, 1999, s.41).  

 Minner av traumatiske hendelser kan i seg selv være traumatiske og ukontrollerbare. De 
oppleves av offeret som påført, som flashbacks. Siden hukommelse og glemsel spiller en 
sentral rolle i traumeproblematikken, er mye forskning viet til minner, og man skiller gjerne 
mellom tre typer (Langås, 2016, s.25). Den ene typen er det som kalles for rutinemessig 
minne. Det vil si alt som vi har lært, atferdsmønstre som vi har internalisert og som går 
automatisk, for eksempel det å svømme. Etter at du har lært det, trenger man ikke å tenke over 
hva man gjør fordi det sitter i kroppen. Narrativt minne er den andre typen, og den skiller seg 
fra den rutinemessige ved at den er knyttet til affektive og emosjonelle opplevelser (Langås, 
2016, s.25). Ifølge Leys (2000, s.105) skilte psykolog Pierre Janet mellom to typer minne, 
«traumatisk minne» og «narrativt minne». Han hevder at narrativt minne forteller fortiden 
som fortiden, og at de mentale konstruksjonene som vi forstår våre erfaringer ut ifra, er det de 
narrative minnene består av. Brison skiller også mellom disse to typene av minner. Hun 
hevder at narrativt minne er en handling som uskadeliggjør traumatisk minne, gir form og 
tidsmessig orden til hendelsen, noe som fører til bedre kontroll over det ofrene husker og 
hjelper dem å gjenskape et selv (Brison, 1999, s.40). Den siste typen Langås påpeker, er 
traumatisk minne. Denne typen er knyttet til traumer, og består i at traumatiske hendelser i 
fortiden vedvarer å okkupere bevisstheten (Langås, 2016, s.25). «Janet described normal 
memory as the action of telling a story. Traumatic memory, by contrast, is wordless and static 
… the ultimate goal … is to put the story … into words» (Leys, 2000, s.105).  Traumatisk 
minne er mer knyttet til kroppen enn hva narrative minner er, og de representerer en slags 
somatisk hukommelse som er fragmentarisk. Det er også typisk at individet ikke har mentalt 
kontroll over dem, og de kan produsere både angst, sinne og en følelse av at kroppen ikke 
henger sammen (Langås, 2016, s.25).  

Brison uttrykker tydelig at traumatiske minner er med på å hindre at en person kan se for 
seg en framtid, samtidig som man glemmer en fortid. Definisjonen av selvet som anvendes på 
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side tjuetre, handler nettopp om at man utvikler et selv i samspillet mellom fortid og framtid. 
Straub hevder også dette. Som nevnt, påpeker han at handlinger vi utfører når man 
konstruerer en identitet er retrospektive. Det vil si at man ser tilbake på tidligere handlinger, 
og konstruerer identiteten i lys av disse, og nye opplevelser. «The ability to envision a future, 
along with the ability to remember a past, enable a person to self-identity as the same person 
over time» (Brison, 1999, s.44). Når en person mister disse evnene, mister vedkommende 
også evnen til å skape et selv. Brison (1999, s.46 - 47) hevder at en måte å komme seg fra en 
traume handler om å ta kontroll over hendelsen ved å fortelle den videre til en lytter som er 
villig til å støtte og lytte. Narrativer, forklarer hun videre, er resultatet av et bevisst valg, det 
vil si hvor mye man ønsker å fortelle, til hvem man forteller osv. Dette fører videre til bedre 
kontroll over minnene selv, noe som gjør at de virker mindre inntrengende. Erll påpeker også 
at identitetsprosessen blir realisert gjennom narrativer. Det kan virke som både Aliide og Zara 
derfor ikke kommer videre fra traumene fordi de ikke snakker om det som har skjedd med 
noen. Som oppgaven vil vise, er det et bevisst valg fra begges side å ikke snakke om det som 
skjedde. Zara velger å ikke gjøre det fordi hun er redd for at Aliide ikke vil hjelpe henne. 
Aliide på sin side velger å ikke fortelle på grunn av skamfølelse over det som skjedde, og 
forsøker å unngå tanker og følelser som har sammenheng med hendelsen. 

I kontrast til Brisons syn på at traumer oppløser selvet, hevder Michelle Balaev (referert i 
Tryland 2014) at traumer ikke nødvendigvis fører til et oppløst selv. Hun definerer traumet 
som «an individual’s emotional response to an event that disrupts previously held perceptions 
of one’s self and others» (Balaev, 2012, referert i Tryland, 2014, s.28). Hun taler for at 
traumer medfører persepsjonsendringer, slik at den rammede betrakter seg selv og verden på 
en ny måte etter den traumatiserende hendelsen (Balaev, 2012, referert i Tryland, 2014, s.28). 
Balaev (2012, referert i Tryland, 2014, s.28) hevder altså at det skjer en endring av subjektet, 
men endringen trenger ikke å være så radikal. Traumer er et komplekst begrep, og det finnes 
delte meninger om hvordan traumer påvirker et individ. Brison hevder at traumer påvirker 
selvet i en så stor grad at det oppløses, mens Balaev mener at påvirkningen ikke er så 
ekstremt. Hun mener at det heller skjer en persepsjonsendring for individet.  

3.4 Konsekvensene av traumer  
Fordi traumer påvirker hvordan minnene lagres og prosesseres, slik som det ble vist i 
kapittelet over, påvirkes også konstrueringen av identiteten. En konsekvens av traumer kan 
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derfor sies å være at man «mister» evnen til å danne et selv, en identitet, slik som Brison 
hevder, eller at det skjer en endring i måten man oppfatter verden på, slik som Balaev 
påpeker. Det finnes også andre konsekvenser av traumer, konsekvenser som også kan ha noe 
å si for konstrueringen av en identitet. Professor i litteratur, Laurie Vickroy, skriver, i «Voices 
of Survivors in Contemporary Fiction» (2014), at «traumatic responses may include shame, 
doubt, or guilt, or may destroy important beliefs in one’s own safety or view of oneself as a 
decent, strong and autonomous» (Vickroy, 2014, s.131). Skam, blant annet, er den responsen 
som kommer til syne hos Aliide i Utrenskning. Finn Skårderud, som har skrevet flere tekster 
om dette begrepet, sier blant annet at skam fører til taushet. Skammens fremste uttrykk, 
skriver han videre i «Skammens politiske geografi» (2011a), handler om å skjule den fordi det 
å snakke om skam aktiviserer skammen (Skårderud, 2011a, s. 437). Sammenhengen mellom 
skam og traumer ligger i begrepet ikke- mentalisert- skam. «Begrepet mentalisering viser til at 
våre erfaringer blir til sinn» (Skårderud, 2011a, s.442). Begrepet har sine røtter i 
psykoanalysen, men Freud brukte aldri direkte dette uttrykket. Freud har allikevel farskap til 
den grunnleggende ideen om at kroppslige erfaringer raffineres til mentale representasjoner. 
Det handler om at det ikke-mentaliserte blir til noe mentalt. Denne mentaliseringen bidrar til å 
regulere sterke følelser og har blitt kalt «sinnets immunapparat» (Skårderud, 2011a, s.442).  

Psykosomatiske plager kan forstås som manglende mentalisering i form av at våre 
livserfaringer ikke blir noe vi er i stand til å reflektere over og forhandle omkring, men 
de forblir kroppslige. Slik sett kan det beskrives som en svikt i modning og utvikling 
(Skårderud, 2011a, s.442) 

Dette kan kobles til hvordan de traumatiske minnene lagres i hjernen. Skjemaene4 i hjernen 
klarer ikke å integrere de ekstreme minnene, derfor blir de dissosiert. De traumatiske minnene 
unndrar seg bevisstheten og den rammede har ingen kontroll eller fri tilgang til disse minnene.  
 Skårderud påpeker at det finnes to typer skam, en god og en dårlig. Den gode 
skammen er den preventive som forebygger uønskede avsløringer. Den gode skammen har 
også blitt kalt vår eneste medfødte moralske følelse, og den beskytter sosiale bånd og 
regulerer intimiteten med andre. Den dårlige skammen handler om skamreaksjonen, og den 
kjennes ødeleggende og kan anta en patologisk karakter. Denne typen skam fører med seg 
frykten for å bli avslørt som en annen enn den jeg vil være (Skårderud, 2011a, s.441). I tillegg 
                                                 
4 Fra man er liten dannes det mentale skjema i hjernen om hvordan verden fungerer. Når nye erfaringer kommer til, legges de i allerede etablerte skjema, eller så dannes et nytt. Piaget skilte mellom tre typer: Handlingsskjema (for handlinger som f.eks. å kaste noe), symbolske skjema (ord eller f.eks. at man kan late som en kloss er en bil), og operasjonelle skjema (organiserer og holder styr på de andre skjemaene).  http://org.uib.no/psykologiskriv/innhold/04besvarelser/04_psyk101/04_psyk101_v2006_03.htm  
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skiller han, i artikkelen «Tapte ansikter. Introduksjon til en skampsykologi 1» (2001), mellom 
tre begreper om skam. Den første er skamfølelsen, den som forebygger uønskede avsløringer. 
Skam markerer grenser, og skamfølelsen gir beskjed om hva som er akseptabelt og ikke blant 
mennesker. Den andre er skamangsten, som vil si frykten for å bli avslørt, å bli bragt vanære. 
Den siste er skamreaksjonen¸ altså den akutte reaksjonen knyttet til å føle seg avslørt 
(Skårderud, 2001, s.39). Ifølge Skårderud (2001, s.38) blir skammen også mer intens når det 
blir sett på av andre som skam. Skam er en affekt som næres av avviket mellom den man er 
og den man vil være, og dette kan være både bevisst og ubevisst. Det handler om et avvik 
mellom forventninger og realisering. Skammen blir tydelig i spenningen mellom hvordan man 
vil bli sett versus hvordan man føler at man blir sett. Han skriver også at den dypeste formen 
for skam, er å vise seg frem med sin kjærlighet for deretter å bli avvist. I den manglende 
aksepten vender vi oss mot oss selv. Skam er å ikke bli møtt (Skårderud, 2001, s.37).  
 Skårderud (2001, s.38) hevder at skam er et komplekst affektivt system som bidrar til 
vår tilpasning. Systemet har derimot noen bruksfeil, og hovedfeilen ligger i at det finnes enten 
for mye eller for lite (skam).  

Vi er alltid sårbare for krenkelser og trenger derfor beskyttelse. Skam kan forstås som en 
slik beskyttelse. Den beskytter sosiale bånd, det vil si at den regulerer intimiteten med de 
andre. Skammen definerer grenser for det private. Skammen kan beskytte mot mer 
invasjon av selvet, og slik hjelper den med å bevare relasjoner og en opplevelse av 
identitet. I forskjellen mellom nok skam og for mye skam blir beskyttelsen giftig. 
Beskyttelsen blir problemet. Den skamfulle trekker seg tilbake slik at hun eller han blir 
stående utenfor de relasjonene som er helende (Skårderud, 2001, s.38).  

Vickroy påpeker, i sin bok Reading Trauma Narratives: The Contemporary Novel and the 
Psychology of Oppression (2015), at ofre for traumer ofte måler seg opp mot sosiale og 
kulturelle standarder, og når samfunnet ikke fungerer på en beskyttende måte mot dem, «they 
are made to feel shame and other self-destructive emotions» (Vickroy, 2015, s.22).  

En slik selvdestruktiv følelse kan være aggresjon, noe psykiater og psykoanalytiker 
Sverre Varvin påpeker i sin bok Flukt og eksil. Traume, identitet og mestring (2003). Han 
skriver at hans bok handler om hvordan det oppleves å måtte flykte, hva det vil si å leve i 
eksil, og få status som uønsket i eget land (Varvin, 2003, s.13). Det kan ved første øyekast 
virke rart at denne boken anvendes når romanen som analyseres handler om okkupasjon. Men 
Varvin (2003, s.15 – 16) hevder også at boken hans skal handle om hvordan det er å 
gjennomgå kompliserte utviklingsprosesser i situasjoner og omgivelser som er fremmede. Det 
kan både innebære muligheter for vekst, men også det motsatte. Han skriver i tillegg om 
personers evner for å klare omstillingsprosesser når de er svekket og vanskeliggjort av 
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ekstrem traumatisering. Det er på bakgrunn av dette at hans tanker og teorier er relevant for 
denne oppgaven. Aliide, og Zara, gjennomgår begge en omstillingsprosess fra før 
overgrepene til etter, og er utsatt for ekstrem traumatisering. I tillegg vil man oppleve en 
fremmedfølelse i omgivelsene når landet er okkupert.  

Varvin (2003, s.151) hevder at i en situasjon hvor man blir utsatt for dehumaniserende 
handlinger, så skjer det en endring i individet, «gårsdagens ofre blir morgendagens 
overgripere». Det ser ut til at dynamikken i slike utviklinger har visse fellestrekk, og kan 
belyses ved å analysere den ut fra to dimensjoner. De er (1) skam-narsissisme- dimensjonen, 
og (2) den projektiv-forfølgende dimensjon. Det kommer kun til å redegjøres for den første 
dimensjonen i denne oppgaven, fordi den er mest relevant. Skam-narsissisme-dimensjonen 
innebærer at å ha blitt utsatt for nedverdigende og dehumaniserende behandling som regel 
vekker en intens skamfølelse (Varvin, 2003, s.152). Her er også Varvin inne på det Skårderud 
påpeker, og Varvin skriver at denne typen skam kan betegnes som «toksisk» i den forstand 
«at den tenderer til å fornedre selvbildet, hemme tanke- og følelseslivet og vekke et svært 
vanskelig håndterbart raseri. Det er en skam man vil skjule, med den følge at den forblir lite 
påvirkbar» (Varvin, 2003, s.152). Det raseriet som oppstår i forbindelse med skamfølelsen 
kan rettes mot både en selv, men også mot andre. Disse andre kan da komme til å bli 
representanter for den eller dem som har ydmyket en, og da fungerer aggresjonen mer som en 
beskyttelse mot et skjørt selv (Varvin, 2003, s.152).  

Dehumanisering er en sosial prosess med sterk innvirkning på personligheten gjennom at 
indre representasjoner av en selv i forhold til andre blir påvirket. Identiteten blir forandret 
eller kan, som man sier, gjennomgå regresjon til mer primitive nivåer der både en selv og 
andre blir devaluert og umenneskeliggjort. Egoisme kan komme til å dominere, sosiale 
bånd kan bli ødelagt, og aggresjon kan bli et middel for å beskytte ens person eller ens 
skjøre selv (Varvin, 2003, s.155 – 156).  

Ifølge Varvin kan den traumatisertes evne til tilpasning og utvikling bli forstyrret. 
Ekstrem traumatisering handler om et brudd i utviklingsprosessen til et individ, og 
overgangsfasene i en persons liv er sentrale for utviklingen av identitet og evnen til å mestre 
nye situasjoner. Han påpeker at alvorlig traumatisering kan svekke tilknytningsevnen på en 
slik måte at nære forhold blir vanskelige.  

Mange har vanskeligheter for å lære seg nye ting, tilpasse seg nye omgivelser, leve 
sammen med andre, ha nære personlige forhold, og man ser at utviklingen blir forstyrret, 
noe som spesielt kan bli tydelig i livets viktige overgangsperioder (pubertet, når man blir 
foreldre, menopause, overgangen til å bli besteforeldre etc.) (Varvin, 2003, s.112).  
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Dette kan igjen føre til følelsesmessige forstyrrelser, som for eksempel vanskeligheter for å 
kontrollere aggresjon (Varvin, 2003, s.22). Han hevder at problemer med å kontrollere 
følelsene er en vanlig konsekvens av traumatisering, og han påpeker at man kan se det i akutte 
fryktreaksjoner i forbindelse med gjenopplevelser, men også ved sinne og andre vanskelige 
følelser (Varvin, 2003, s.113). Ekstrem traumatisering kan også føre til vanskeligheter med å 
stole på andre. Det kan innebære en skade av evnen til tillit, og slik utgjøre et av de sterkeste 
hindringene for en positiv utviklingsprosess (Varvin, 2003, s.77). I tillegg kan man ofte se at 
den traumatiserte oppfører seg på en måte som gir signaler om at livet er farlig, og at man 
ikke kan stole på andre enn seg selv (Varvin, 2003, s.82). Vickroy påpeker også denne 
konsekvensen av traumer.  

Further consequences of interpersonal traumas that involve betrayal or abuse of power 
include the impairment of an individuals’ sense of trust, control and self-worth. These 
dilemmas are found in fiction through the representation of traumatized characters, 
notably in their anxieties and problems with trust (Vickroy, 2014, s.132 – 33).  

Hun hevder at det har vært nødvendig for å overleve, men dette hindrer også karakterenes 
relasjoner med andre.  
 Varvin påpeker at de som utsettes for ekstrem traumatisering har en tendens til å 
dissosiere. I selve traumesituasjonen blir man utsatt for en akutt og overveldende ytre 
påvirkning som overskrider både de psykiske og kroppslige grensene til et individ. De 
følelsene som oppstår er så vanskelige og man klarer ikke å undertrykke dem eller få kontroll 
over dem. «I slike situasjoner kan man klare å dissosiere – altså forsøke å spalte vekk en del 
av bevisstheten. […] Kjent for mange er sikkert «ut av kroppen» -opplevelser. Man ser seg 
selv ovenfra mens torturistene mishandler ens kropp» (Varvin, 2003, s.120 – 121). Det har 
vist seg at dissosiering under traumatiseringen gjerne fortsetter i ettertid, men det er ofte at det 
forverres. «Det som i den akutte fasen, under selve traumatiseringen, var nødvendig for å 
overleve, kan derfor etterpå forstyrre tilpasning og utvikling» (Varvin, 2003, s.122). Vickroy 
(2015, s.21) hevder at denne dissosieringen kan føre til at man trekker seg vekk fra andre 
mennesker. Vickroy påpeker også at noen av karakteristikkene som traumeofre kan påta seg 
er «egocentrism and self-referencing; quickness to anger (fight); social and emotional 
withdrawal (flight); preservation (rumination) and shutting down (dissociation). Self-
referencing entails scanning the environment for potential threats, for self-protection» 
(Vickroy, 2015, s.23).  
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4 Oppsummering av teori  
Ingen er født med en identitet. Den konstrueres og opprettholdes i lys av nye opplevelser, men 
det må alltid ses i sammenheng med individets fortid. Identiteten påvirkes av sosiale 
strukturer, men vi er også til en viss grad med på å konstruere den selv ved å velge å 
identifisere oss med en spesifikk identitet eller gruppe som er tilgjengelig i samfunnet. Erll 
hevder at identiteten spesifikt konstrueres og rekonstrueres ved hjelp av våre minner, noe 
Straub også er inne på. Målet er uansett, ifølge Straub, å opprettholde en form for kontinuitet. 
Men en slik konstruksjon står i permanent fare, og traumer er et eksempel på en trussel mot 
opprettholdelsen av en sammenhengende identitet.  
 Traume er et begrep som refererer, i dag, til et mentalt «sår» og sjokkartede hendelser. 
Begrepet er i hovedsak assosiert med posttraumatisk stresslidelse. Både Luckhurst og Leys 
påpeker at posttraumatisk stresslidelse er «a disorder of memory». Ifølge flere av teoretikerne 
oppleves ikke en hendelse som traumatisk før i ettertid, og traumet får slik en forsinket og 
hjemsøkende effekt. Individer kan derfor forsøke å unngå tanker knyttet til hendelsen og det 
kan også føre til total nummenhet. Traumer forstyrrer lagringen og bearbeidingen av minner, 
det vil si at subjektet ofte opplever at sinnet blir splittet, eller dissosiert i traumeøyeblikket. 
Hvis man tar utgangspunkt i Erlls syn på konstruksjon av identitet, vil det å bevisst ikke 
kunne hente fram minner fra fortiden, skade utformingen av identiteten. Brison påpeker at 
traumer oppløser selvet, og fører til radikale brudd i hukommelsen. Konsekvensene av 
traumer kan også være en følelse av skam som kan føre til problemer med å kontrollere 
aggresjon, og det kan svekke tilknytningsevnen og slik gjøre nære forhold vanskelige. I 
tillegg ødelegger det opplevelsen av trygghet og gjør det vanskelig å ha tillit til andre enn seg 
selv.  

Traumelitteratur viser, gjennom strukturen og den underliggende stemningen, traumets 
prosesser og usikkerhet. Ofte ledes leseren gjennom teksten via de traumatiske minnene til 
karakterene i romanen, og slike fortellinger er ofte anakronistiske og preget av repetisjon. 
Whitehead viser til at traumer kan overføres mellom generasjonene, altså at effekten av den 
traumatiske hendelsen blir opplevd av en person en eller flere generasjoner senere.  
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5 Analysen 
«Characters are not real human beings, but trauma fiction often presents realistic human 

dilemmas in representations that attempt to mediate on human response to shock» (Vickroy, 
2015, s.28 – 29).  

I denne delen av oppgaven skal hovedkarakterene Aliide og Zara analyseres. Fokuset vil, som 
nevnt, komme til å ligge på Aliide, som framstår som den mest sentrale karakteren. Hennes 
historie blir viet mest plass i romanen, og den fungerer som en rød tråd gjennom boka. 
Hennes historie gir dybden i romanen. Zara skal også trekkes fram fordi hun er en viktig del 
av romanen, men hennes historie er ikke viet like mye plass, og framstår derfor som mindre 
framtredende enn Aliide. Hovedfokuset i analysen vil være hvordan konstrueringen av deres 
identitet kan påvirkes av traumatiske hendelser. Ifølge Per Krogh Hansen betyr teksten først 
noe når den aktiviseres av en leser, mens «karakteren først betyder noget i sin specifikke 
kontekst (teksten). Den er afhængig af teksten og kan derfor ikke fjernes derfra som 
selvstændigt analyseobjekt, men må vurderes i forhold til teksten mere generelt» (2000, 
s.109). For å få et helhetlig bilde av karakterene, skal oppbygningen av boken kort diskuteres, 
samt fortellerinstansen. Deretter skal de traumatiske hendelsene de har vært gjennom 
presenteres, og helt til slutt skal tematikken om traumer, relasjoner og identitet diskuteres.  

5.1.1  Oppbygning  
Utrenskning er delt inn i fem deler av ulik størrelse, og består av både dagboksnotater, NKVD 
rapporter og sitater, i tillegg til at Oksanen har fortalt at hun brukte aviser og kvinneblader 
som kilder til romanen (Oksanen 2010). Dette kan man finne igjen i ting som er viktige for 
karakterene, for eksempel sangene, eller symaskinen til Aliide, og i tanker om klær, frisyrer 
og måten Aliide driver husholdning på (Oksanen, 2013, s.87, 102) 5. Romanen innledes av et 
sitat fra den estiske forfatteren Paul-Eerik Rummo. Deretter følger det et utdrag fra dagboken 
til karakteren Hans Pekk. Hver del er delt inn i underkapitler som markeres med tid og sted, 
og med titler som indikerer tematikken for innholdet. «1949, Vest-Estland. Aliide Truu blir 
utsatt for prøvelser» (s.148). Datoene og stedsnavnene indikerer viktigheten av den historiske 
konteksten og titlene på hvert kapittel viser til hvordan disse blir opplevd av enten Zara eller 
Aliide. Kapitlene viser at historiens tid strekker seg fra 1936 til 1992, men ikke i kronologisk 
                                                 
5 Heretter refereres det kun til sidetall når det refereres til sitater fra romanen  
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rekkefølge. Romanen veksler mellom nåtid, 1992, og ulike tider av fortiden, og er slik fortalt 
anakronisk. Boken er mest preget av analepser, men starter med et frampek. Man kan se at 
Aliide er den som blir viet mest plass. Hele del to handler om fortiden til Aliide. Av de totalt 
54 kapitlene i boken, da sett bort i fra dagboksnotatene og rapportene, er 26 kapitler viet til 
Aliides fortid, og 19 kapitler handler om Zara og Aliide i nåtid. I tillegg handler både 
dagboksnotatene om Aliides fortid, og det samme gjelder rapportene, fire av dem gjelder 
Aliide direkte som agent «flua». De resterende 9 kapitlene, handler om fortiden til Zara. I 
kapittelet «1991, Vladivostok. Zara beundrer glinsende strømper og får smake gin» (s.33) får 
man det aller første tilbakeblikket. Her får leseren vite utgangspunktet for at Zara befinner seg 
der hun er nå. I løpet av del en, får leseren en god forståelse for hva som har skjedd med Zara, 
og man får noen få tilbakeblikk av Aliides historie. Del to er en analepse om fortiden til 
Aliide, og i del tre og fire veksles det mellom nåtid og Aliides og Zaras fortid. Leseren ledes 
gjennom teksten via minnene om fortiden til kvinnene. Denne narrative komposisjonen 
understreker at alt som skjer med de to hovedpersonene i nåtid, må ses på bakgrunn av deres 
fortid. Alle små hendelser, som at Aliide jager en flue, og at Zara bærer på et bilde av Ingel og 
Aliide, gir først mening når man har fått innblikk i fortiden. Romanen inneholder også 
prolepser, som blant annet når Aliide finner brystnåla til Ingel i del en (s.82).  

Utrenskning innledes, som sagt, av et sitat av Rummo, og sitater fra hans poesi 
innleder alle delene bortsett fra del fem, «Veggene har ører og i ørene er det vakre øredobber» 
(s.5), og «Alt er svar, hadde jeg bare visst spørsmålet» (s.7).  Rummo er en sentral skikkelse i 
den estiske nasjonale litteraturens gjennombruddsperiode fra 1960-årene og utover, og han 
gikk etter hvert aktivt inn i politikken mot slutten av 1980-årene som blant annet 
kulturminister (Farbregd, 2009). Sensur, påpeker Myhr (2014, s.257), er også en del av 
Estlands historie, og Oksanen har selv uttrykt, i sin tale etter å ha mottatt den Europeiske 
bokprisen, at det ble viktig i arbeidet med boken. «During the Soviet period I became very 
familiar with the censorship, what’s it like to live without freedom of speech and what’s it 
like to live in a country where official truth has little to do with the real life events in the 
state» (Oksanen 2010). Denne formen for sensur er hentydet ved bruk av sitatene til Rummo. 
«Paul-Eerik Rummo’s poetry, […] was censored during the Soviet times. […] the quotes are 
taken from the edition of Rummo’s collected work published in 1989, which includes the 
titles of poems that could not be published earlier» (Myhr, 2014, s.257). 

Dagbokutdragene til Hans har overskriften «For et fritt Estland!» og er datomarkert. 
Alle utdragene fra dagboken er fra enten 1949, 1950 eller 1951, og man får et innblikk i hva 
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Hans tenker, opplever og hva han vet, altså hans perspektiv på det som skjer. Det gir også et 
innblikk i Aliide, og hvordan Hans opplever henne. Alle delene i romanen innledes med 
dagboken, og i del fire får leseren flere enn kun det ene innledningsvis. Del fem innledes og 
avsluttes med dagboken, og romanen avslutter med dette siste utdraget. Fordi romanen starter 
og avslutter med Hans sin dagbok, danner disse utdragene en slags ramme rundt romanen, og 
siden de også innleder hver del fungerer de som en rød tråd gjennom romanen. Noen av 
utdragene fungerer også som frampek, og det gjelder det aller første, og det som innleder del 
to og fire. Det første utdraget fra Hans sin dagbok viser til informasjon som leseren ikke har 
noen kunnskap om enda. «Jeg gjemmer skriveboka under golvet her i kottet. Så ingen finner 
den, selv om jeg skulle bli funnet. […] Hvor er jentene mine, Linda og Ingel?» (s.9). Dette er 
den første informasjonen leseren får, og man sitter igjen med spørsmål som; hvem er Hans? 
Hvorfor sitter han i et kott? Og hva har skjedd med jentene hans? Alt dette blir besvart i løpet 
av romanens tilbakeblikk, og utdraget gir slik et frampek på hva som kommer. I det utdraget 
som innleder del to, vet leseren fortsatt ingenting om hvorfor han er gjemt, om han er fanget 
eller ikke, og hvorfor Aliide gjør seg til for ham (s.101). Det er informasjon som gis i 
tilbakeblikkene i del to. Det samme gjelder del fire. Da får man vite at Ingel har sendt brev, 
men det viser seg senere at dette er brev som Aliide har funnet på.   
  Den femte og siste delen av boken innledes og avsluttes, som nevnt, av et utdrag fra 
dagboken til Hans. I mellom disse utdragene er det NKVD rapporter. Det er i disse rapportene 
at man får mest informasjon om hvem Martin egentlig er, og leseren får vite at Aliide jobbet 
som agent. Rapportene i del fem, avslører hvordan Aliide, som agent flua, aktivt sørget for at 
Ingel og Linda ble deportert. Rapportene er også markert med dato og «suggest some answers 
to questions the first four parts have raised» (Myhr, 2014, s.251). De blir slik en utfyllende 
informasjon for leseren om hva som har skjedd, og leseren får informasjon som Aliide ikke 
selv tillater seg å huske. «Det Aliide ikke makter å tillate som erindring, får leseren først vite 
om i de hemmelige rapportene, […]. Plasseringen er imidlertid neppe tilfeldig; den forleder 
leseren til å tro at KGB-rapportene inneholder den endelige sannheten om Aliides liv» 
(Hamm, 2013, s.26).   

«The NKVD reports, the diaries, the picture of Aliide and Ingel, all have a crucial 
function in Oksanen’s novel, and are also remembrance figures of a bygone past» (Myhr, 
2014, s.267). Som Myhr (2014, s.258) også påpeker, fungerer alle disse mediene som 
symboler på fortiden (remembrance figures), i tillegg til at de er med på å karakterisere de 
ulike karakterene i romanen. Som nevnt, brukte Oksanen blant annet kvinneblader fra 
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Sovjettiden som kilder, og disse fungerer karakteriserende for blant annet Aliide. De ulike 
barnesangene (s.156, 157, 158, 159), propaganda slagord (s.112), hårfrisyrer (s.102) og 
matlagingen (s.117) er alt med på å gi beskrivelser av tiden de levde på og karakterene.  

5.1.2 Forteller  
Romanen har en autoral forteller. Fortellerens sentralperspektiv veksler mellom Aliide og 
Zara. Denne vekslingen skjer mellom hvert kapittel, og noen ganger innad i samme kapittel.  

Men skrekken til jenta var så åpenbar at Aliide plutselig følte den selv også […] Jenta 
strøk seg fort over hårstubbene, knyttet tørkleet stramt, kjørte øsa i bøtta og fylte den, 
skylte munnen, spyttet vannet i utslagsbøtta, kastet et blikk på speilbildet i glassdøra på 
koppeskapet, og gikk til ytterdøra. […] Zara tok noen skritt og ble stående i det gule lyset 
fra utelampa (s.73 – 74).  

Her skifter fortelleren fra Aliide sin synsvinkel over til Zaras i samme kapittel. Man får et 
innblikk i hvordan Aliide ser på Zara og hennes reaksjoner, før leseren forstår hva som 
foregår i hodet til Zara. Det er ganske effektfullt å skifte synsvinkel innenfor samme kapittel 
og hendelse, det gjør at leseren får en opplevelse av begge karakterenes tanker og følelser i en 
og samme hendelse. Det er med på å forsterke leserens opplevelse av det som skjer.  

Følelsene og tankene til Aliide og Zara blir aldri uttalt eksplisitt, men de blir fortalt 
gjennom fortelleren ved bruk av fri indirekte tale. På grunn av det, er det fortelleren som 
gjengir tankene og reaksjonene til de to kvinnelige hovedkarakterene. Denne måten å fortelle 
på kaller Dorrith Cohn «narrated- monologue», som kan oversettes til fri indirekte tale eller 
indre monolog. «The French and German terms (style indirect libre and erlebte Rede) are 
sometimes used, as well as «free indirect speech», «indirect interior monologue», «reported 
speech», etc.» (Cohn, 1978, s.13). Hun skriver, i Transparent Minds (1978), at fri indirekte 
tale imiterer språket en karakter bruker når vedkommende snakker til seg selv (Cohn, 1978, 
s.103). Det fører fokuset over på det mentale og emosjonelle livet til karakterene, og fri 
indirekte tale lar fortelleren ha mulighet til å bevege seg inn og ut av ulike karakterers sinn 
(Cohn, 1978, s.107, 110).  

Bevegelsen inn og ut av ulike karakterers sinn, som skjer i romanen, blir tydelig i 
måten fortelleren formidler tankene til Aliide og Zara. Her skapes det et skille i språket og det 
framhever skillet mellom de to kvinnene. Når fortelleren formidler Zaras indre tanker, 
anvendes det en del grovere ord og uttrykk. «Hun ville få beskjed om å si at Natasja måtte få! 
Si at Natasja er nødt til å bre ut fitta for hun er nødt til å få!» (s.68, min kursivering). Slike ord 
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og bannord er det mer av hos Zara, noe som er med på å skille de to karakterene fra hverandre 
i både alder og generasjoner. Banneord berører ofte temaer som er tabubelagt (Hasund, 2016), 
og Aliide er oppdratt til ikke å snakke om tabubelagte emner, samt ikke å bruke ord som for 
eksempel «satan», «Da hun var liten, fikk hun skjenn om hun sa ord som Gud, Satan, torden, 
døden» (s.163), og de to karakterenes ulike forhold til det verbale språket blir slik synlig. Det 
plasserer også Aliide og Zara fra hverandre i tid, på samme måte som bruken av ulike medier 
som er med på å karakterisere dem i ulike tider.  

Fortelleren sanser verden gjennom henholdsvis Zara og Aliide og har intern 
fokalisering. Traumatiske opplevelser gjør at offeret kan sitte igjen med en følelse av 
håpløshet, og ofrene utvikler forsvarsmekanismer for å opprettholde kontroll. Vekslingen 
mellom ulike stemmer og fortellerposisjoner både i og mellom karakterer, er med på å belyse 
denne fragmenteringen som kan betraktes som en forsvarsmekanisme (jf. kap.3.2). Denne 
vekslingen mellom Aliide og Zara, samt dagboken til Hans Pekk, er med på å framheve dette. 

Den autorale fortelleren har et perspektiv som er eksternt plassert til fortellingens 
karakterer, men sanser verden gjennom dem. Ifølge Myhr (2014, s.255) går fortelleren utover 
den bevisste oppmerksomheten til de to hovedkarakterene, gjennom beskrivelser av hvordan 
ting ser ut og hvordan kvinnene reagerer fysisk. «Utrenskning retter særlig oppmerksomhet 
mot hvordan de to kvinnene sanser verden rundt seg, og hvordan denne sansingen er påvirket 
av, og avslører, erindringer av fortidige hendelser» (Hamm, 2013, s.22).  

Det finnes også noe dialog i romanen, mellom Aliide og Zara, og også i avhøret av 
Aliide. I de fleste av dialogene trekker fortelleren seg vekk og overlater ordet til den talende. 
Men fortellerens vurderinger kommer til syne gjennom tankene til de ulike karakterene, og 
vurderingene de gjør av hverandre. Disse vurderingene fungerer både som en beskrivelse av 
den som tenker og den det tenkes om. For eksempel, som Myhr (2014, s.255) også påpeker, 
viser fortelleren Zaras reaksjoner i starten av romanen gjennom Aliides oppfattelse av henne. 
På den måten får vi like mye kunnskap om Aliide som Zara. Om det er Aliides egne tanker 
eller om det er fortellerens kommentarer er ikke alltid like lett å skille.  

Hamm (2013, s.23) mener at romanen legger den bevisste erindringen til fortellerens 
nivå, og at hovedpersonene reagerer først og fremst kroppslig, noe som signaliserer at 
erindringen er der, men at den ikke er bevisst. Slik blir det tydelig at Aliide og Zaras 
opplevelser var svært traumatiske.  
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5.2 Karakteranalyse  
For å få et bedre innblikk i karakterene, og forstå hva de har vært gjennom, skal det i denne 
delen kort redegjøres for de traumatiske hendelsene Aliide og Zara går gjennom. Fordi både 
Hans, Martin, Pasja og Lavrentji er viktige personer i Aliide og Zara sitt liv, i den forstand at 
de har sammenheng med deres traumer og det som skjer etter de traumatiske hendelsene, er 
en kort presentasjon og analyse av dem og deres forhold til kvinnene på sin plass etter 
analysene av kvinnekarakterene.       

For å få en bedre forståelse av hvorfor identiteten til Aliide og Zara står i «fare», eller 
sagt på en annen måte, hvorfor traumer kan være en trussel mot deres identitet, er det viktig å 
forstå hva de har vært utsatt for. Som det framkom av handlingsreferatet i innledningen, blir 
Aliide utsatt for overgrep i forbindelse med forhør i kommunehuset. Hun og Ingel holder 
Hans skjult etter at han ble ansett som sovjetisk fiende. De velger å iscenesette hans død, slik 
at ingen skal vite hvor han er og i håp om at det gjør at NKVD offiserene slutter å lete etter 
ham. Det viser seg derimot at de mistenker at kvinnene gjemmer Hans allikevel, og at de ikke 
tror på at han er død. De forsøker derfor å true dem og utsette dem for overgrep slik at de skal 
knekke og fortelle dem hvor han befinner seg.  

Aliide fikk hendene bundet på ryggen og en pose ble tredd over hodet. Så gikk mennene 
ut. Hun kunne ikke se noe gjennom stoffet […] Døra ble åpnet. Støvler. Blusen hennes 
ble flerret opp, knappene spratt på golvflisene, traff veggene […] Hun hadde en pose over 
hodet og posen luktet oppkast, […] posen luktet piss, den var våt av piss, spyet var eldre. 
Døra smalt, støvlene smalt, ovenfor støvlene ble det smattet, smekket med tunga, 
brødsmuler falt som kampestein på golvet. Smattinga holdt opp. – Hun stinker. Få henne 
vekk. Hun kom til seg selv i ei grøft. Det var natt, hvilken natt? Hadde det gått en dag 
eller to, eller kanskje bare ei natt? (s.131, 133) 

Dette er andre gangen Aliide blir tatt med til kommunehuset, og det var kun Aliide som ble 
tatt. Den første gangen ble hun og Ingel bare stilt noen spørsmål. Den tredje, og siste gangen, 
tok de med alle tre, både Aliide, Ingel og Linda.  

Det var fire menn. De banket ikke på, steg bare inn som om huset var deres […] Aliide 
nektet for at hun visste noe om Hans […] I kjellertaket hang det to lyspærer uten skjerm. 
[…] - Pent navn på ei pen datter. Linda var bare sju. – snart spør vi dattera Deres om disse 
samme tingene. De tidde. […] Vi legger jenta på bordet, så skal vi se. […] Linda ble ført 
inn. Det var ikke lenger knapper i blusen, hun holdt den sammen med hånda. – Opp på 
bordet med henne. Linda var så stille, øynene hennes – Beina fra hverandre. Hold fast. 
Ingel kvinket borti kroken. – Aliide Tamm ordner dette. Før henne hit til bordet. De sa 
ingenting, de sa ingenting. – Få henne til å ta pæra. De sa ingenting. De sa ingenting 
ingenting ingenting. – Her, ditt ludder, ta lyspæra! (s.138 – 139).  
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Aliide opplever det traumatiske ved å bli utsatt for et overgrep, men i tillegg opplever hun 
traume i forbindelse med å være den som utøver overgrepet på Linda. Men til tross for hva 
hun blir tvunget til å gjøre og hva de gjør med henne, forteller hun aldri noen ting, noe som 
understrekes av at ordet «ingenting» gjentas seks ganger på tre setninger. Aliide, og de to 
andre, kjenner også på det traumatiske ved redselen for å bli tatt inn til forhør på nytt; «Selv 
om ingen hadde hentet dem etter at hun kom gående alene hjem fra kommunehuset, for de 
opp hver gang noen banket på, men det gjorde alle i disse tider» (s.136). Det er blant annet 
denne redselen som gjør at hun gifter seg med en sovjetisk agent, i håp om at de da ikke tørr å 
utsette henne for dette flere ganger.   
 Zara blir, som sagt, utsatt for menneskehandel. Det som skulle bli hennes 
framtidsredning ble i stedet et stort mareritt. Det å bli utsatt for menneskehandel og det å 
måtte selge seg selv, er traumatiserende. I tillegg opplever Zara traumatiske hendelser med 
ulike kunder, avstraffelser hvis hun ikke gjør som hun skal, og frykt.  

Det gode humøret deres kunne svinge over til det motsatte når som helst, Zara måtte bare 
forsøke å gjøre så godt hun kunne med kundene. Snart ville den første være her. Ellers 
hadde ikke mennene vært på post. Ennå en liten stund, så måtte hun gjøre seg i stand så 
ikke Pasja fikk grunn til å klage. […] Pasja var misfornøyd med at Zara ikke hadde klart 
å lokke noen på bensinstasjonen kvelden før, selv om det hadde vært fullt opp av 
trailersjåfører og andre mannfolk. […] På hotellet fikk Zara beskjed om å vaske fjeset, og 
Pasja trykket hodet hennes ned i vasken som var full av vann, og holdt det der til hun 
besvimte (s.65 – 66).  

Det er noen hendelser Zara opplever som stikker ut og framstår som enda mer ekstreme og 
traumatiske enn andre. Det er disse hendelsene som virkelig illustrerer det grusomme hun blir 
utsatt for.  

Kunden hadde hatt en piggete ring rundt pikken, og noe annet også, Zara husket ikke hva. 
Hun husket bare at først ble det satt en dildo på Katia og en annen på henne, og hun måtte 
knulle Katia samtidig som Katia knullet henne og så holdt Katia fitta til Zara åpen og 
mannen trykket knyttneven sinn inn, og så husket hun ikke mer. Om morgenen kunne 
hun verken sitte eller gå, lå bare og røykte Prince-sigaretter. […] Pasja kom inn og befalte 
henne å ta av seg skjørtet og bre ut beina. – Ser det ut som ei frisk fitte? – Faen for dårlige 
forretninger. Få Nina hit og si hun skal sette noen sting (s.228).  

Her har hun ikke bare et samleie med en kunde, men opplever også at hun revner i underlivet 
og må sy. Hun blir derfor også utsatt for ekstreme fysiske traumer, ikke bare psykiske. I 
tillegg er hun allikevel nødt til å motta flere kunder dagen etter, men som Lavrentij presiserer, 
kan hun kun «ta imot kunder til suging» (s.228). Det grove språket i dette eksemplet, og i 
andre liknende avsnitt, er med på å framheve det brutale hun var gjennom. Noe av det som 
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viser seg ved Zara er at hun velger å fjerne seg helt fra disse opplevelsene, hun skaper seg en 
ny identitet som «Natasja», som også er navet som kundene forholder seg til. Dette er noe 
som utdypes i analysen av Zara, men som er viktig å påpeke i denne sammenhengen også. Det 
kommer tydeligst fram i de situasjonene hvor Zara er nødt til å se seg selv på pornofilmer som 
hun har måttet lage; «På skjermen pekte mannen med brødet sitt i retning jenta og ville 
komme i fjeset på henne. Jenta hadde hennes ansikt. […] På båndet var Natasja» (s. 203).  

Traumer i seg selv er en trussel for identitetsdannelse, som man kan se i det blant 
annet Brison nevner i sin artikkel (jf. kap.3.3), og det Luckhurst skriver om PTSD, «trauma 
disrupts memory, and therefore identity in peculiar ways» (jf. s.19). Traumenes påvirkning på 
hukommelsen og lagringen av minner, er et eksempel på trusselen dette kan medføre. Det er 
en del av minne som blir «borte» og som vedkommende det gjelder ikke har fri tilgang til. Det 
kan man se i de kroppslige minnene som dukker opp for Aliide, når hun opplever å få ulike 
reaksjoner som hun ikke selv opplever å ha kontroll over (dette vendes det tilbake til). Det 
kan også ses i Zaras «doble» identitet når hun arbeider som prostituert, som David Clarke 
skriver:   

Zara’s experience of sexual exploitation by Pasha and Lavrenti during her time in Berlin, 
which involves rape by the former of the two men, forced prostitution and forced 
participation in the filming of pornography, is described in shocking detail in the novel. 
[…] Zara becomes the object of the desire of others, losing her identity to the fictional 
figure of the prostitute “Natasha”, whose role she plays for her costumers (Clarke, 2015, 
s.11).  

Traumene kan også sies å være en trussel for kvinnekarakterenes identitet. Slik som 
eksemplet med Zara viser, skaper hun seg en annen identitet som prostituert. Hun velger at 
det er Natasja som opplever alt hun opplever, og slik klarer hun å distansere seg fra det som er 
vondt. Aliide, på sin side, velger blant annet å bli en del av den sovjetiske kollektive 
identiteten ved å bli gift med Martin og deretter agent, noe hun kanskje ikke ville valgt hvis 
hun ikke hadde vært utsatt for overgrep. Hun beskriver ikke mannen sin med varme ord, og 
det kommer fram at ekteskapet i hovedsak var for å «passe inn», ikke bli sett på som 
annerledes enn alle andre kvinner, og for sin egen beskyttelse mot nye overgrep.  

Det var alltid noen rester av løkstilker mellom tennene til Martin, og han var grovbygd 
[…] Hudporene var fulle av talg, og lukta av dem varierte med hva han hadde spist. Eller 
så innbilte Aliide det seg bare. Hun forsøkte i hvert fall å tilberede maten uten løk. Etter 
hver gjorde hun sitt beste for å lære å se på Martin slik en kvinner ser på en mann, hun 
prøvde å lære seg å bli kone, og litt etter litt fikk hun det bedre til […] Men lukta. Aliide 
prøvde først å puste hele dagen gjennom munnen. Til slutt ble hun vant til den (s. 145 – 
147).  
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Det ikke ligger naturlig for Aliide å være kjærlig overfor Martin, som eksemplet viser. Som 
romanen forteller, er Aliide egentlig forelsket i Hans, men det er en kjærlighet som ikke 
gjengjeldes. Dette ekteskapet er for å sikre trygghet, og hun må «lære seg å bli kone» og hun 
forsøker å lære seg å se på Martin slik hun opplever at andre forventer, og slik at andre skal se 
på deres kjærlighet som ekte.  

5.2.1 Aliide 
Vi møter Aliide som en eldre dame, og for første gang i 1992, i historiens nåtid. På dette 
tidspunktet bor hun på en estisk gård alene hvor dagene i hovedsak består av matlaging. Hun 
framstår, ved leserens første møte, som skeptisk og paranoid. Man får også et innblikk i 
hvordan hun ser ut gjennom Zaras iakttakelser av henne i starten av romanen. «Ansiktet var 
smårynkete med spinkle trekk, men uttrykksløst. […] Øynene virket grå eller blågrå […] 
Aliide var mindre enn hun hadde forestilt seg, direkte mager» (s.23 – 24). Hun er en forsiktig 
dame, som ikke sier mer enn hun må om seg selv og fortiden. Det blir tydeligere etterhvert, 
når man får mer innblikk i hennes historie, at hun også er sterk, handlekraftig og smart. Dette 
fordi hun er den som blant annet ordner med gjemmestedet til Hans og at hun, som tidligere 
nevnt, aldri, uansett hva de utsetter henne for, oppgir hans gjemmested. Hun er også veldig 
sjalu på sin søster, noe som preger hennes atferd gjennom romanen. Dette får henne til å gjøre 
en del handlinger som kan framstå som onde, uten at hun egentlig er ond. 

I første kapittel jager Aliide en flue. Hun forsøker å drepe den, men flua klarer til 
stadighet å unngå sin død. Leseren får innblikk i hva Aliide tenker om fluen gjennom 
fortelleren. «Hun hadde slengt teppet til side og skyndt seg å lukke kjøkkendøra, for flua 
hadde ikke hatt forstand til å smette inn der ennå. Dum var den. Dum og ondsinnet» (s.10). 
Ifølge Hamm (2013, s.19) er det uklart om det er fortelleren eller Aliide som mener at fluen er 
dum. Fortelleren gjengir tankene og handlingene til Aliide så detaljert at leseren ser scenen 
for seg som i sakte film. Det kan føles som om leseren er sammen med Aliide på kjøkkenet, 
og ser og vurderer fluen ut fra hennes posisjon.  
 Aliide oppdager en bylt ute på gårdsplassen sin, og etter en stund med avveiing om 
hva det kan være, går hun ut for å sjekke. Det er Zara hun finner. Ut ifra beskrivelsene av 
Aliides tanker, og hennes spørsmål til jenta, forstår leseren at Aliide er en skeptisk dame. Hun 
er mistenksom på hva denne jenta er ute etter, og man forstår at hun har erfaringer fra fortiden 
som gjør henne forsiktig. «Mannen? Var hun gift? Eller var hun likevel et agn plassert der av 
tyver? Til agn å være var hun underlig forvirret. Eller var det meningen at hun skulle vekke 
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medlidenhet?» (s.17 – 18). Leseren får i tillegg en forståelse for at Aliide har opplevd noe 
traumatisk, og at det ikke er noe Aliide mener at man skal snakke om, «Blåmerker skal 
dekkes og ties om. Sånn har det alltid vært» (s.18). Disse blåmerkene til Zara sier noe om at 
jenta har blitt utsatt for vold, og det understrekes av redselen jenta utstråler. At Aliide også 
har blitt utsatt for vold blir synlig når hun går inn for å hente vann til jenta; «Hun måtte bare 
ikke bli værende her og spre den avskyelige, kjente stanken av skrekk» (s.19, min 
kursivering). 

Det er tydelig gjennom hele romanen at Aliide ikke helt klarer å kvitte seg med 
minnene fra fortiden, uansett hvor mye hun ønsker det. Hun kjemper mot sitt fortidige selv, 
men de ubevisste erindringene og kroppslige reaksjonene gjør at hun ikke slipper unna. Aliide 
har gjort noen moralsk tvetydige handlinger i fortiden, som det å få sin niese og sin søster 
deportert til Sibir. Dette gjør hun blant annet fordi hun anser sin svoger som sin store 
kjærlighet. Hun streber etter at han skal se på henne som det samme. Det har også blitt 
diskutert at Aliide deporterer Ingel og Linda fordi de var vitne til overgrepene og dermed 
kjenner hennes skam (dette diskuteres nærmere i kapittelet om skam). I tillegg begynner hun 
etter hvert å jobbe som agent for NKVD.  

Det tydeligste eksemplet på at Aliide kjemper mot sitt fortidige selv, er 
sammenlikningen mellom henne og fluen. Fluen blir et symbol på måten Aliide ser seg selv, 
hennes selvbilde, og den versjonen av henne som utførte de umoralske handlingene. Aliides 
reaksjon til voldtekten i kommunehuset, var å distansere seg fra sin egen kropp. I retrospekt 
forstår leseren at når Aliide jager fluen, så jager hun egentlig den versjonen hun ble etter den 
dagen (Myhr, 2014, s.261).  

Hun ble til en mus i en krok av rommet, ei flue i lampa, hun fløy bort, ble en spiker i 
veggpappen, en rusten tegnestift, hun var en rusten tegnestift i veggen. Hun var ei flue, 
og hun gikk bortover et nakent kvinnebryst, kvinnen var midt i et rom med en pose over 
hodet, og flua gikk over en fersk kvestelse, blodet presset under huden, tvers over 
blåmerkene gikk den linjen flua måtte følge […] Kvinnen med en pose på hodet midt i 
rommet var en fremmed, og Aliide var borte (s.131 – 132).  

Sett i sammenheng med hva som skjer senere i historien, kan man tolke det dithen at hun 
jager bort seg selv i starten av romanen.  

Aliide Truu stirret på flua, og den stirret tilbake med bulende øyne. Aliide følte seg kvalm. 
[…] Flua hadde vekket henne om morgenen da den spaserte sorgløst bortetter 
pannerynkene som på en landevei, overmodig og ertende. Hun hadde slengt teppe til side 
og skyndt seg å lukke kjøkkendøra, for flua hadde ikke hatt forstand til å smette inn der 
ennå. Dum var den. Dum og ondsinnet. […] men flua flyktet igjen som om den drev ap 
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med henne. Selv om hun allerede i mer enn en time hadde forsøkt å få livet av flua, hadde 
den beseiret henne for hvert slag, […] Hun skulle nok få tatt den (s.10 – 11).  

Sammenlikningen mellom Aliide og fluen blir enda mer forsterket når leseren i slutten av 
boken leser NKVD-rapportene. I disse rapportene blir Aliide kalt for «agent flua». Dermed er 
det ikke nødvendigvis kun den fysiske flua som er «dum og ondsinnet», men den Aliide var 
som agent også. Aliide forandrer seg etter det som skjedde, og det er i etterkant av 
overgrepene at hun gifter seg med Martin. Dette gjør hun fordi hun, som nevnt, ser på dette 
som en måte å beskytte seg mot flere overgrep. Hun blir etter hvert agent «flua» som utfører 
de moralsk forkastelige handlingene. Man kan dermed argumentere for at hendelsene førte til 
en endring av Aliide fra offer til skurk. Før hendelsen var hun sjalu på sin søster og det hun 
hadde med Hans, men Aliide gjør ingenting med det på den tiden, og kan ses på som et 
«offer» for kjærlighetssorg. Men det endrer seg etter overgrepene. Hun er med på å få 
søsteren deportert, og dermed kan hun, i Aliides øyne, ha Hans for seg selv. For uansett hvor 
mye de spør, forteller aldri Aliide at Hans ligger gjemt i hennes eget hus, og hun planlegger å 
få Hans til Tallinn hvor de to kan leve lykkelig sammen. «[…] de kunne spasere sammen, gå 
på kino, gjøre alt mulig, og alt ville være deilig, […] og lukta av Ingel svevde ikke noe sted. 
Han skulle endelig se hvilken vidunderlig kvinne hans Liide virkelig var» (s.290).  

Under overgrepet velger Aliide å distansere seg fra seg selv, eller dissosiere. Dette blir 
en forsvarsmekanisme for å overleve overgrepet, slik det presenteres av Varvin. «Hun 
forsøkte saktens, hun var ei flue, rømte vekk, fløy opp i taket, fløy bort fra lampelyset, 
gjennomsiktige vinger, hundre øyne, men kvinnen på steingolvet ga fra seg en rykkende 
ralling» (s.132– 133). Denne distanseringen som Aliide gjør for første gang her, følger henne 
videre i romanen. Hun distanserer seg fra alt som hun assosierer med overgrepet, og holder 
seg unna kvinner som har opplevd det samme. Luckhurst påpeker at et sett med symptomer 
man kan oppleve etter noe traumatisk er unngåelse av stimuli som er forbundet med traumet 
(jf. kap.3.1).  

Dissosiering under traumatiseringen fortsetter ofte i ettertid, som Varvin hevder, og 
forstyrrer derfor tilpasning og utvikling. Frykten og den bevisste glemselen fra Aliide følger 
henne videre fra denne dagen, og hindrer hennes utvikling. Men hun forsøker iherdig å 
tilpasse seg i den sovjetiske tiden (noe som diskuteres nærmere senere i oppgaven). 
Dissosieringen følger henne også i relasjonen med sin datter og gjør at Aliide ikke klarer å ha 
et nært mor-datter-forhold med Talvi, som nevnt over. Traumer kan også være noe som 
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påvirker de neste generasjonene. Effekten av den traumatiske hendelsen kan bli opplevd av et 
individ en eller flere generasjoner senere (jf. s.22).  

Det er også tydelig fra eksemplet med flua, at det ikke er så lett å bli kvitt den, på 
samme måte som det ikke er så lett for Aliide å glemme hvem hun var og det hun har gjort. 
Gjennom hele romanen kjemper Aliide for å glemme fortiden, men de fysiske reaksjonene og 
den ubevisste erindringen gjør det umulig for henne å glemme det helt. På samme måte som 
fluen i starten driver ap med henne, gjør de ubevisste minnene hennes det samme ved å 
fortsette å dukke opp som kroppslige reaksjoner. Aliide klarer aldri helt å beseire dem i form 
av glemsel. I del fire av romanen får leseren derimot vite at Aliide planlegger å ta sitt eget liv, 
ved å brenne ned huset sitt med seg selv inni. Dette kan tolkes som hennes måte å glemme på, 
eller rense seg selv, men man får aldri vite om hun gjennomfører det eller ikke. Aliide redder 
også Zara på slutten av romanen. Hun skyter både Pasja og Lavrentij som er ute etter Zara. 
Ved å redde jenta kan man si at hun «gjør opp for seg», eller renser seg selv.  

I Utrenskning framstår glemsel som bevisst, med en framtredende og ufrivillig 
erindring. Litteratur som handler om traumer, tematiserer på den ene siden bevisst og ubevisst 
glemsel, og på den andre siden en aktiv erindring og konstruksjon (Langås, 2016, s.13). Det er 
de traumatiske minnene, som både Janet, Langås og Brison hevder er mer kroppslig enn 
narrativt minne, som trenger seg på i form av ufrivillige kroppslige reaksjoner på ulike 
hendelser som minner hovedpersonene på de traumatiske hendelsene;  

Men skrekken til jenta var så åpenbar at Aliide plutselig følte den selv også. Herregud 
som kroppen husket den følelsen, husket den så godt at hun lot seg påvirke straks hun så 
den i øynene til en fremmed. […] Frykten slo seg ned som hjemmekjent i huset. Som om 
den aldri hadde vært borte. Som om den bare hadde gått ut en tur og nå vendte hjem igjen 
til kvelds (s.73 – 74).  

Kroppsspråket til Zara vekker de traumatiske minnene hos Aliide. Man kan se at måten Zara 
reagerer på og måten hennes frykt gjenspeiles i kroppen, trigger de traumatiske minnene til 
Aliide. Det som er spesielt med traumer, er at det handler om en tvetydighet i form av det å 
huske og det å glemme. Traumer er en «dobbel erindrings- og kommunikasjonssituasjon, idet 
noen vil huske, noen vil glemme, noen vil tale, noen vil tie. Denne tvetydigheten er 
karakteristisk for traumatiske hendelser og deres etterspill» (Langås, 2016, s.10). Aliide er 
den som tydeligst vil glemme og tie om det som har skjedd. «[…] Aliide hadde absolutt ikke 
til hensikt å forklare noe som helst for et fremmed menneske, hun forklarte det ikke for dem 
hun kjente heller» (s.73). Med Aliide er det derfor snakk om en bevisst glemsel og fortielse. 
Zara vil helst tie, men det er ikke like tydelig om hun ønsker å glemme. Zara framstår på en 



43 
 

måte som gjør at man kan få en oppfattelse av at hun ønsker å tie for slik ikke å bli 
forhåndsdømt til å være noe hun ikke anser seg selv for å være. «- hvis hun ikke hadde noen 
historie, så noe annet, hva som helst […] Snart ville Aliide merke desperasjonen, og når hun 
gjorde det, ville hun tenke at den jenta har ikke rent mel i posen» (s.27).  

Den ubevisste erindringen til Aliide, de kroppslige minnene, kan framstå som den 
hjemsøkende effekten traumer har, slik den blir presentert av Caruth, og definisjonen av 
PTSD som presenteres av Luckhurst.  

- Hva betyr det? Spurte Aliide og skvatt litt av sin egen stemme. Det var klynkinga fra ei 
dengt bikkje. Talvi rynket usikker på brynene. Bunten med knakkpølser hadde dumpet 
ned på bordet. Aliide trykket hendene hardt mot voksduken, de hadde begynt å skjelve 
igjen. […] Nå måtte hun ikke tenke på noe som helst, når hun bare fikk Martin avgårde 
til tannlegen med Talvi. Sammen med Martin ville hun være trygg. Det surret i ørene på 
Aliide. […] Øynene til Talvi var så like Linda sine. Ansiktet til Martin og øynene til Linda 
(s.217).  

Caruth hevder at traumer fortsetter å ta kontroll over individer med sine insisterende 
tilbakevendinger (jf. kap.3.2), og Luckhurst påpeker at noen symptomer kan handle om at 
hendelsene fortsetter å dukke opp i bevisstheten gjennom blant annet flashbacks (jf. kap.3.1). 
Traumatiske hendelser blir ikke oppfattet fullt ut når det skjer, men de synker inn etter hvert 
og de blir erindret gjentatte ganger i senere tid (Langås, 2016, s.23). Det er på denne måten 
traumer har en hjemsøkende effekt, de fortsetter å trenge inn i bevisstheten til individet. I 
eksemplet ovenfor kan man tolke Aliides reaksjon som et flashback. Hun har ikke kontroll 
over reaksjonen sin, men blir bevisst skjelvingen og tenker automatisk på Linda. Her tar 
traumet over kontrollen, noe man kan se ved at hun febrilsk forsøker å få kontroll på de 
skjelvende hendene og hvordan hun forsøker å ta kontroll over tilbakevendingen ved å prøve 
og ikke tenke på noe som helst og få mann og barn avgårde. Slik som Langås, Janet og Brison 
hevder (jf. kap.3.3), er traumatisk minne knyttet til kroppen, og de representerer en slags 
somatisk hukommelse som er fragmentarisk og består av bilder, lyder, lukter og andre sterke 
sansinger. Det er også typisk at de er utenfor subjektets mentale kontroll, og kan slik 
produsere både sinne, angst og en følelse av at kroppen ikke henger sammen. Aliide opplever 
også disse kroppslige minnene, selv lenge etter hendelsen i kommunehuset i 1946, og etter at 
hun har forsøkt å komme seg videre og glemme fortiden. Aliide er på jobb på kontoret og hun 
hører kjente skritt; «hun behøvde ikke å se opp, hun kjente stemmen, det var stemmen til den 
mannen som hadde gått og hentet Linda i det andre rommet i kjelleren på kommunehuset» 
(s.181). Her er det lydene som er kjente og som fører til en ufrivillig reaksjon. «Aliide måtte 
sette seg. Kreftene rant gjennom beina ut i sanden. […] Imens bøyde hun hodet mot fanget, 
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knyttet de skjelvende hendene om knærne som også begynte å rykke» (s.181). Minnene om 
hendelsene dukker ufrivillig opp, og kroppen reagerer uten at Aliide klarer å kontrollere det. 
De traumatiske minnene er med på å hindre henne i å gå videre, fordi hendelsene vedvarer å 
okkupere bevisstheten (Langås, 2016, s.25). Selvet, slik Locke ser det (jf. kap.3.3), handler 
om å utvikle seg i samspill mellom fortid og framtid. Men hendelsene fører til at dette 
samspillet brytes, og slik, påpeker Brison, hindrer disse minnene at en person kan se for seg 
en framtid. Langås (2016, s.26) hevder at narrativer er en hjelp til å skape denne 
sammenhengen mellom før og nå i livet, og på den måten konstruere en identitet. Traumatiske 
hendelser kan derfor tolkes som et innbrudd i en identitet. Ved at Aliide fortrenger fortiden og 
nekter å snakke om den, har hun vanskeligheter for å skape en sammenheng mellom før og 
nå, og slik sett vanskeligheter for å konstruere identiteten sin.   
 Måten Aliide sliter med å få ordentlig kontakt med sin datter på, er et eksempel på 
hvordan de traumatiske hendelsene kan påvirke hennes identitet og utvikling etter overgrepet. 
«Aliide kunne ikke prate med den da den var født engang. Hun overlot pludringa til ham […] 
Aliide forsøkte noen ganger, men det gikk ikke så bra, og barnet sluttet ikke å gråte før pappa 
kom» (s.208). Slik som Varvin påpeker, kan utviklingen til den traumatiserte forstyrres, og 
man kan oppleve vanskeligheter med nære relasjoner (jf. kap.3.4). Det kan man se ved at det 
henvises til barnet som «den». Aliide uttrykker selv at det er Martin som tar seg av 
oppdragelsen, og at hun selv ikke er i stand til å være noen god mor.  

Mens Martin sørget for alt det andre som hadde med barneoppdragelse å gjøre, tok Aliide 
ansvaret for alt som medførte køing. […] Aliide innså saktens at hun oppførte seg som 
om hun prøvde å løpe fra barnet sitt, men hun var ikke i stand til å få dårlig samvittighet 
av den grunn, og hvis hun forsøkte å spille ordentlig mor, følte hun seg aller rarest. Hun 
konsentrerte seg heller om å framholde for de andre kvinnene hvilken fortreffelig far 
Martin var, og visket seg selv fullstendig ut som mor når hun gjorde det (s.215).  

Traumet blir her en trussel for utviklingen til Aliide, for hennes identitetsprosess, og fører 
med seg vanskeligheter for å ha et nært personlig forhold til sin datter, noe som støttes av 
teorien til Varvin. Han hevder også at brudd i utviklingsprosessen og svekket 
tilknytningsevne kan videre føre til følelsesmessige forstyrrelser (jf. kap.3.4). Man kan blant 
annet se, i fortellingens nåtid når Aliide møter Zara, at Aliide har vanskeligheter for å 
kontrollere aggresjonen; «Snart var hun tilbake med mørkt brød og smørasjett. […] Smerten i 
hånda bredte seg til skulderen. Hun hadde klemt smørasjetten altfor kraftig for å få bukt med 
trangen til å slå» (s.21).  
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Problemer med å kontrollere følelsene er, ifølge Varvin, en vanlig konsekvens av 
traumatisering (jf. kap.3.4), det samme viser Luckhurst, «[…] including loss of temper 
control» (jf. s.19). «Igjen steg forbitrelsen i Aliide. […] Igjen fikk hun lyst til å gi jenta en 
ordentlig dask. Hvis hun absolutt måtte skjelve, så fikk hun gjøre det i skjul og slik at ingen 
merket det» (s.72).  Her vekker de kroppslige reaksjonene til Zara de fortidige minnene til 
Aliide. Dette gjør at Aliide reagerer med aggresjon. Fordi hun ikke har kontroll over de 
traumatiske minnene, kan det produsere sinne, som Langås påpeker (jf. s.24). Aliide veksler, 
gjennom hele romanen, mellom å synes synd på jenta til å føle aggresjon og avsky for henne. 
Hun utsetter aldri Zara for vold, men de voldelige følelsene og tankene dukker til stadighet 
opp. Dette gjelder ikke kun med Zara, men også andre personer.   

Han var svak nå, og det vakte en irritasjon i henne og en lyst til å sparke, slå med et riktig 
kraftig slag, denge til med staven i ryggen og sida – eller noe, heller med en sandpose, 
den satte ikke spor. Mose innvollene til en masse, det ville være en velkjent metode for 
ham, sandposen var riktig gammelkjæresten hans, kyss den! (s.83).  

Man kan tolke Aliides reaksjon dithen at irritasjonen over svakheten til Volli stammer fra at 
hun kjenner seg igjen. Dette skaper en følelse av aggresjon og tanker om vold som hun ikke 
helt klarer å kontrollere. I tillegg er han et annet partimedlem, noe som i seg selv kanskje 
vekker en avsky hos henne.  

Traumatisering kan føre til vanskeligheter med å stole på og å åpne seg for andre 
(Varvin, 2003, s.115), slik man kan se i relasjonen Aliide har med Zara. Aliide skifter mellom 
å synes synd på Zara, til å føle avsky for henne, og mistenke jenta for å være tyv. Hun er 
skeptisk til jenta, og Aliide tror lenge at hun er sendt for å rane henne. Mistillit blir slik en av 
de første karakteristikkene av henne. «Kanskje jenta var gal. Kanskje hun hadde stukket av fra 
et eller annet sted. Hva visste vel hun. Kanskje jenta bare var forvirret, kanskje det hadde 
hendt noe og det var derfor hun var sånn. Eller kanskje hun likevel var agn for en russisk 
tyvebande» (s.16). Dette kan tolkes dithen at hendelsen og traumatiseringen i ettertid har ført 
til at Aliide ikke stoler på noen. Denne adferden er vanlig hos traumatiserte personer, og de 
gir ofte signaler om at verden er farlig og at man kun kan stole på seg selv (jf. kap.3.4). 
«Effektivt agn, måtte hun innrømme, som virket så fort på en som henne, hun som hadde sett 
det meste i livet» (s.21). Denne manglende evnen til tillit kan man se flere steder i romanen. 
Det er tydeligst i interaksjonen mellom Aliide og Zara, men det kommer også fram andre 
steder. Aliide ringer blant annet til sin nabo, Aino, og lyver om at hun er syk slik at Aino ikke 
skal komme bort til henne når Zara er der. «[…] Aliide ville ikke gå fra jenta alene hjemme. 
Dessuten, om Aino så jenta, ville ikke Aliide kunne hindre at ryktet spredte seg i bygda. Og 
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hvis mannen til jenta i det hele tatt eksisterte, synes han å være en slik gjest som hun ikke 
ville ønsket å få besøk av» (s.43). Det er tydelig at Aliide ikke stoler på noen andre enn seg 
selv. Hun stoler ikke på at Zara sin historie er helt sann, og hun stoler ikke på at naboen ikke 
vil fortelle om den fremmede jenta i huset hennes, til tross for at det framstår som om de to 
har et vennskapsforhold.  

I løpet av romanen, kan man se at Aliide bevisst konstruerer sin egen identitet. Ifølge 
både Straub og Woodward er identiteten noe vi selv kan være med å konstruere innenfor visse 
rammer. Det handler om ulike valg vi tar for å være den vi ønsker å være (jf. kap.2.2). Aliides 
forsøk på å konstruere en identitet, kan man se ved det bevisste valget hun tar ved å gifte seg 
med Martin.  

Selv om hun fikk en slags trygghetsgaranti ved å gifte seg med Martin, oppnådde hun 
enda en viktig ting med ekteskapet. Hun ble som en hvilken som helst alminnelig kvinne. 
[…] ingen ville prøve å påstå at det hadde hendt noe under forhørene. Ingen ville tro at 
en kvinne var i stand til å gifte seg med en kommunist etter noe sånt (s.143).  

Her konstruerer Aliide en identitet som en alminnelig kvinne. En som er som alle andre, fordi 
alle andre kvinner gifter seg og får barn. Dermed forsøker hun å fjerne den delen av 
identiteten hennes som handlet om at hun var ulykkelig forelsket i sin søsters mann. I tillegg 
fjerner hun den delen av identiteten sin som gjør henne til et offer for seksuelle overgrep, og 
skaper etter hvert en identitet som en god kommunist. Men, slik Straub hevder, er identitet 
som konstruksjon i konstant fare for at visse forhold forstyrrer utformingen og 
opprettholdelsen av den (jf. kap.2.1). Traumer er en slik trussel, og som man kan observere i 
romanen, slipper ikke Aliide helt unna det hun forsøker å glemme. Sangene som opptrer i 
romanen, kan tolkes som en påminnelse om fortiden for Aliide.  
 Til tross for iherdige forsøk på å konstruere en ny identitet, dukker minnene om de 
traumatiske hendelsene stadig opp og påvirker prosessen. For uansett hvor mye hun forsøker å 
skyve det vekk, har hun fortsatt blitt utsatt for overgrep, det kan hun ikke fjerne seg fra til 
tross for sitt forsøk på å overbevise andre om det faktum at hun ikke er det. Dette påvirker 
igjen hennes følelse av å være en «god kamerat» (sovjetisk agent). Fordi traumene hjemsøker 
henne og til stadighet dukker opp i hennes bevissthet, klarer hun ikke helt å kvitte seg med 
den delen av seg som hater sovjeterne. Det kan vi se i eksempelet på side 45 i denne 
avhandlingen. Volli er et annet partimedlem, og Aliide viser en tydelig avsky for ham. Når 
Estland har blitt selvstendig er Volli redd for at de kommer til å havne for retten. Han 
forventer, indirekte, at Aliide skal komme og vitne for ham, og hun forstår at andre vil 
komme til å gjøre det samme. Men det har hun ikke tenkt til.  
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De ville betrakte henne som forbundsfelle og kreve at hun stilte opp. […] og vise til 
minnet om Martin og hvordan hun også har vært med på å bygge dette landet og hvordan 
æren deres så skammelig blir forsøkt tilsølt, og like ens minnet etter alle avdøde soldater 
og veteraner! […] Aliide ville aldri i verden dra noe sted for å si noe som helst om de 
tidene (s.84).  

Dette kan også tolkes som hennes måte å ta avstand fra denne identiteten. I eksempelet 
framstår hun som en som ikke ser på seg selv som en del av denne gruppen, og hun har 
kanskje et ønske om å ta avstand fra denne identiteten. I det ene dagbokutdraget kan man også 
ane denne ambivalensen med tanke på at hun ikke helt klarer å gi seg hen til den sovjetiske 
identiteten. «[…] men hun blir alltid så rar når jeg bringer Martin på tale. Hun ser ut som om 
jeg beskylte henne for noe ondt, hun skrumper liksom sammen. Hun har vanskelig for å 
snakke» (s.302). Det at Aliide kvier seg for å snakke om Martin kan ha sammenheng med 
hennes kjærlighet for Hans, og at hun ikke ønsker at han skal oppfatte henne som tilhørende 
ham. I det ligger den ambivalensen hun har mot denne identiteten. Hun trenger tryggheten, 
men samtidig virker det som om hun allikevel ikke ønsker å bli oppfattet som en del av den 
sovjetiske identiteten, i hvert fall ikke av Hans.  

Litteraturforskeren Lawrence L. Langer, skriver Langås (2016, s.31), hevder at de 
traumatiske minnene ikke følger kronologisk tid, eller beveger seg framover. De kjennetegnes 
derimot av det han kaller varig tid, en slags ikke-tid.  

Mens hendelsen er daterbar og punktuell, bindes den traumatiske erfaringen opp i 
forsinkede symptomer som gjentas på tvangsmessig vis, og som tilslører hendelsen. Dette 
kan føre til en opplevelse av at identiteten blir borte. Det gamle jeget finnes ikke lenger, 
og det er også umulig å se for seg at det har noen framtid. Den temporale kontinuiteten 
som danner basis for konstruksjonen av et individ, mistes av syne. Verken fortid eller 
framtid gir subjektet meningsfulle horisonter å skape et liv ut ifra. Den manglende evnen 
til å huske sine tidligere følelser og se seg selv i framtiden, skaper en nummenhet som 
ødelegger motivasjonen for å rekonstruere en fortelling (Langås, 2016, s.31).  

Aliide forsøker å legge den gamle henne bak seg, men klarer ikke det helt. På den måten har 
hun vanskeligheter med å konstruere en identitet. Det er ikke fordi hun ikke evner å huske 
sine tidligere følelser, slik Langås hevder er tilfelle for mange som opplever traumer. Kroppen 
til Aliide, de ubevisste erindringene, husker følelsene hun hadde. Det kan man se når Aliide 
kjenner på Zaras frykt og husker den kjente frykten. Aliide avskyr Zara fordi hun minner 
henne på de følelsene hun selv fikk da hun ble utsatt for overgrep, og det er dette hun forsøker 
å få en avstand fra. Det er ønsket om å glemme fortiden, det som skjedde og det Aliide selv 
gjorde som gjør at hun ikke vil fortelle og dermed ikke klarer å konstruere en identitet. 
Nummenheten kan man se i relasjonen mellom Aliide og Talvi. Hun klarer ikke å få noe nær 
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kontakt med datteren (jf. s.44), mye på grunn av at hun opplever å ikke kunne dele sine 
historier med henne. Det handler både om de historiene hun vokste opp med og det hun selv 
har opplevd. Det sistnevnte ønsker hun derimot bevisst ikke å dele.  
 Til tross for at Aliide sliter med å konstruere en identitet, forsøker hun allikevel å gjøre 
det. Myhr (2014, s.258) hevder at Aliide aktivt konstruerer en identitet i forhold til sine 
omgivelser. Det ser man når hun fjerner alle fysiske minner fra den kommunistiske tiden når 
Estland blir uavhengig. På samme måte fjerner hun alle minnene fra den tyske tiden når sovjet 
okkuperer landet. Men til tross for disse forsøkene klarer hun ikke å kvitte seg med de 
kroppslige minnene. Slik Straub hevder (jf. kap.2.1), er den individuelle identiteten noe 
individet aktivt konstruerer ved å forhandle med seg selv, og målet er å oppnå en følelse av 
sammenheng og kontinuitet – å være seg selv lik, uansett hvilke utfordringer en måtte møte. 
Det klarer ikke Aliide. Som man ser, endrer hun hvem hun er etter hvem som har okkupert 
landet. Hun støtter de tyske når de kontrollerer og sovjet når de har tatt over igjen. Hun når 
ikke målet om å være seg selv lik. En kan diskutere om Aliide er opportunistisk med tanke på 
at hun «støtter» det til enhver tid gjeldene regimet. Aliide ender likevel opp med å finne en 
identitet i sovjet ved å gifte seg med Martin og deretter bli agent. Denne identiteten blir 
varende lenge, men det kan diskuteres om dette er kun noe hun ønsker å framstå som, men 
ikke egentlig ser seg selv som (jf. s.47). Fordi hun gifter seg med Martin på bakgrunn av et 
ønske om beskyttelse, og fordi hun fortsetter å være forelsket i Hans og planlegger å flytte til 
Tallinn med ham, kan det virke som den identiteten hun har da, kun er et skalkeskjul.  

Måten å lage mat på fungerer som et symbol på Aliides forsøk på å bevare den estiske 
identiteten, og hennes motstridende følelser rundt den sovjetiske. For eksempel det å krydre 
agurken med pepperrot, som leseren første gang får vite i starten av romanen (s.61). Man får 
senere vite at dette var et av triksene til Ingel (s.168). Aliide forsetter med å sylte og lage 
sirup og diverse annet mat, og oppskriftene er de gamle estiske som hennes mor lærte Ingel, 
og Aliide til slutt lærte selv. Beskrivelsene av mat er hyppig i første del av romanen, og i 
starten av del to, og man kan forstå at Aliide tar med seg disse kunnskapene videre etter at 
Ingel, Linda og Hans er borte. På den måten holder hun på sin estiske identitet. Til tross for 
sitt forsøk på å framstå som sovjetisk utad, viser hun sin motstand mot den sovjetiske 
ideologien gjennom sitt estiske kjøkken.  

Michelle Balaev hevder, i motsetning til flere av de foregående teoretikerne, at 
traumer ikke nødvendigvis fører til mangel på identitet. Balaev taler derimot for at det skjer 
en persepsjonsendring – altså at individet betrakter seg selv og verden på en ny måte etter den 
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traumatiske hendelsen (jf. kap.3.3). Aliide velger aktivt å gifte seg med en NKVD offiser, noe 
hun kanskje ikke ville valgt hvis hun ikke hadde blitt utsatt for overgrep. Men Aliide innser at 
hun må gjøre noe for ikke å bli utsatt for det samme igjen. Hun blir på mange måter mer 
paranoid og i redselen for at folk skal skjønne hva hun har vært utsatt for, endrer hun sin egen 
situasjon. Aliide blir også mer skeptisk og engstelig etter hendelsen. Hun ser ikke lenger 
verden som trygg.  

5.2.2 Zara  
Leserens første møte med Zara er når hun blir funnet av Aliide på gårdsplassen i 1992, og 
fortelleren gir et detaljert bilde av jenta, «På de brukne neglene satt det rester av rød lakk. 
Striper av maskara og slappe permanentlokker lå nedover kinnene, hårlakken synes som små 
kuler […] Under skitten var ansiktshuden som et overmodent glasseple» (s.13). Zara framstår 
som en redd og usikker jente når Aliide konfronterer henne, og hun er nølende i svarene sine, 
og skvetten. «Hun så i retning Aliide, men det forskremte blikket festet seg ikke på henne» 
(s.15). Aliide kaller ikke Zara etter navnet, men omtaler henne kun som «jenta», og man 
forstår at Zara er betraktelig yngre enn Aliide. Språket i romanen, blant annet bruken av 
grovere ord i Zaras indre monologer og tilbakeblikkene i hennes liv, som påpekt, underbygger 
også dette. Zara framstår, i de tilbakeblikkene som omhandler hennes liv i Vladivostok, som 
en drømmende jente. Hun har mange gode planer og ønsker for framtiden, «[…] ble lege på 
rekordtid og skaffe dem en leilighet. Hun skulle ha eget rom der hun kunne studere i fred og 
ro, lese til eksamen, og hun skulle ha vestlig frisyre, gå i glinsende strømpebukser hver dag, 
og bestemor kunne lete etter Karlsvogna med stjernekikkert» (s.52). Men denne delen av 
henne forsvinner etter den dehumaniserende behandlingen hun blir utsatt for. I etterkant av 
overgrepene, får hun et dårlig selvbilde, hvor hun selv beskriver seg som dum og skitten. 
Aliide beskriver også Zara med avsky, men det kan tolkes som mer avsky mot seg selv fordi 
hun kjenner seg igjen i jenta.  

Det blir etter hvert også klart at Zara har rømt fra noen, og hun er konstant på vakt etter 
tegn som kan tyde på at de har funnet henne; «Og hva nå? Han mannen din. Er han etter deg? 
Spurte Aliide mens hun så på jenta som spiste. Sulten var ekte. Men hva med redselen. Var 
hun bare redd for mannen sin? – Han er etter meg. Mannen min» (s.21). Det kommer fram at 
Zara ikke rømmer fra sin mann, men at dette er en historie hun tilbyr Aliide fordi hun er redd 
for hva Aliide kommer til å gjøre hvis hun får vite sannheten. Aliide tar jenta med seg inn i 
sitt hus, og tilbyr henne mat og en vask. Zara forsøker hele tiden å finne en måte å komme seg 
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til Vladivostok, og hun prøver å tenke ut en historie som hun tror fører til at Aliide stoler nok 
på henne til å hjelpe. Hos Aliide tenker Zara at hun kan få hjelp til å komme seg videre, og 
forsøker hele tiden å finne en fluktplan.   

Talvi hadde bil. Det kunne løse alle problemene. Når kommer Talvi? Snart. Hvor snart? 
Kanskje i løpet av et par dager. Hvis ikke Pasja nådde fram først, kunne Zara flykte til 
Tallinn ved hjelp av Talvi. Deretter behøvde hun bare å tenke på hvordan hun skulle 
komme seg videre fra Tallinn […] (s.57 – 58).  

I dette eksemplet kan man også se redselen for at Pasja skal finne Zara der hun er nå. Denne 
redselen følger man hele veien i romanen, og Zara er til stadighet sikker på at hun skal våkne 
en dag og se bilen stående på gårdsplassen. Ifølge definisjonen som Luckhurst presenterer (jf. 
kap.3.1), er «exaggerated startle response» vanlig for de som utsettes for ekstreme hendelser. 
Dette er noe som er tydelig hos Zara. «Nå skvatt jenta til igjen. Hun hadde lent seg tilbake, og 
gardinet hadde snertet den nakne armen. […] og da hun ga jenta linhåndkleet, holdt hun et 
øyeblikk hånda hennes i sin. Jenta skvatt til igjen, men Aliide slapp den ikke» (s.28, 31).  

I det andre tilbakeblikket i Zaras fortid, framstår hun derimot ikke som et offer, slik 
hun gjør i fortellingens nåtid. Hun framstår bestemt og selvsikker; «Zara ville dra. […] Så 
fikk hun se om mor sa noe, når hun kom tilbake med kofferten full av dollar og betalte 
studiene sine med dem» (s.52). Men på grunn av at hun blir utsatt for menneskehandel, endrer 
dette seg, og hun ender, som nevnt, opp som en redd og usikker jente. Når Zara blir funnet av 
Aliide, forsøker Aliide å gi henne et glass vann med valeriana oppi, men Zara er skeptisk og 
tør ikke å drikke det i tilfelle det kan være noe annet. «[...] rakte fram vannkruset. Jenta grep 
det, snuste omhyggelig på det før hun satte det ned og veltet det så innholdet rant ut mens hun 
glodde på det. Aliide merket en irritasjon […]» (s.19). Når Aliide kommer ut med et nytt 
vannglass og med valeriana flaska ved siden av, stoler Zara på at Aliide ikke forsøker å 
forgifte henne. Det er tydelig at hendelsene hun har vært igjennom påvirker henne i nåtid.  

Astrid Erll hevder at identitetsbygging henger sammen med minner. Identiteter må bli 
konstruert og rekonstruert ved hjelp av minner, ved å huske hvem man var og sette dette 
fortidige selv i relasjon med det nåværende selvet (jf. kap.2.3). Det å fortelle er derfor en 
avgjørende faktor i prosessen med å bearbeide minner. På et metanivå blir minnene til Aliide 
og Zara realisert gjennom et narrativ, men romankarakterene forteller aldri selv sin historie og 
sine minner, det formidles gjennom fortelleren. Ved at Aliide ikke ønsker å fortelle om sine 
minner kan det virke som hun ikke klarer å konstruere en identitet, noe som understøttes av 
Erlls syn på minner som identitetsskapende. Zara viser at hun ikke vil fortelle om minner fra 
hjemstedet sitt når hun snakker med Katia som også er prostituert.  
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Katia hadde også så lyst til å høre om Vladik […] Løsrevne bilder flakket gjennom hodet, 
slik som Zara husket mens hun snakket med Katia, men som ikke hadde lyst til å snakke 
om […] Å tenke på hjembyen føltes så underlig galt på det stedet. Som alle de vakre 
minnene ble besudlet hvis hun slapp dem inn i hodet på det stedet, i den tilstanden […] 
(s.199 – 200). 

Zara resignerer seg fra sin identitet som er tilknyttet hennes liv i Vladivostok, til fordel for en 
annen identitet som prostituert, og på den måten forsøker å bevare og beskytte seg og sin 
identitet. «[…] selv om ansiktet hennes var på båndet til Pasja, så fortalte ikke videoen hennes 
historie, det var historien til Natasja, det måtte aldri få bli Zaras egen historie. Hennes historie 
var et annet sted, på båndet var Natasja» (s.204). Den traumatiske situasjonen som Zara 
befinner seg i som prostituert gjør at hun velger seg en annen identitet. Dette er for å overleve. 
Slik som vist i kapittelet om Aliide, kan man også tolke denne delte identiteten som at Zara 
dissosierer på liknende måte som Aliide gjør. Forskjellen mellom de to er at mens Aliide ser 
seg selv ovenfra, slik Varvin (jf. kap.3.4) beskriver det, fjerner Zara «Zara-identiteten» helt. 
Når hun derimot møter Aliide begynner hun etter hvert å fortelle om hjemstedet sitt. Ved å 
gjøre det på denne måten har Zara kanskje lettere for å finne tilbake til sin identitet, samtidig 
som en del av hennes minner bevisst blir «gitt» til Natasja og dermed er det en del av hennes 
fortid som blir «borte». Hun vil derfor ikke helt klare å konstruere en identitet fordi en del av 
hennes minner er fortrengt. Det ender allikevel med at Zara forsøker å fortelle Aliide sin 
historie. Det er etter besøket av Pasja og Lavrentij på gården, og hun forsøker å få henne til å 
forstå at de løy om det meste. Dette kan være med på å få Zara til lettere å godta hele sin 
fortid, og konstruere en identitet. Brison (1999, s.39) forteller om «speech acts of memory – 
in remaking the self». Her peker hun på måten språket «handler». Det vil si at språket ikke 
bare formidler informasjon om verden, men at det også er handling, altså språkets 
mellommenneskelig funksjon (Svennevig, 2012, s.61). Brison (1999, s.48, hennes 
kursivering) hevder at det å si noe om traumatiske minner, gjør noe med minnene. Det er det 
hun kaller den performative rollen til språkhandlingene. Ved at Zara sier noe om sine 
traumatiske minner, til tross for at det er påtvunget av at Pasja har løyet om henne, kan tolkes 
som starten på hennes mulighet til å komme seg videre og klare å konstruere en identitet.   
 Etter overgrepene kan man se at Zara får ganske selvdestruktive tanker om seg selv og 
framstår som usikker på hvem hun er (dette utdypes mer senere). Dette kan ha sammenheng 
med hennes «delte» identitet, men er også en konsekvens av manipuleringen hun blir utsatt 
for.  
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Et sted i bakhodet lød Pasjas latter, og den minnet henne om at ei jente som er så dum, 
klarer seg ikke på egen hånd. Ei så dum jente er det riktig å denge når hun stammer, roter 
til, lukter, ei så dum jente har fortjent å drukne i vasken fordi hun er håpløst dum og 
håpløst stygg. […] Hun forsøkte å etterlikne stemmen hun hadde brukt en gang for lenge 
siden når hun støtte på en gammel kjenning på gata eller i butikken. En slik stemme 
kjentes fjern og fremmed, helt feil for kroppen den kom fra. Den minnet om verdenen 
hun ikke lenger tilhørte, og hjemmet som hun ikke lenger kunne vende tilbake til (s.24 – 
25).  

Slik Pasja har uttrykt at hun er, og det han har sagt om henne, kommer tilbake til henne flere 
ganger i løpet av romanen. Dette er tanker hun forsøker å kvitte seg med, men som allikevel 
blir en del av hennes egen oppfattelse av seg selv. Det er med på å skape dette selvbildet. Det 
vises også i bruken av gjentakelser. Ordet «dum» nevnes fire ganger på tre linjer, og bruken 
av gjentakelser viser her til den insisterende tilbakevendingen traumene har, og 
vanskeligheten med å kvitte seg med dette selvbildet. Samtidig signaliserer dette den 
nedverdigende behandlingen Zara har vært utsatt for.  

Det at stemmen hun forsøker å etterlikne oppleves som fjern, understreker også at hun 
sliter med å finne hvem hun er. Den hun var tidligere, opplever hun ikke å identifisere seg 
med lengre. Hun opplever å ikke kunne vende tilbake til hjemstedet, og hun oppfatter ikke 
lenger verden på samme måte.  Den hun var tidligere er fremmed for henne.   

5.2.3 Mennene 
Mennene Hans, Pasja og Lavrentij, som opptrer i romanen, har en påvirkning på hvordan 
identiteten utformes og er en direkte årsak til traumene kvinnekarakterene blir utsatt for. 
Martin er ikke en direkte årsak til traumene til Aliide på samme måte som Hans. Han er, som 
Aliide tror, en trygghet i etterkant av traumene. Det skal derimot vise seg at han også har tatt 
del i de grusomme hendelsene.  

Med påvirkning på deres identitet menes at fordi traumer har en innvirkning på 
identiteten til kvinnene, så har mennene hatt en påvirkning ved at de er en direkte årsak til 
traumene. De kan også sies å ha det Krogh Hansen kaller for en karaktant funksjon for Aliide 
og Zara. Karaktantbegrepet6 viser en karakters rolle i relasjon til karakteriseringen av en 
annen karakter. Det vil si at karaktanten er definert av den relasjonen den har til den 
karakteren som er i fokus, dens oppgave er å karakterisere (Krogh Hansen, 2000, s.183). 
Karaktant funksjon viser til en karakter som er selvstendig, men som i en scene, en sekvens 

                                                 
6 Begrepet er motivert ut fra aktant-begrepet slik det presenteres av A.-J. Greimas (Krogh Hansen, 2000, s.181).  
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eller i et lengre forløp fungerer karakteriserende overfor andre karakterer. Fordi alle 
karakterene i romanen er komplekse, eller runde (Krogh Hansen, 2000, s.205), er det 
vanskelig å skulle bruke et slikt begrep om dem. Men det er allikevel et interessant begrep og 
det påpeker at man kan forstå Aliide og Zara gjennom mennenes observasjoner og tanker om 
dem. Slik sett, kan man observere at Hans, Pajsa, Lavrentij og Martin ikke bare er en direkte 
og indirekte årsak til kvinnenes traumer, men de er også med på å gi et tydeligere bilde av 
hvem Aliide og Zara er. Det skal også sies at Zara kan ha denne karaktant funksjonen overfor 
Aliide. Zaras kroppsspråk vekker ulike følelser hos henne, og disse reaksjonene og følelsene 
er med på å beskrive Aliide.  
Hans 
Nasjonalisten Hans Pekk er estisk bonde, og han er gift med Ingel. Etter hvert får de datteren 
Linda, og etter at foreldrene til kvinnene forsvinner, tar de, som nevnt, over gårdsdriften på 
familiegården. Hans blir også etter hvert medlem av den anti-sovjetiske gruppen 
«skogsbrødrene» og blir med å kjempe for de tyske troppene, deretter finnene. På grunn av 
dette blir han sett på som en fiende av sovjeterne.  

Første gang leseren møter Hans er i et av hans dagbokutdrag som innleder hele 
romanen. Det kommer tydelig fram at han gjemmer seg, og han framstår som en mann som 
ønsker å bli oppfattet som en «ekte» mann, en som tar i et tak og ikke sitter gjemt unna når 
man burde være ute å hjelpe. «Jeg gjemmer skriveboka under golvet her i kottet. Så ingen 
finner den, selv om jeg skulle bli funnet. Dette er ikke et liv for en mann […] En mann tar seg 
av gårdsarbeidet, men på gården min er det en kvinne som gjør det, og det er en skam for 
mannen» (s.9). Samme inntrykk blir bekreftet senere i romanen; «Uvirksomheten var en 
påkjenning for hans ære som mann, og han ønsket i det minste å ta sin del av gårdsarbeidet» 
(s.120). I det første dagbokutdraget, får man det første inntrykket av Aliide også, i hvert fall 
det han mener om henne; «Liide forsøker hele tiden å komme nær meg. Hvorfor lar hun meg 
ikke være? Hun stinker av løk» (s.9). Allerede her anes Aliides ønske om å være nær Hans, og 
det er et frampek på hennes giftemål med Martin, som senere i romanen blir beskrevet med 
den samme lukta.  

Kjærligheten Aliide har for Hans er der man kan se hans karaktant funksjon overfor 
henne, i tillegg til at hans dagbok presenterer et annet bilde av Aliide enn det leseren får 
gjennom fortelleren og hennes indre tanker. Hennes ønske om at det er hun som skulle vært 
konen til Hans gjør at hennes sjalusi overfor søsteren kommer enda mer til syne. Det 
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framkommer at Aliide egentlig alltid har vært litt sjalu på søsteren, det at hun får til alt og alle 
beundrer henne, men det blir enda tydeligere når Aliide forelsker seg i Hans.  

Da fikk hun øye på en mann borte ved de tyske gravene, […] Mannen avsluttet passiaren 
og snudde seg mot dem, og akkurat i samme øyeblikk vendte Ingel seg for å se hvor det 
ble av Aliide, og i det øyeblikket traff sola hårkrona og – nei, nei! Se på meg – […] Aliide 
visste straks at han aldri kom til å se på henne. […] Da de nådde fram til gjerdet, var 
søstera en fremmed, […] En ny Ingel som tilhørte en annen, tilhørte den Aliide selv ville 
tilhørt. Den som Aliide ønsket å kjenne lukta av, den med en kroppsvarme som hun ønsket 
å blande sin egen med. Den som skulle ha sett på Aliide, sett henne og stivnet på flekken 
ved synet, […] Ikke nok med at Ingel husket rådene, i motsetning til Aliide, som hadde 
fettete tallerkener selv etter vasken. Nei, Ingel kunne allting uten å ha lært det. […] Heller 
ikke det var nok. Ingel måtte få den mannen som Aliide så først. Den eneste Aliide ville 
hatt (s.103 – 105).  

Sjalusien til Aliide vekkes av det faktum at Hans valgte Ingel og ikke henne. Denne sjalusien 
blir etter hvert ganske ekstrem, og Aliide gjør det hun kan for å få Hans til å ville ha henne. 
«Hans tente ikke på Aliide, selv om hun tre ganger hadde klart å blande blodet sitt i maten 
hans, det ene gangen til og med blod som hun hadde ved fullmåne. Neste gang ville hun prøve 
med piss. Maria Kreel hadde sagt at noen ganger var det mer effektivt» (s.112). Aliide 
forsøker også å hindre Ingel i å bli gravid, uten hell. Man kan også se at Ingel kan ha en 
liknende funksjon for Aliide. Måten Ingel blir presentert på, et naturtalent i alt hun gjør, og 
det at Hans velger Ingel, får fram den siden av Aliide som er preget av sjalusi og kanskje også 
den litt ondskapsfulle siden. Det vises i at hun ikke er glad på søsteren sine vegne, hun 
forsøker heller å få Hans til å falle for henne uten tanker om hva det ville gjort mot søsteren 
hvis hun hadde fått det til. Dermed vises også Aliides egoistiske side. Samtidig presenteres et 
bilde av Aliide som mindre talentfull.  
 Kjærligheten til Hans er det som gjør at Aliide velger å beskytte ham uansett 
konsekvenser, og holder ham skjult, selv for sin mann. På den måten er kjærligheten til Hans, 
og Hans, en direkte årsak til hennes traumer. Det er fordi NKVD offiserene ønsker å finne 
Hans at de utsetter kvinnene for de grove overgrepene. Hadde Aliide fortalt hvor han befant 
seg ved første forhør, kunne hun kanskje ha sluppet unna de traumatiske hendelsene. Den 
sterke kjærligheten blir slik synlig, og som Clarke påpeker; «Aliide submits to torturing Linda 
herself rather than betray Hans» (Clarke, 2015, s.10). Det at Aliides kjærlighet er hennes 
motivasjon for å stå i det hun blir utsatt for, er noe Clarke også påpeker.  

From the very beginning of the family’s story in 1936, her [Aliide] only goal is to be with 
Hans and to usurp her sister’s place is his affections […] Her commitment to that personal 
project leads her to become a victim of extreme violence and also a perpetrator of it. It is 
her refusal to give the authorities details of Hans’s whereabouts after the establishment 



55 
 

of the ESSR in 1940 that leads to her interrogation and rape I 1947. […] (This scene is 
also central to her decision to marry Martin Truu) […] Although she is undoubtedly 
tortured and humiliated by the Soviet authorities, her refusal to betray Hans to them is not 
motivated by support of his political cause or feelings of Estonian nationalism, but by her 
desire to win him back from her sister, Ingel. By taking control of Hans’s situation, Aliide 
hopes to reverse the power relationship between her and her older sister, who seem 
incapable of negotiating the complex new political situation (Clarke, 2015, s.8 – 10). 

På bakgrunn av dette kan man forstå hvordan Hans har hatt påvirkning på Aliide, både hennes 
identitet, men også den direkte påvirkningen han har for at hun utsettes for overgrep. Det er 
først etter at Hans velger Ingel og forelskelsen slår rot i Aliide, at hennes mørke side kommer 
til syne. Det er også, slik Clarke hevder, den scenen med overgrepet som fører til at Aliide 
gifter seg med Martin, og Hans kan slik tolkes som en indirekte årsak til dette.  
 Dagboken til Hans er også viktig å få fram i denne sammenhengen. Ikke bare fungerer 
den som en rød tråd gjennom romanen, som påpekt, men man får også hans perspektiv på 
Aliide gjennom den. «Hun gjorde seg til nå igjen, forsøker å anlegge samme frisyre som Ingel 
hadde. Kanskje hun bare vil glede meg, men det gir ingen glede, det ser bare stygt ut» (s.101). 
Eksemplet, som innleder del to av romanen, framhever at Hans ikke synes noe særlig om 
Aliide. Hans karaktant funksjon er også til stede her, som nevnt, ved at man får se Aliides 
besatte behov for å vinne hans hjerte ved å etterlikne sin søster. Hans tolker det som et mulig 
forsøk på å glede ham, men leseren får etter hvert forstå at det handler om hennes forsøk på å 
få ham til å forelske seg i henne framfor Ingel. Det framkommer også av dette utdraget at 
Hans ser kun på Aliide som en overlevelseshjelp; «Men jeg må ikke såre henne, for hun lager 
mat til meg og gjør alt. Og hvis hun blir sint, slipper hun meg ikke ut» (s.101).  

Dagboken fungerer i tillegg som en beskrivelse av hva Hans tenker om sitt eget liv 
mens han gjemmer seg i huset, og hans liv i motstandsbevegelsen, samt informasjon om Hans 
selv. Den gir også innblikk i informasjon som Aliide aldri får vite. Blant annet inneholder den 
informasjon om Martin. Det utdraget som innleder del fem av romanen, beskriver hvordan 
Hans dreper broren til Martin, og hvor han finner brev som Martin har skrevet.  

Jeg gikk gjennom lommene hans. Det var noen brev der. Fra Martin til broren i New 
York. Jeg tok dem med meg og leste dem. Jeg tenkte å gi dem til Liide, men gjorde det 
ikke likevel. Ingen vits i å skremme henne enda mer. […] Den som er i besittelse av den 
slags havner i Sibir, selv om de ble sendt i 30-årene. Hva har Martin måttet gjøre, ettersom 
han ikke er sendt dit? (s.308).  

Rapportene i slutten av romanen gir svar på det spørsmålet om hva Martin har måttet gjøre. 
Rapport 1 (s.309) viser at han var et medlem av en hemmelig spiongruppe som kalte seg 
«Framtid». Rapporten viser også at «det anses mulig at TRUU Martin kan legaliseres hvis han 
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er villig til å inngå samarbeid» (s.309). Her får leseren en indikasjon på hva Martin har gjort 
for å slippe å bli sent til Sibir (dette utdypes nærmere).  
Martin 
Martin er ingen direkte årsak til at Aliide blir utsatt for overgrep. Han blir derimot hennes 
trygghet i etterkant. Hun velger Martin fordi hun er overbevist om at han ikke var til stede 
under forhørene, men også på grunn av at han utstråler en lederholdning, og framstår som en 
sterk mann.  

Den lød heftig og handlekraftig, helt annerledes enn stemmen til andre menn i bygda, […] 
Han kom marsjerende i retning meieriet og tre-fire menn fulgte ham som en leder, og 
Aliide så hvordan jakkeskjøtene flagret som om det blåste en vind rundt dem, og hvordan 
de som fulgte, snudde hodet mot lederen når de snakket til ham, men han gjorde ikke det 
samme når han svarte, han så framover, panna hevet, han så inn i framtida. Og da visste 
Aliide at der var mannen som kunne redde henne, trygge livet hennes. Martin. Martin 
Truu (s.140). 

Denne beskrivelsen av Martin er den første leseren møter. Han framstår som en viktig, flott 
og stolt mann. Men utover i romanen, blekner beskrivelsene av ham, og det blir mer og mer 
tydelig at det er kun på grunn av beskyttelsen Aliide valgte ham. Beskrivelsene som etter 
hvert blir gitt av ham, signaliserer at hun egentlig avskyr mange ting ved ham, som lukta (som 
vist i sitatet på s. 38).  

Han hadde tunge muskler, huden hang slapt på armene, de utvidede hudporene på 
overarmen gikk langt opp mot skuldrene. De lange hårene i armhulen var gulne av svette, 
og til tross for tjukkelsen var de liksom skjøre som rusten ståltråd. Navlen var gropaktig, 
og testiklene dinglet nesten til knærne. Det var vanskelig å forestille seg at han noen gang 
hadde hatt faste testikler som på en ung mann (s. 145). 

Martin er allikevel en viktig del av Aliides sovjetiske identitet, og det at hun forlater det 
Jonathan Glover kaller den moralske identiteten. Dette begrepet og drøfting rundt dette vil bli 
utdypet senere i oppgaven, men nevnes her fordi det har relevans for Martins forhold til 
Aliide. Den moralske identiteten handler om de idealene man identifiserer seg med og som 
påvirker handlingene man gjør, men selvinteressen er blant annet noe som setter begrensinger 
for denne identiteten under ekstreme tilstander (Glover, 2012). Martin blir som sagt Aliides 
trygghet, og det er selvinteressen til Aliide som her påvirker hennes valg. Det kan virke som 
om hun gjør alt, til og med bli agent for Sovjet til tross for at hun uttrykker avsky for 
sovjeterne, for å fortsette å være under hans beskyttelse. Martin blir derfor et uttrykk for de 
moralsk tvetydige handlingene Aliide gjør.  
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 Martins oppfattelse av Aliide framstår, til tross for hennes tilsynelatende kyniske valg 
av ham, som viktig for henne. Denne oppfattelsen er viktig nettopp fordi han har makten i det 
sovjetiske systemet. Blant annet lærer hun seg en sovjetisk sang, «Traktorkjørerens sang». 
Aliide valgte Martin blant annet fordi hun var sikker på at han ikke hadde vært til stede under 
noen av forhørene. Så når hun oppdager at han har brosjen til Ingel, som hun mistet under det 
tredje forhøret, blir hun dypt sjokkert.  

Midt i splintene fant hun en liten pose. Den gamle tobakkspungen til Martin. Den 
inneholdt gamle gullmynter og gulltenner. Et gullur der navnet Theodor Kruus sto 
inngravert. Brystnåla til Ingel som hadde forsvunnet den natta i kjelleren på 
kommunehuset. Aliide satt seg rett ned på golvet. Martin hadde ikke vært der. Ikke han. 
Selv om hodet hennes hadde vært tildekket så hun ikke kunne se noe, husket hun ennå 
hver eneste stemme fra kjelleren i kommunehuset, hver lukt, ganglaget til hver av 
mennene. Ingen av disse tilhørte Martin. Og derfor hadde hun tatt Martin. Hvordan kunne 
så han ha brystnåla til Ingel? (s.88).  

Det blir avslørt for leseren, i rapportene i del fem, at Martin var til stede under forhørene. I 
rapporten blir han referert til som agent «X». «Agentene «X», «Kråka» og «Reven» fulgte 
forhørene av TAMM Aliide etter at hun var tatt på fersk gjerning idet hun gikk med mat til 
bandittene» (s.322). Det viser seg at det Martin har gjort for å unngå å bli sendt til Sibir på 
grunn av hans involvering i en hemmelig spiongruppe, er å bli sovjetisk agent, som ble påpekt 
i avsnittet om Hans. Og oppdraget han får, er å infiltrere familien til Hans som var under 
etterforskning. Dette gjør Martin for å beskytte seg selv, men også sin bror. Det framkommer 
av rapportene at det også er Martin som verver Aliide som agent;  

Agent «X» har klart å opprette nære bånd til et av familiemedlemmene til nasjonalisten 
PEKK Hans […] «X» har anbefalt at vedkommende blir vervet som agent. […] Agent 
«X» formodes bedre å kunne iaktta agent «Fluas» virksomhetsmetoder hvis denne er 
ukjent med oppgavene pålagt agent «X» og deres natur (s.325).  

Det er tydelig at intensjonen til Martin var å infiltrerer familien for å finne ut om Hans var i 
live eller ikke, og at giftemålet derfor ikke var av ren kjærlighet fra hverken Aliide eller 
Martin sin side. I tillegg viser det seg at identiteten som agent, som Aliide påtar seg, var 
Martins «fortjeneste». På bakgrunn av Aliides ønske om beskyttelse og Martins forslag om at 
Aliide skulle bli agent, kan man hevde at Martin hadde en direkte påvirkning på at Aliide 
valgte en «sovjetisk identitet». 
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Pasja og Lavrentij  
Karakterene Pasja og Lavrentij er ikke de mest framtredende karakterene i romanen. De 
spiller derimot en rolle i Zaras karakterforståelse, og de er årsaken til hennes traumer. Ved å 
forstå hvor grusomme de er mot henne, og den manipuleringen hun blir utsatt for, gjør at man 
får en bedre forståelse av hvorfor hun er så redd. Mennene er med på å gi en forståelse for 
hvorfor Zara er preget av frykt og desperasjon, og det er på denne måten de kan ha en 
karaktant funksjon for henne. Måten mennene blir presentert på, viser også at det er meningen 
at de skal vekke avsky hos leseren. «Tapetet, gulnet av nikotin, gikk i bølger i takt med den 
kalde pusten til Pasja» (s.65, min kursivering). Her påpekes Pasjas likegyldighet overfor det 
han utsetter Zara, og de andre prostituerte, for. Det vises også til hans kjølige holdning 
overfor dem, og det blir etter hvert mer tydelig at han kun tenker på seg selv og sitt.  

Nå snakket Pasja til Lavrentij om de store planene sine igjen, han var en mann med 
framtid. Derfor tenkte han så mye på livet. […] Pasja sa at først nå var alt han hadde 
drømt om blitt mulig, og å tjene penger gikk som en lek. Snart hadde han sitt eget 
tatoveringsstudio! Og deretter tatoveringsblad! (s.66) 

Det faktum at måten han anskaffer seg disse pengene på, er ved å utsette jenter for 
prostitusjon og misbruk, virker ikke å plage Pasja. Det er for ham kun en måte å få penger slik 
at han kan realisere sine drømmer. Avskyen for Pasja vokser etter hvert som leseren får 
innblikk i flere av hendelsene Zara har vært utsatt for. Han tvinger blant annet Zara til å sitte 
og se på en pornofilm som hun har vært med på, mens han sitter og onanerer til det.  

Pasja ga henne et slag i bakhodet og satt ved siden av og forsikret seg om at hun så på 
videoen. Han sleit av henne morgenkåpa og befalte henne å legge seg på alle fire, rumpa 
mot ham, ræva hit, ansiktet mot skjermen. […] Pasja onanerte bak henne. […] det gikk 
for Pasja, varm væske rant nedetter lårene på Zara. Han trakk opp glidelåsen og gikk og 
hentet seg en øl. […] - Snu deg hit. Hun adlød. – Gni det inn i musa. Gni nå ordentlig. 
Hun la seg på ryggen og masserte sæden hans inn i seg. Han tok fotografiapparatet og 
knipset et bilde. – Du skjønner vel hva som skjer med disse bildene og videoene hvis du 
lager trøbbel (s.202 – 203).  

Dette er også med på å gi en forståelse for Zaras redsel. Kom han til å sende de bildene hjem 
til moren og bestemoren? Pasja holder også regnskap for hvor mye Zara skylder ham, og det 
framhever hans maktposisjon overfor Zara. Selv om hun også skjønner at den gjelden aldri 
blir borte, må hun allikevel ha et håp om at han snakker sant: «Mennesket må få tro på noe 
hvis det skal klare seg, og hun bestemte seg for å tro at notisboka hans var passet hennes ut til 
friheten» (s.226). Man får et litt annet bilde av Lavrentij, selv om også han er med på disse 
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grusomme handlingene og derfor også er like avskyelig. Men Zara framstiller ham på en mer 
positiv måte; «Lavrentij klagde aldri, han handlet og overlot munnbruken til Pasja» (s.65). 
Det kommer fram av dette at det mest sannsynlig er Pasja som er sjefen og den som har mest 
med jentene å gjøre. Til tross for at Lavrentij til tider uttrykker en medmenneskelighet overfor 
Zara, «Lavrentij husket å hente mat til Zara i en eller annen bod» (s.231), så utsetter også han 
henne for vonde hendelser, «Lavrentij sa at Zara skulle bli med på rommet hans, og han 
besteg henne […]» (s.235).  
 Den bestemtheten man kan ane hos Zara i det første tilbakeblikket vi får av hennes liv, 
forsvinner mer og mer etter hvert som hun blir utsatt for disse tingene. Hun framstår 
framtidsfokusert og stødig når hun bestemmer seg for å dra til vesten for å få jobb. Denne 
delen av hennes identitet forsvinner etter at hun blir utsatt for menneskehandel. Pasja og 
Lavrentijs behandling av henne er med på å skape en ny, og usikker Zara. «Skjøt de henne 
midt på dagen hvis hun la på sprang, eller fikk de fanget henne uten å skyte? […] Veien pirret 
og lokket, men Estland var allerede nær. Og hun rømte ikke, selvsagt ikke, hun kunne jo ikke 
det» (s.233, 235). Den bestemtheten man kan ane når hun bestemmer seg for å reise, er her 
borte. Og fordi hun har blitt utsatt for så mye grusomheter, skaper hun seg en annen identitet 
– «Natasja» - og blir i tillegg usikker på hvem hun er i etterkant. Det vises når hun tar livet av 
sjefen selv, som personlig har bedt om hennes tjenester etter å ha sett videoene hun har lagd.  

Hun hadde måttet se så mye på sin egen kropp at den var blitt fremmed. En fremmed 
kropp fungerer kanskje alltid bedre enn ens egen kropp i virkelige situasjoner. Det var 
kanskje derfor det var så lett. Eller kanskje hun bare var blitt som en av dem, en slik som 
denne mannen hadde vært. […] Hun ville forlatt dem mye tidligere om hun virkelig hadde 
villet. Hadde hun altså selv ønsket å bli, hadde hun villet hore og sniffe poppers, hadde 
Pasja bare ledet henne inn i det yrket som passet for henne, hadde hun innbilt seg at hun 
ville vekk, trodd at alt var fryktelig? Likte hun det egentlig, hadde hun et horehjerte, og 
var hun hore av natur? Kanskje hun gjorde feil når hun strittet imot horeskjebnen, men 
det var bortkastet å tenke på det nå (s.239).  

Her kan man se hvordan hjernevaskingen hun har vært utsatt for preger henne. Hvordan de 
traumatiske hendelsene Pasja og Lavrentij har utsatt henne for, har innvirkning på hennes 
identitet. Hun vet ikke lenger hvem hun er eller hva hun egentlig vil.  

5.2.4 Traumer går i generasjoner  
Som nevnt, sliter Aliide med å være en god mor. Hun har mistet tilknytningsevnen som en 
konsekvens av overgrepet, og dette påvirker forholdet mellom mor og barn. Aliide uttrykker 
selv også at det ikke var lurt av hverken henne eller Linda å få barn. «Linda skulle ikke ha satt 
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barn til verden. Ikke hun, Aliide, heller. Ingen i slekten deres skulle ha gjort det. Hver av dem 
skulle bare ha levd sitt eget liv til ende» (s.277).  

Sofi Oksanen har selv uttrykt at traumer går i generasjoner, som nevnt innledningsvis i 
traumekapittelet. Oksanen uttrykker at «det ikke-sagte får konsekvenser for det krenkete 
individet selv, men også for senere generasjoner. Traumer skader gjennom generasjonene» 
(Skårderud, 2011b). Dette kommer tydeligst fram gjennom forholdet mellom Zara og moren, 
selv om det også er til stede i mor-datter-forholdet til Aliide og Talvi. Den første gangen 
leseren blir introdusert for forholdet mellom Zara og mor, er i det første tilbakeblikket i Zaras 
liv. Oksanka, venninnen til Zara, har kommet på besøk for å vise Zara hvor fantastisk det er å 
jobbe i vesten. Zara husker tilbake til en hendelse i hennes og Oksankas barndom, hvor de 
nesten ble påkjørt av en Volga, en regjeringsbil. Når hun forteller Linda om hendelsen får hun 
en uventet reaksjon; 

-Gå aldri i nærheten av en sånn bil. Stikk av om du ser en sånn en. Uansett hvor. Du løper 
bare rett hjem. Zara var forundret. Så mange ord på en gang fra mora. Det hendte ikke så 
ofte. Slagene kunne det være det samme med, men glimtet i øynene da hun slo. Det var 
klart. Mora hadde et tydelig uttrykk, hun som vanligvis var fullstendig uttrykksløs (s.37).  

Her kan man se at de ikke har et nært forhold. Vanligvis er mor fraværende, og det overrasker 
Zara at hun denne gangen viser et tydelig uttrykk samtidig som hun også sier mer enn hun 
pleier. Man forstår at tausheten er sentral i relasjonen deres.  

Ifølge psykoterapeut Mette Marit Knobelauch Laading og hennes artikkel «Overføring 
av traumer fra foreldre til barn» (2013), har det vært utført flere studier med fokus på barn av 
traumatiserte foreldre. Disse barna sliter ofte med interpersonelle forhold og identitet. 
Artikkelen fokuserer spesielt på foreldre som lider av PTSD. Det Laading hevder, er at det 
finnes ulike typer mestringsstrategier i slike familier. «Nummenhetsfamiliene» er en type 
familie hvor hjemmet er preget av manglende emosjonell og fysisk kontakt og taushet. 
Foreldrene framstår livløse.  

Mor svarte ikke, løsnet bare grepet hennes i nattkjolen. […] Mora sa ingenting, snudde 
seg bare og så langt på Zara, litt forbi henne, slik hun hadde for vane. Akkurat som om 
det stod en annen Zara bak henne og mora festet blikket på den andre (s.38).  

Linda framstår som livløs og det kommer tydelig fram at det er taushet som preger relasjonen 
til datteren. Denne formen for relasjon, har igjen påvirket Zara. Laading påpeker at barna til 
traumatiserte foreldre sliter oftere enn andre med interpersonelle forhold og identitet. Ifølge 
Hamm (2013, s.23) blir Zara utestengt fra erindringene til Linda og Ingel som ikke vil snakke 
om fortiden. På grunn av det «kan hun ikke vurdere omverden, inkludert sin egen mor, så 
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adekvat som hun ellers hadde hatt mulighet til. Konsekvensene av fortrengt erindring blir slik 
synlig». Dette fraværet av emosjonell kontakt og den hverdagslige tausheten kan påvirke 
identiteten til barnet. Zara blir slik direkte påvirket av morens traumer. Ifølge Varvin (2003, 
s.178) dannes identiteten gradvis gjennom samhandling med viktige personer i omgivelsene 
til individet, noe som også Woodward påpeker (jf. s.12). Det er i denne fasen barnet utvikler 
en positiv identitetsfølelse i interaksjonen med en tilstedeværende mor. Men Linda har ikke 
vært tilstedeværende for datteren sin. Man kan kanskje tolke utsagn som; «Zara var virkelig 
så dum som Pasja hadde sagt hun var, hun spolerte allting, dummingen, komplett idiot» 
(s.27), dithen at det er denne mangelen på en positiv identitetsfølelse som gjør at hun tror på 
Pasja i så stor grad. Det vil si at hans hjernevasking finner grobunn i noe som allerede ligger 
latent i Zara, en negativ identitetsfølelse.  

Begge hovedkarakterene opplever en distansering fra sine egne kropper på grunn av de 
hendelsene de går gjennom. Dette motiverer den posisjonen fortelleren tar som en som kan 
beskrive det Aliide og Zara ikke selv kan identifisere. Uten den fortellerens innsikt, ville ikke 
leseren kunne se sammenhengen mellom Aliide og Zaras traumer. Sammenhengen mellom 
Aliide og Zaras traumer finner man i avhøret der Aliide blir tvunget til å assistere NKVD 
offiserene da de voldtar hennes niese. Det er etter denne hendelsen at Linda slutter å prate, og 
det er her den virkelige grunnen til hvorfor Zaras mor ikke prater blir avslørt. Zara forstår ikke 
sin egen mor, og har heller ingen sympati for henne. Linda prater sjelden med sin datter, og de 
danner aldri et ordentlig bånd mellom seg. Lindas stillhet er faktisk beskrevet som en direkte 
kilde til at Zara forlater Vladivostok, og derfor også en stor årsak til hvorfor hun ender opp 
med å dele sin mors skjebne som offer for seksuell vold (Myhr, 2014, s.263).  

Det at traumer går gjennom generasjoner vises ikke bare i mor-datter-forholdene i 
romanen, men vises også på et større plan. Den vises i at historien gjentar seg, men den 
trenger ikke se lik ut, den kan anta en annen form, og på den måten går traumer i generasjoner 
på et nasjonalt og globalt nivå. Som det uttrykkes i romanen;  

Alt gjentok seg. Selv om rubelen var vekslet til krone og militærflyene fløy sjeldnere over 
hodet og offiserfruene hadde dempet stemmen, og selv om selvstendighetssangen hver 
dag lød fra høyttalerne i toppen på Lange Hermann, alltid kom det en ny kromlærstøvel, 
alltid en ny støvel, samme slags eller forskjellig, men den tråkket på strupen akkurat som 
den forrige. Skyttergravene var gjengrodd, patronhylsene hadde mørknet i skogen, 
dekningsrommene hadde styrtet sammen, de falne hadde råtnet, men visse ting gjentok 
seg (s.278). 

Eksemplet viser at til tross for at Estland har blitt selvstendig, så vil det alltid komme nye 
epoker som bringer med seg liknende hendelser, enten i landet eller andre steder. Det er Pasja 
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og Lavrentij som vekker denne tankestrømmen. De er denne nye støvelen som tråkker på 
strupen. Dette eksemplet understreker i tillegg det jeg har tatt for meg ovenfor. Det viser at 
Zara opplever de samme traumene bare at de har et nytt ansikt. Traumene går i generasjon.  

5.3 Konsekvenser av traumer  
5.3.1 Språk, eller mangel på språk 
Mangel på språk, eller kommunikasjon, kan være en konsekvens av traumer. Det vil si at man 
ofte trekker seg unna sosiale situasjoner og relasjoner, og fordi man ikke ønsker å snakke om 
hendelsene. «I romanen Utrenskning skildrer Sofi Oksanen blant annet Sovjet-regimets tortur, 
sett fra kvinnens ståsted, nakent, ubønnhørlig og kroppslig» (Midttun, 2011, s.101). Det 
kommer fram ganske tidlig i romanen at mangel på kommunikasjon er framtredende. Det er 
framtredende mor og datter imellom, slik som det også er i Oksanens Stalins kyr. I Stalins kyr 
blir spiseforstyrrelsene til Anna sett i sammenheng med morens skam over å være estisk og 
blir slik det språklige uttrykket mellom Anna og moren. Moren nekter å snakke estisk med sin 
datter når hun vokser opp i Finland, i redsel for at hun skal bli oppfattet som en russisk 
prostituert. I Utrenksning er også mangelen på muntlig kommunikasjon mellom Aliide og 
Zara tydelig, på samme måte som mellom mødre og døtre i romanen. Verken Aliide eller Zara 
ønsker å fortelle hverandre hva de har opplevd. Den ene på grunn av skam og ønske om å 
glemme fortiden, den andre på grunn av redsel for å ikke få hjelp og bli sett på som en som 
skaper trøbbel. Men til tross for mangel på muntlig kommunikasjon, er det kroppslige språket 
klart og tydelig gjennom romanen.  

[…] men det var noe kjent ved den gapende munnen. Ikke ved jenta i og for seg, men ved 
måten hun oppførte seg på, ved uttrykkene som dirret under den voksaktige huden uten å 
nå opp til overflaten, ved kroppen som var vaktsom samtidig som blikket var tomt (s.15).  

Kroppsspråket er slik med på å fortelle hva disse kvinnene har vært utsatt for. Det er i store 
deler kroppsspråket til Zara som vekker Aliides minner, ved at hun kjenner seg igjen. Det er 
gjennom gjenkjennelsen av Zaras kroppsspråk at Aliides traumer kommer til overflaten. Dette 
kroppsspråket gjør det umulig for henne å glemme fortiden helt. 

Oksanen spør: Hva forsvinner i oss og dør når vi møter volden og terroren fra 
overmakten? […] Kroppen er hos Oksanen et sted for soning, selvoppholdelse, hardt 
arbeid, overflod eller askese. […] Kvinnens kropp er uten et identitetsskapende språk, 
den er et skjulested (Midttun, 2011, s.101).  
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Dette sitatet framstår, i denne sammenhengen, som svært viktig. Kroppen til kvinnen mangler 
et identitetsskapende språk fordi det er de traumatiske minnene som kommuniseres. Narrative 
minner, som Langås uttrykker det (2016, s.26), er grunnleggende sosiale. De bidrar til å gi 
mening til en felles fortid, og dermed skapes de i en sosial kontekst. De traumatiske minnene 
derimot, er ensomme, ordløse, ufleksible og har ingen sosial komponent. De henvender seg 
ikke til noen. Straub (jf. s.11) hevder at identitet er et sosialt fenomen og Woodward (jf. s.12) 
mener at identiteten konstrueres gjennom interaksjon mellom mennesker. Ved at de 
traumatiske minnene mangler denne sosiale delen, skaper de også problemer med 
utformingen av identiteten til kvinnene. Interaksjonen mellom Aliide og Zara er mye 
kroppsspråk, med noe dialog, hvor dialogen i seg selv er begrenset med tanke på hva det 
snakkes om. Kroppen til kvinnene i romanen formidler mer enn ordene de selv uttrykker.  

- Jeg trenger bare skyss til Tallin, ikke noe annet. […] Zara måtte forsøke å slappe av, 
glemme Talvi og bilen en liten stund og ikke gjøre Aliide mer nervøs med sin egen iver. 
[…] Tanken på bilen hadde etterlatt et skinn i øynene selv om hun helt åpenbart forsøkte 
å skjule iveren. […] Tenkte jenta som krøp sammen på kjøkkenet å stjele bilden til Talvi, 
eller fortsette flukten med den? Aliide klarte ikke å avgjøre det (s.57 – 61).  

Her forsøker Zara å forholde stemmen rolig og ikke virke mistenksom, men kroppen hennes 
taler sitt tydelig språk. I tillegg er Aliide usikker på henne og har vanskeligheter for å legge 
fra seg at hun tror at Zara er en tyv, men fordi kroppen hennes uttrykker en person som er 
usikker og redd – jenta som krøp sammen på kjøkkenet-, blir Aliide usikker. Kroppen gir også 
leseren et innblikk i hva kvinnene har vært utsatt for, før man får vite det gjennom 
fortellingen, «Den forslåtte kroppen lå i baljen» (s.32).  
 Når leseren etter hvert får flere deler av historien på plass, blir også de tidligere 
formidlingene som skjer gjennom kroppen mye mer forståelige. De vekker oppmerksomhet 
første gang man leser det, men etter man har mer kunnskap om historien får man en dypere 
forståelse for det kroppen formidler, «Blikket virket kjent. Hun tenkte et øyeblikk før hun 
skjønte at øynene til bestemor av og til hadde samme uttrykk» (s.34). Sitatet er fra det 
kapittelet hvor venninnen Oksanka kommer på besøk til Zara, det er hennes blikk hun 
sammenlikner med bestemorens. Blikket kan tolkes som et uttrykk for traumene, som 
bestemoren og mest sannsynlig Oksanka, har vært utsatt for. Her får man første frampek på 
hva Zara kommer til å utsettes for. I tillegg viser dette at fordi Zara ikke blir fortalt noe om 
fortiden til sin mor eller bestemor, klarer hun heller ikke å tyde blikket og slik kanskje kunne 
hatt en mulighet til å forstå hva som ligger bak, og på den måten forstå hvorfor Oksanka var 
der; for å lokke henne til prostitusjon.    
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 Viktigheten av språket i romanen blir tydeliggjort av forholdet mellom Zara og 
bestemoren, Ingel. Det er først når Zara lærer seg et estisk ord, som hun sier til sin bestemor, 
at deres forhold bedres. Språket forener Zara og bestemoren. Til da hadde Ingel, slik som 
Linda, ikke pratet noe særlig, og de begge hadde en distansert væremåte mot andre. «-
bestemor så aldri rett på noen, hun så alltid forbi dem» (s.49). En natt hører Zara at 
bestemoren snakker et annet språk, og spør moren sin hvilket språk hun hadde pratet. Moren 
forteller at det er estisk og at hun hadde gjentatt ordene fra en sang og fortalte Zara hva 
sangen het.  

Zara innprentet seg dette, og da mor var ute, gikk hun bort til bestemor og sa det ordet. 
Bestemor satte øynene i henne, så rett på henne for første gang, og Zara hadde følt 
hvordan blikket rant ned gjennom strupen mot hjertet, og hun følte en stramming i hjertet, 
og det rant fra hjertet til magen og magen begynte å vri seg, og det rant ned i beina som 
begynte å skjelve, og fra beina rant det ned i føttene så det begynte å stikke i fotsålene og 
hun følte seg varm, og bestemor hadde smilt. Av det smilet oppstod den første leken deres, 
som spirte fram ord for ord og begynte å blomstre uklart og gulnet slik døde språk 
blomstrer, med en søt skraping som av grammofonstiften og lyden av stemmer under 
vann. Stille og hviskende vokste det fram et eget språk mellom dem. Det var deres felles 
hemmelighet, den felles leken (s.50).  

Heretter bedrer forholdet mellom Zara og bestemoren seg, og hun lærer seg mer og mer 
estisk. Noe som er årsaken til at hun klarer å prate med Aliide. Når Zara først møter henne 
reagerer hun på språket til jenta. Her vises det også hvordan språket er med på å vekke 
minnene for Aliide;  

Det skyltes ikke ordene eller den russiske aksenten, men noe annet, jenta snakket er 
merkelig estisk. Til tross for at hun selv med den unge, skitne kroppen sin tilhørte dagen 
i dag, så var setningene stive og kom fra en verden av sprø papirer og mugne album der 
alle bildene var fjernet. […] Men i språket til jenta var det en annen tone, noe eldre, 
møllspist og falmet. På underlig vis hang det en liklukt ved det (s.17).  

Språket blir derfor ikke bare noe som gjør at Zara får et bedre forhold til sin bestemor, men 
det er også noe som vekker minnene om fortiden for Aliide.  
 Viktigheten av språket, eller mangel på språk, vises i forholdet mellom Zara og Linda 
og Aliide og Talvi også. Linda snakker lite med datteren sin, noe Zara synes er vanskelig. 
Hun opplever at moren ikke bryr seg; «- Og jeg tror hun bryr seg døyten om jeg er her eller et 
annet sted» (s.51). Ifølge Laading (2013) kan tausheten være vanskelig for barna. 
Nummenhet, som er en type taushet som hun nevner, er noe som kan medføre nedsatt evne til 
å samhandle med barna. Aliide opplever at hun ikke kan lære bort eller fortelle om hennes 
oppvekst og familie, eller språk. Det blir Martin som oppdrar datteren;  
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Dattera hennes kom til å vokse inn i Martins ros, i hans fortellinger som var fri for alt 
estisk. Dattera kom til å vokse seg inn i historier som var uten sannhet. Aliide ville aldri 
kunne fortelle Talvi historiene om sin egen familie, de hun hadde hørt av mora, de hun 
sovnet inn til som barn julenatta. Hun kunne ikke fortelle om det hun selv var oppvokst 
med, og like ens mora, bestemora og oldemora. Sin egen historie brydde hun seg ikke om 
å fortelle, men de andre, alle dem hun selv hadde vokst opp på. Hva slags menneske blir 
det av et barn som ikke har felles historier med sin egen mor, ingen fortellinger, ingen 
vitser? (s.213).  

Mangelen på å kunne dele disse minnene med datteren, at Talvi ikke kan ta del i morens 
historie, framstår som vanskelig for Aliide. Fordi Aliide opplever å ikke kunne dele dette, tar 
hun også avstand fra datteren og får slik en nedsatt evne til å samhandle med henne, på 
samme måte som Linda og Zara. Det at Aliide velger å la Martin stå for oppdragelsen, og det 
at hun opplever at hun ikke kan dele sine barndomshistorier og sitt språk med datteren, kan 
tolkes dithen at hun veldig sterkt forsøker å framstå som tilhørende Sovjet. Hun valgte å ta 
denne identiteten da hun giftet seg med Martin, som vist tidligere i analysen, og hun blir etter 
hvert sovjetisk agent og en «god kamerat». Mangelen på å kunne dele sitt språk, og alt det 
språket innebærer i form av fortellinger og historier, viser hvordan Aliide forsøker å 
konstruere en identitet som hun kanskje ikke opplever som sin egen. Slik kan man også se 
hvordan traumene, som har ført til giftemålet med Martin og deretter henne som agent og 
opplevelsen av å ikke kunne dele noe med datteren, har gjort at Aliide sitter igjen uten en 
identitet hun kjenner seg igjen i. Og slik vises også hvordan traumene kan fungere som 
identitetstrussel.  
 Det er ikke bare gjennom karakterene at språket er viktig i romanen. Måten romanen 
er skrevet underbygger også temaet om traumer, men også måten man forstår karakterene og 
måten de opplever traumene på og bearbeider dem i ettertid. Zaras destruktive tanker om seg 
selv i etterkant av overgrepene (jf. s.51 – 52) forsterkes av fortellerteknikken i romanen. Fordi 
det fortelles ved hjelp av indre monolog, vises det at det ikke bare er Pasja som mener at hun 
er dum og tilhører horeyrket. Det kommer også innenfra henne selv, og har blitt en naturlig 
del av måten hun ser på seg selv. Doktorand Anna Salomonsson uttrykker, i sin artikkel 
«Flugan och förtrycket: Det koloniale och patriarkala våldets individuella och universella 
aspekter i Sofi Oksanens Utrensning» (2014), at de fortellertekniske grepene i romanen viser 
forskjellene mellom måten Aliide og Zara takler overgrepene. Aliides erfaringer 
kommuniseres også gjennom indre monolog, men i motsetning til de mer eksplisitte tankene 
hos Zara, manifesteres selvbildet til Aliide bare implisitt, noe som viser til hennes fortrengte 
og utilgjengelige minner (Salomonsson, 2014, s.7). Aliide blir implisitt sammenliknet med en 
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flue (agent «flua», blant annet, som nevnt tidligere i oppgaven), mens Zara eksplisitt uttrykker 
sitt dårlige selvbilde. «Hun måtte være søt og høflig og veloppdragen og hjelpsom, men hun 
hadde et horeansikt og horemanerer, selv om det sikkert hjalp en del at hun klippet håret. Faen 
heller, dette klarte hun bare ikke» (s.58). Banneord er også noe som brukes når tankene til 
Zara blir beskrevet. Det understreker, som tidligere omtalt, skillet i alder på de to kvinnene, 
og i tillegg to ulike måter å takle det de har blitt utsatt for, på.   
 Måten kvinnekarakterene bearbeider og opplever traumene uttrykkes også ulikt. 
Beskrivelsene av overgrepene de utsettes for er veldig ulike. Når Aliide blir mishandlet 
fortelles ingenting av det de gjør mot henne, mens i Zara sitt tilfelle får leseren vite alt i detalj. 
«Övergreppet på Aliide skildras med utgångspunkt från hennes undermedvetna, och Oksanen 
återger hur hon förtränger det som händer henne till det doldas minneslager» (Salomonsson, 
2014, s.11). Med dette menes at leseren implisitt forstår det Aliide utsettes for, men man får 
kun beskrevet hennes dissosiasjon og måten hun ser seg selv utenfra. Når Aliide er på vei 
hjem den samme kvelden, fokuserer hun på hvordan hun skal unngå at noen skal få vite hva 
hun har blitt utsatt for, og hvordan hun skal forklare for sin søster at hun er strømpeløs. 
Deretter følger en lang tankerekke om ulike typer strømper, noe som signaliserer hennes skam 
over det som har skjedd, men også hennes dissosiasjon.  

Hun konsentrerte seg hele veien hjem om å tenke på strømper, ikke på Ingel, ikke på 
Linda, ikke på det som hendte. Hun regnet opp høyst forskjellige slags strømper, 
silkestrømper, bomullsstrømper, mørkebrune strømper, svarte strømper, lysebrune 
strømper, grå strømper, ullsokker, trekkspillsokker, buret kom til syne foran henne, det 
lysnet av dag, barnestrømper, hun hadde tatt en omvei gjennom havnehagen og kom til 
baksiden av huset, mønstrede strømper, fabrikkstrømper, strømper som var å få kjøpt for 
to kilo smør, strømper som kostet tre glass honning, to dagers lønn. […] Hun måtte gå 
inn uten strømper, holde seg borte fra lampelyset, sette seg ved bordet med det samme og 
få beina inn under det. Kanskje ingen ville merke noe (s.134).  

Denne måten å fortelle på, ved å gi noen opplysninger innimellom oppramsingen av strømper, 
lar leseren få ta del i tankestrømmen til Aliide. Det gjør at også leseren opplever det hun gjør, 
og tydeliggjør forsøket på å tenke på noe annet enn det som hadde skjedd.  
 Zaras opplevelser er derimot «skildrat med en helt annan språkdräkt» (Salomonsson, 
2014, s.11). Her blir leseren servert alt eksplisitt. Zara klarer ikke å fortrenge sine opplevelser 
på samme måte, men er tvunget til å leve med det at kroppen blir unyttet daglig, enten i 
virkeligheten med kunder eller gjennom Pasjas videoer (Salomonsson, 2014, s.11). «Han 
hadde tydeligvis ikke vasket lemmet sitt på flere dager, det satt lyse klumper i hårveksten. 
[…] – Du vet vel at du er en hore? – Ja. – Si det. – Jeg er og blir en hore. Jeg har alltid vært en 
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hore og det kommer jeg alltid til å være» (s.237). Her blir det som skjer beskrevet i detalj, 
«lyse klumper», og måten han nedverdiger henne på ved å tvinge henne til å si at hun er en 
hore. Det at de to kvinnenes overgrep blir fortalt på så ulik måte, viser også forskjellen på 
måten de takler det, og understreker i tillegg det at Aliide opplever mer skam i forbindelse 
med overgrepet enn det Zara gjør. Aliides opplevelser skal hemmeligholdes for alle, selv for 
leseren kan det virke som. Leseren må tenke seg fram til hva som skjer med henne, og det 
understreker hennes skamfølelse.  

5.3.2 Skam  
Traumer kan føre til skam, og skammen kan igjen føre til fortielse, som Skårderud uttrykker 
det (jf. kap.3.4). Selv om Stalins Kyr kanskje er den tydeligste av Oksanens romaner som tar 
opp temaet skam, er den også til stede i Utrenskning. I Utrenskning finner man denne 
tausheten og skammen over overgrepene.  

Professor i kulturstudier Sara Ahmed skriver, i sin bok The Cultural Politics of 
Emotion (2004), at skam kan beskrives som en intens og smertefull følelse (sensation) som 
henger sammen med hvordan selvet oppfatter seg selv. Skam skaper en intens følelse av at 
subjektet er mot seg selv (Ahmed, 2004, s.103). Skårderud påpeker (jf. kap.3.4) at skammen 
næres av avviket mellom hvem man er og vil være. Slik kan også skammen til Aliide tolkes 
og være med på å konstruere hennes identitet. Skammen kan tolkes dithen at den tar over 
hennes handlinger. Hun ønsker å være slik som sin søster, men blir ikke sett slik, og skammen 
dukker opp i dette avviket, og påvirker Aliides handlinger. Det kommer aldri eksplisitt fram at 
hun vil være som sin søster, men implisitt ved måten søsteren blir framstilt på. «Ingel gjorde 
det kastet med nakken slik hun hadde for vane, og når hun gjorde det, minnet hun om en 
svane, hun løftet haka, og de så hverandre, mannen og Ingel» (s.103). Ingel blir her framstilt 
som vakrere enn Aliide, og hun forstår at Hans ikke vil komme til å se på henne på samme 
måte som søsteren. Aliide er sjalu på sin søsters evner og hennes skjønnhet. Ifølge det store 
norske leksikon er sjalusi en sammensatt følelse som inkluderer både skam, ydmykelse og 
fortvilelse (Sjalusi-Psykologi, 2012).  

Skammen for Aliide, starter allerede i dette første møtet mellom henne, Hans og Ingel. 
Skammen oppstår ved at hun ikke blir møtt. Utover i boken får leseren vite at Aliide fortsetter 
å holde Hans skjult selv om Ingel og Linda har blitt deportert. Hun gjør dette på grunn av sin 
kjærlighet, men han gjengjelder ikke denne kjærligheten. Skammen Aliide føler her, ved å 
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vise sin kjærlighet og deretter blir avvist (som er en av de dypeste formene for skam, jf. 
kap.3.4), kan tolkes som en av årsakene til at hun tar livet til Hans.  

Hun hadde vært villig til å stryke ut alt, la alt være, hun kunne tilgitt all den skammen 
hun hadde lidd å grunn av ham. Og hva gjorde så han? Han løy! […] Hun dekket over 
ham. Kysset ham på munnen. Lukket døra. Klistret den igjen. Stengte luftehullene. Trakk 
skapet foran døra og gikk og vasket blodet av kjøkkengolvet (s.296 – 297).   

Slik som Skårderud hevder, skilles det mellom tre begreper om skam (jf. kap.3.4). 
Aliide er preget av en blanding av de to første. I hovedsak skamangsten. Hun er hele veien 
engstelig for at noen skal avsløre henne og få vite at hun ble utsatt for overgrep; «Hvis hun 
havnet på samme sted som en slik kvinne, forsøkte hun å holde størst mulig avstand. For at 
det ikke skulle bli lagt merke til hvor likt de oppførte seg» (s.144). Det kan også være at 
denne frykten for avsløring er det som gjør at hun er med på å få Ingel og Linda deportert, 
fordi de var vitne til overgrepene. Dermed er skamreaksjonen med på å forme handlingene til 
Aliide, hun deporterer familien, det er hennes reaksjon som er knyttet til følelsen av å føle seg 
avslørt. «There is much that indicates that Aliide had everyone who reminded her of the 
interrogations deported» (Myhr, 2014, s.260). Uttrykket «er de sikker, kamerat Aliide?» blir 
gjentatt mange ganger på sidene 144 – 150, og med det forstår man at Aliide utvikler et 
mønster for å melde inn de kvinnene som minner henne om overgrepene, og får dem sendt 
bort. Hun er også med på å få sin søster og niese på listen over personer som Martin forteller 
skal «forlate» landet i 1949 (Myhr, 2014, s.260). Ikke bare tror Aliide at hennes skam kan bli 
avslørt ved at hun er i nærheten av andre med liknende traumer, men Aliide opplever også en 
dobbelt skam ved å være tvunget til å tilpasse seg det sovjetiske regimet for å unngå flere 
traumatiske avhør, og det at hun identifiserer seg med Ingel, Linda og Hans.  

På gaten kunne hun skille ut de kvinnene hun så det på, at noe liknende hadde hendt dem. 
[…] Hvis hun havnet på samme sted som en slik kvinne, forsøkte hun å holde størst mulig 
avstand. For at det ikke skulle bli lagt merke til hvor likt de oppførte seg. For at de ikke 
skulle gjenta bevegelsene til hverandre, og det nervøse vesenet ville framstå med dobbel 
styrke. […] De ville bli avslørt. Noen ville skjønne. En eller annen ville huske at Aliide 
var en av kvinnene som hadde vært i kjelleren på kommunehuset. […] Og all den 
tåkelegginga av minnene som hun hadde oppnådd ved å gifte seg med Martin Truu, ville 
være bortkastet. […] Når anledningen bød seg, fant hun alltid på noe nedsettende å si om 
de kvinnene, skjelte dem ut og baktalte dem, for at hun selv skulle skille seg enda 
tydeligere fra dem. Er de sikker, kamerat Aliide? (s.144). 

Romanen beskriver Ingel og Hans som den «ideelle andre», slik begrepet blir presentert av 
Ahmed. Hun påpeker at «in shame, I expose to myself that I am a failure through the gaze of 
an ideal other» (Ahmed, 2004, s.106). Det virker som Aliide ikke klarer å leve opp til denne 
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«ideelle andre» som Ingel og Hans representerer, og det er dette mislykkede forsøket på å 
komme nærmere denne ideelle andre som kan framstå som en av årsakene til at Aliide sender 
vekk Ingel og Linda til Sibir. Dette kan vises i det Myhr skriver (2014, s.261), «Aliide’s 
competition with the deported Ingel’s abilities as a housewife is an example of how Aliide has 
continued to strive to come close to the ideal Ingel, who made Aliide feel like a failure in 
Hans’s eyes». Det virker også som Aliides følelse av skam blir mindre etter at hun har blitt 
kvitt sin søster og niese, og ved å drepe Hans. Men møtet med Zara avslører at Aliides 
følelser kan blomstre opp igjen, hvis noens kroppsspråk, i dette tilfellet Zara sitt, minner 
henne på de følelsene igjen (Myhr, 2014, s.260 – 261).  

Skårderud (2011a, s.443) påpeker at skammen i Stalins kyr er kroppsliggjort, og at 
skamfølelsen er knyttet til taushet. Den er derimot ikke knyttet til fravær av uttrykk, men at 
fraværet av mentalisert språk om skam blir i romanen til kroppslig larm. Kroppen blir språket. 
Dette er ikke bare tilfellet i Stalins kyr, det er også slik i Utrenskning. Skårderud (2011a, 
s.443) viser til hvordan skammen maskeres og bindes til følelsesuttrykk og annen atferd. 
Denne atferden kan være å søke glemsel, som Aliide gjør, og det kan være overdreven 
tilpasning, som man ser hos Aliide når hun begynner å jobbe for Martin. Aliide er så redd for 
at andre skal skjønne at hun har vært utsatt for overgrep, hun er redd for at skammen skal bli 
synlig for alle. Derfor gifter hun seg med Martin. Dette er et av tegnene på Aliides overdrevne 
tilpasning. Man kan også se den overdrevne tilpasning i form av å fjerne tyske ting når sovjet 
tar over og motsatt (jf. s.48). Skårderud (2001, s.42) hevder at skam er en dødgjørende affekt 
og at dens ytterste konsekvens er selvmordet. Aliide planlegger å ta sitt eget liv på slutten av 
romanen, «Så vil hun legge seg til hvile ved siden av Hans, i sitt eget hus ved siden av sin 
egen Hans» (s.304). Det kan tolkes som at skammen til Aliide sitter så dypt, og har preget 
henne og påvirket konstrueringen av hennes identitet siden den dagen i kommunehuset.  

Aliide er nok den som bærer mest preg av skam. Zara kan ved første blikk framstå 
som en som skammer seg over å ha vært prostituert, men etter en nærmere gransking, 
skammer hun seg nok ikke så mye likevel. Ifølge professor i diakonivitenskap og 
fundamentalteologi Trygve Wyller (2001, s.9) erfarer mange skam som det å bli avkledd. 
Skam handler om det å vise fram noe man helst vil holde skjult. «Det handler om å passere en 
grense, en grense der man står i fare for å tape verdighet» (Wyller, 2001, s.9). Zara er redd for 
at Aliide skal finne ut at hun har vært prostituert, men det handler ikke om en redsel for å tape 
verdighet. Zara er redd for at Aliide skal dømme henne, se på henne som en som ikke 
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fortjener hjelp. Det er redselen for å bli sendt vekk uten å ha fått hjelp, ikke nødvendigvis 
skam, som gjør at Zara unngår å fortelle Aliide sannheten.  

Ville Aliide gå med på å hjelpe henne? Zara måtte raskt få henne til å skjønne situasjonen, 
men hun visste ikke hva hun skulle si. […] Å vise fram blåmerkene var dumt, nå oppfattet 
kvinnen henne som en sånn jente som oppsøker trøbbel eller ber om juling. En sånn en 
har sikkert gjort noe galt (s.24).  

Skårderud skriver at det finnes en god og en dårlig skam (jf. kap.3.4) og man kan kjenne igjen 
den dårlige skammen hos Aliide. Frykten for å bli avslørt som en annen, er noe man også kan 
ane hos Zara. Ingen av dem ønsker at handlingene de har blitt utsatt for skal avsløres, men det 
framstår som at de har ulike grunner til hvorfor. Aliide blir også stående utenfor for de gode 
relasjonene, slik som med sin datter og sin mann, noe som Skårderud hevder er når skammen 
går fra å være beskyttende til å bli «giftig» (jf. kap.3.4). Aliide fjerner seg fra de relasjonene. 
Zara derimot, forsøker å få kontakt med sin mor, men Linda velger også, slik som Aliide, å ta 
avstand fra denne relasjonen. Hun er avvisende og taus overfor datteren. Skammen har derfor 
blitt giftig, og har gjort det motsatte av å bevare relasjonene. Dette kan igjen føre med seg en 
opplevelse av mangel på identitet. Skårderud hevder at skammen kan beskytte mot mer 
invasjon av selvet, og på den måten bevare en opplevelse av identitet (jf. kap.3.4), men siden 
Aliide skammer seg for mye, har det tilsynelatende ført til det motsatte.  

5.3.3 Okkupasjon og identitet  
Romanen omhandler okkupasjonen av Estland. Først er det sovjet, deretter kommer tyskerne 
og så sovjeterne på nytt. Å leve i et land som stadig blir okkupert, påvirker innbyggerne i 
landet. Den 17. juni 1940 begynte den sovjetiske innmarsjen, og i løpet av noen dager var alle 
de tre baltiske landene okkupert. Etter et tysk angrep på Sovjetunionen i 1941 ble Estland 
okkupert av Tyskland. Estlenderne mottok de tyske troppene med glede og anså dem som 
befriere. Men etter hvert forstod de at Tyskland ikke hadde tenkt å gi noe mer frihet enn hva 
Sovjetunionen hadde gjort. Flere tusen estere ble henrettet i de tre årene med tysk okkupasjon, 
og flere av ungdommene ble mobilisert til arbeidstjeneste. Tusenvis rømte til Finland og gikk 
frivillig i deres krigstjeneste mot Sovjet (framfor å kjempe direkte for tyskerne) (Lurås og 
Seim, 2015). Dette kan man se at Hans også gjorde i romanen Utrenskning. Den 22. 
september 1944 inntok de sovjetiske styrkene igjen Tallinn, og etter hvert også hele Estland. 
Under denne okkupasjonen ble omtrent 20 000 deportert i 1945-46. I 1949 kom en ny 
deportasjonsbølge og flere titusener ble deportert (Lurås og Seim, 2015). Det er i denne 
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deportasjonsbølgen Ingel og Linda blir deportert i romanen, noe Aliide er med på å besørge. 
Men hva gjør slike omstendigheter med landets innbyggere? Hvordan kunne Aliide deportere 
sin egen familie? Aliide vokser opp i denne perioden, og flere steder i romanen kan man se at 
det har påvirket henne. Aliide lever i en utrygg verden, hvor de når som helst kan bli utsatt for 
vilkårlige og grove overgrep, og det er noe i dette som gjør at Aliide handler som hun gjør.  
 Det er klart at overgrepet og skammen hun føler, gjør at Aliide tar en del valg hun 
kanskje ellers ikke ville tatt. Brison (1999, s.39) påpeker at «survivors of trauma frequently 
remark that they are not the same people they were before they were traumatized». Men 
okkupasjonen har også en indirekte påvirkning på valgene hennes. For å unngå å bli utsatt for 
det samme på nytt, velger hun å gifte seg med en sovjetisk offiser, som jeg har vist tidligere i 
analysen. Dette er et bevisst valg for å sikre seg trygghet i en utrygg tilværelse. Det som etter 
hvert skjer, er at Aliide blir en agent for det sovjetiske styre i Estland. Hun blir derfor sett på 
som «en av dem», og får slik en sovjetisk gruppeidentitet. Denne identiteten følger henne 
resten av livet;  

- Vi handlet bare etter ordre. Vi var gode mennesker. Og nå plutselig onde, jeg skjønner 
ikke dette, sa han hoderystende […] Hun lovet å vitne for ham om det ble straffesak. Enda 
hun selvfølgelig ikke kom til å gjøre det. […] Etter Volli kunne hun vente andre i samme 
ærend. Ingen tvil om det. De ville betrakte henne som en forbundsfelle og kreve at hun 
stilte opp (s.83 – 84).  

Aliide opplever i ettertid også at hennes estiske identitet må vike for den sovjetiske med tanke 
på hennes egen datter. Som nevnt på side førtisju, opplever hun at hun ikke kan dele sine 
historier med sin datter, men at det er Martins verdier og historier som skal videreføres til 
datteren.  
 Ifølge filosof Jonathan Glover var det et stort press på folk til å forlate sine verdier 
under Stalin- tiden. «As well as the fear of being denounced by others, there was the pressure 
to inform» (Glover, 2012, s.274). I boken hans, Humanity. A moral history of the 20th century 
(2012), er begrepet «moralsk identitet» sentralt. Han forsøker å fange hvilke idealer vi 
identifiserer oss med og som vi ønsker at skal informere våre handlinger. En slik moralsk 
identitet kan være noe som gjør at vi har forutsetninger for eller mot å begå overgrep mot 
andre mennesker. Vi har oppfatninger om hvem vi er, og om hva slags person vi ønsker å bli, 
og dette kan i sin tur påvirke grensene for hva vi er forberedt på å gjøre mot andre. Under 
ekstreme tilstander kan den moralske identiteten gi oss styrke, men det har også sine 
begrensinger. Det er våre selvinteresser og moralske ressurser som setter begrensingene. Det 
vil si at det ofte er lettere å behandle folk fra «den andre gruppen» på en annen måte enn ens 
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egen gruppe. Det er mindre sosialt press i forhold til fiendtlig behandling av medlemmene fra 
andre grupper (Glover, 2012). Det kan diskuteres om det er slik det oppleves for Aliide. Linda 
og Ingel hører til den «andre gruppen» etter at Aliide har valgt å ta opp den sovjetiske 
identiteten. Men det er kanskje mer sannsynlig at det er frykten som sitter dypest i henne, 
frykten for å bli utsatt for det samme igjen. I tillegg til skammen hun opplever, som påpekt, 
kan ha vært en årsak til at hun deporterte dem (jf. kap.5.3.2). Men det må kanskje også en 
endring av den moralske identiteten til for å kunne utføre disse handlingene, og for Aliides del 
handler det kanskje mest om beskyttelse av seg selv. Under de ekstreme tilstandene kan alle 
utføre handlinger som er moralsk gale for å redde seg selv, og det er egentlig ingen klar 
grense mellom hva som er riktig og hva som er galt. Derfor er det også enklere for leseren å 
føle sympati for Aliide. Ifølge Varvin (2003, s.144) kan familien være den beste beskyttelsen 
for den traumatiserte. Tragedien er ofte at den organiserte volden nettopp rammer familien og 
gruppen, og kan ødelegge samholdet og den gjensidige støtten, slik som det blir for Aliide, 
Ingel og Linda.  
 Varvin påpeker også, som nevnt i teorikapittelet, at de som ofte blir utsatt for 
nedverdigende og dehumaniserende behandling opplever en intens skamfølelse som ofte fører 
til aggresjon. Aliides handlinger kan tolkes dithen at hennes raseri ble rettet mot Ingel og 
Linda, og at de ble representanter for den ydmykelsen og skammen Aliide ble utsatt for. Det 
var derfor lettere å «kvitte seg» med dem, framfor å jobbe med skammen. Aggresjonen ble 
slik sett en beskyttelse for hennes skjøre selv. På grunn av overgrepene, ble de sosiale 
båndene for Aliide ødelagt og egoismen hennes trådte fram.  

Glover hevder at «self-deception sometimes made it easier to yield and betray» (Glover, 
2012, s.274), og at «abandoning the commitment to truth has drastic implications for moral 
identity» (Glover, 2012, s.280). Dette kan man lese en tendens til i romanen.  

Da Aliide gikk til spiskammerset, trakk Zara fotografiet opp av lomma og satte seg til å 
vente. […] Men da Aliide kom tilbake og Zara viftet med bildet foran henne og hakkende 
forklarte at det hadde falt ut mellom koppeskapet […] – Her står det: Til Aliide fra din 
søster. – Jeg har ingen søster. […] – Slike kvinner ble den gang kalt fiender av folket. 
[…] – Søstera di? – Hva? Tyv og forræder var hun (s.95 – 96).  

Aliide nekter først for at hun har en søster, og sier i tillegg til Zara at Ingel var en tyv. Begge 
deler er en løgn. Det kan virke som om det er lettere for Aliide å takle fortiden, og det hun 
gjorde mot sin søster og niese, hvis hun går vekk fra sannheten og prøver å overbevise både 
seg selv og jenta at Ingel var en tyv og fortjente å bli deportert.  
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5.4 Tema 
Jeg vil argumentere for at det sentrale tema i romanen er traumer, identitet og relasjoner. 
Bokens oppbygning viser hvor framtredende traumene er hos de to hovedpersonene. Minnene 
viser hvor viktig fortiden har vært for utviklingen av identiteten, og fortellingen viser at 
relasjoner står sentralt. Den ubevisste erindringen er i tillegg knyttet til hovedpersonenes 
traumer og traumatiske hendelser. Det er hendelsene hovedpersonene ikke ønsker å huske. 
Dermed tar kvinnekarakterene et bevisst valg om å la fortiden bli «glemt», noe som er med på 
å påvirke utformingen av deres identitet og relasjonene de inngår i. Relasjonene mellom de 
ulike personene i romanen påvirkes også av traumene. Det er relasjonene mellom Zara og 
moren, Zara og Aliide, Aliide og søsteren osv. som blir påvirket av traumene hver av disse 
personene har opplevd. Linda og Zara har ingen en god relasjon. Linda snakker ikke med sin 
datter, og leseren får vite at årsaken til at Linda sluttet å snakke, var det traumatiske 
overgrepet. Det er i tillegg hendelsene i kommunehuset som får Aliide til å gifte seg med 
Martin, og det er skammen hun føler i etterkant av traumene som kan tolkes som en av 
årsakene til at hun deporterer sin søster og niese. Det er også traumene som både Zara og 
Aliide opplever som gjør at de to tar en avstand fra hverandre. Zara ønsker ikke at Aliide skal 
vite hva hun har gjort, og forsøker slik å finne en annen historie. Aliide på sin side er skeptisk 
til om Zara er den hun sier, og ønsker heller ikke å dele noe om hvem hun er.  

Ifølge Hamm (2013, s.23) tematiserer romanen erindring. Hamm viser til to typer 
erindring; den rene erindringen som er bevisst, som er representasjoner av fortidsbilder. 
Denne erindringen er det fortelleren som står for i Utrenskning. Den andre typen er den 
automatiske erindringen, det er den ubevisste, kroppsliggjorte erindringen. Her avsløres 
fortidens betydning i et menneskets gester og mimikk i nåtiden. Aliide vil helst glemme alt 
om fortiden, men blir innhentet av den stadig vekk, for eksempel da hun skal til tannlegen i 
Tallinn og han viser seg å være en av overgriperne. «Den samme mannen. I det rommet. De 
samme hårete hendene» (s. 219). Et hovedtema i romanen viser seg å være hvordan fortrengt 
erindring og hendelser i fortiden stadig innhenter mennesker, i dette tilfellet særlig Aliide 
(Hamm, 2013, s.21). Hamm påpeker viktige poeng i romanen, men samtidig ser hun vekk fra 
andre elementer som er like sentrale. Erindringen er viktig for å belyse sentrale tematiske 
aspekter, slik som relasjonene mellom karakterene, traumer og identitet. Erindringen brukes 
for å vise hvordan fortiden ikke kan bli utelatt fra et individs liv fordi man er avhengig av å 
vite hvem man var for å kunne utvikle en identitet. Identitet er ikke noe som er fast, men i 
stadig forandring og utvikling, slik Straub uttrykker det. Derfor er fortiden en viktig del av 
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denne prosessen. Den ubevisste erindringen er med på å farge hvem en person er, ønsker å 
være og forsøker å bli. Aliide ønsker ikke å huske på det som skjedde i fortiden, men det er 
allikevel en stor del av hvem hun var, og kan være med på å farge hvem hun er nå. Alle 
erfaringene man tar med seg er med på å skape den identiteten man har. Den ubevisste 
erindringen retter også søkelyset mot traumene som en sentral tematikk i romanen.  

Fordi traumer er en stor del av tematikken i romanen, kan man også lese Utrenskning 
som en traumefortelling, slik det blant annet blir presentert av Whitehead. Whitehead bruker 
begrepet traumefiksjon i sin bok Trauma Fiction. Begrepet fiksjon kan vise til alle type 
tekster som beskriver eller omhandler traumer eller ekstreme hendelser, fordi ordet «fiksjon» 
indikerer det faktum at teksten er fiktiv, funnet opp. Begge begrepene, traumefortelling og 
traumefiksjon, er i denne sammenheng fruktbare å bruke, så de vil bli brukt litt om hverandre, 
men sikter til det samme; narrativer som beskriver eller omhandler traumer. Romanens 
oppbygning kan sies å underbygge tema om traumer, og også slik vise til romanen som et 
traumenarrativ. Som det ble påpekt i kapittel 3.2, hevder Whitehead at traumer vanskelig lar 
seg framstille i narrativer, og derfor kreves det en anakronisk framstilling i traumefiksjon. 
Romanens nåtid blir brutt av anakronien ved bruk av analepser. Det vil si at leseren, i første 
del av boken, blir kjent med Zara og Aliide i nåtid, og etter hvert som fortellingen beveger seg 
framover, får man tilbakeblikk på livene til begge hovedpersonene og hva som har ført dem 
dit de er nå. Langås (2016, s.31) skriver at traumatiske minner ikke følger kronologisk tid, 
men kjennetegnes av varig tid. Også Luckhurst hevder at traumefortellinger er anakroniske. 
Han skriver at de bryter opp den sammenhengende historien. Dermed er denne narrative 
framstillingen med på å belyse det traumatiske i romanen. Slik som Tryland skriver; ledes 
leseren gjennom teksten via de traumatiske minnene til karakterene i en traumefortelling 
(Tryland, 2014, s.29), slik som det også gjøres i Utrenskning. Det er de tidligere hendelsene 
som driver fortellingen framover og gir leseren en forståelse av hva de har opplevd og gjort. 
Med alle tilbakeblikkene får man en bedre forståelse av reaksjonen til kvinnene og kan 
dermed forstå karakterene på en mer utfyllende måte. Slik kan oppbygningen av romanen sies 
å framheve tematikken om traumer, i tillegg kan den vise at Utrenskning kan tolkes som en 
traumefortelling.  
 Traumefiksjon er også preget av repetisjon ifølge Whitehead (jf. kap.3.2). Denne 
repetisjonen kan leses som et uttrykk for hvordan de hjemsøkende minnene oppleves, altså det 
at reaksjoner, tanker o.l. stadig vender tilbake til den traumatiske hendelsen. Som det ble 
påpekt i kapittel 5.3.2, gjentas uttrykket «Er de sikker, kamerat Aliide?» mange ganger i 
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romanen, og dette kan signalisere den repeterende tilbakevendingen de traumatiske minnene 
har for Aliide. Det kan også vise til romanens uttrykk som traumefortelling, hvor repetisjon av 
hendelser er en del av romanens struktur og oppbygning. På den måten uttrykkes også 
tematikken om traumer på flere nivåer, både i romanens oppbygning og at det er sentralt for 
livet til karakterene. Gjennom fortellerens vekslende fokalisering, enten gjennom Aliide, Zara 
eller dagboken til Hans, trekkes også traumetematikken fram. Som det ble nevnt i kapittel 
5.1.2, kan denne vekslingen i fortellerposisjoner belyse en form for forsvarsmekanisme som 
traumeofre kan utvikle.  
 Språket i romanen er med på å underbygge relasjoner som tematikk. Både språket i 
seg selv, men også mangel på kommunikasjon framhever dette. Det kommer tydelig fram, 
som vist i kapittel 5.3.1 og 5.2.4, mellom Zara og bestemoren, og Zara og Linda. I kapittel 
5.3.1 ble det påpekt at når Zara lærer seg estisk så bedres forholdet mellom henne og 
bestemoren. Det er språket som forener dem og danner den gode relasjonen de etter hvert får. 
«Som barn forestilte Zara seg alltid at bestemor ikke hadde øyne for annet enn det glimtet av 
himmel som hun så fra vinduet, at hun ikke merket noe av det som ellers gikk for seg hjemme 
[…]» (s.48). Implisitt i dette ligger det at hun heller aldri har hatt noe øye for Zara, og det 
framstår som at hun heller ikke har hatt et stort ønske om det. Men når Zara sier et estisk ord 
til henne, endres denne relasjonen (jf. eksempel på s.64). Fra den dagen starter bestemoren og 
Zara en lek hvor Zara skal lære seg estisk;  

Når mor drev med husarbeid, satt bestemor i stolen sin og Zara hentet fram ting eller leker 
eller bare tok bortpå noe, og lydløst formet bestemor navnet på estisk med leppene. Hvis 
ordet var galt, måtte Zara merke det. Hvis hun lot feilen passere, ble hun uten sukkertøyet, 
men om hun oppdaget den, fikk hun alltid smake søtt (s.50).  

Språket blir her den viktige faktoren for relasjonen dem imellom, og romanen påpeker også 
slik viktigheten av kommunikasjon og språk i en relasjon.  
 Det kommer også fram i romanen at traumer er med på å ødelegge gode relasjoner, og 
viser slik tilbake til tematikken om traumer og relasjoner, slik som mellom Linda og Zara. 
Som vist i kapittel 5.2.4 er det mangelen på kommunikasjon med datteren som skaper den 
dårlige relasjonen. Linda forholder seg stort sett taus overfor datteren, og på den måten klarer 
ikke Zara å danne noen relasjon med moren sin. Hun opplever at moren ikke bryr seg om 
henne (jf. sitat på s.64), og derfor oppleves det også som lett for Zara å forlate hjemmet til 
fordel for arbeid i vesten. Slik kan man se at den dårlige relasjonen også er en årsak til at Zara 
blir utsatt for menneskehandel. Det som er spesielt i denne relasjonen er at det er Lindas 
traumer som gjør at hun ikke er i stand til å kommunisere med sitt barn og ikke klarer å danne 
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en god relasjon til henne, og det er igjen denne dårlige relasjonen som fører til Zaras traumer. 
Slik kan vi også se hvordan traumer kan gå i generasjoner på en indirekte måte (jf. kap.5.2.4). 
Dette framhever også hvordan traumer og relasjoner går hånd i hånd og danner en sentral 
tematikk i romanen. Mangel på kommunikasjon viser hvor vanskelig det er å danne gode 
relasjoner. Og det er de usunne relasjonene som er i fokus i romanen. Det er traumene som er 
utgangspunkt for noen av de formene for relasjoner som dannes i romanen. Blant annet 
mellom Martin og Aliide. Fordi Aliide blir utsatt for overgrep av de sovjetiske NKVD 
agentene, velger hun også å gifte seg med en av disse mennene for beskyttelse. Martin blir 
slik hennes trygghet, og relasjonen dannes på bakgrunn av det og ikke kjærlighet, som påpekt. 
Aliide uttrykker også en avsky overfor mannen sin, og holder tilbake en del informasjon og 
tanker for ham. I tillegg er affeksjonen hun viser ham også falsk. Slik som vist i eksemplet på 
side 38, må hun lære seg å bli en kone og lære seg å se på Martin slik det er forventet av en 
kone. I dette ligger en falskhet i relasjonen mellom de to, og den er derfor usunn. Aliide og 
Zaras relasjon er også usunn fordi de begge ønsker å holde sannheten skjult for hverandre. 
Den dialogen de har, er preget av bevisste valg over hva de sier og ikke sier. Slik sett kan de 
aldri danne noen god relasjon til hverandre. Aliide, spesielt, kan tolkes som at hun opplever 
slike nære relasjoner for farlige, nettopp fordi hun ikke ønsker å avsløre den delen av sin 
historie som gjorde at hun deporterte sin søster og niese. Skammen hun føler er også med på å 
hindre de gode relasjonene. Forholdet mellom Martin og Aliide viser også hvor viktig 
relasjoner er for et menneske. Aliide framstår, som sagt, som en mistenksom og utrygg 
karakter, og relasjonen til Martin blir en viktig trygghet for henne. Dette viser igjen 
viktigheten av gode relasjoner for å overleve, men også hvordan traumer kan være med å 
ødelegge dette. Dette igjen peker på hvordan relasjoner og traumer kan ha en innvirkning på 
en persons identitet. Det som framkommer av det som står skrevet ovenfor, viser også hvor 
sentralt relasjoner og traumer er tematisk i romanen.  
 Martin og Aliides relasjon viser på hvilken måte traumer kan ha innvirkning på 
konstrueringen av en identitet. Fordi, som nevnt, Aliide velger Martin på bakgrunn av 
redselen for nye overgrep, er det traumene som fører til hennes valg av identitet på en 
indirekte måte. I etterkant av giftemålet blir hun vervet som sovjetisk agent, og på den måten 
konstruerer hun seg også en identitet som en «god kamerat», altså en sovjetisk identitet. Det 
framstår allikevel som at hun ikke identifiserer seg med denne identiteten (som vist på s.47, 
48 og 65), og dermed også at hun faktisk ikke klarer å konstruere en identitet etter overgrepet. 
Hun opplever ikke lenger å kunne dele den estiske identiteten med datteren (jf. s.64 – 65), 
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som indikerer at hun ikke har mulighet til ordentlig å identifisere seg som estisk lenger. Hun 
opplever heller ikke å identifisere seg med den sovjetiske, ikke som mor (med tanke på at hun 
overlater barneoppdragelse og omsorgen til Martin), og heller ikke som søster (hun sier til 
Zara at hun ikke har en søster). Slik kan man se at traumene har hatt påvirkning på hennes 
konstruering av identitet, og slik også har vært en trussel mot den. Traumene fører også til en 
overdreven tilpasning fra Aliide sin side. Like etter hendelsen er hun veldig opptatt av at folk 
ikke skal få vite hva hun har vært utsatt for. Martin blir slik hennes «maske», hennes mulighet 
til å fremstå som en vanlig kvinne, og han er en del av hennes overdrevne tilpasning. Hun 
utrykker også selv at det er en av kriteriene for at hun gifter seg med Martin, fordi ingen vil 
mistenke at hun har blitt utsatt for noe sånt når hun gifter seg med en av dem. Hun ville bli 
som alle andre (jf. sitat på s.46). Hun forsøker sterkt å framstå som denne personen, en som 
ikke har blitt utsatt for overgrep, ved at hun unngår og i tillegg snakker nedlatende om de 
kvinnene hun tror har opplevd det samme. Dette, og det at hun går inn for å bli sovjetisk agent 
og jobbe for dem, viser den overdrevne tilpasningen. Dette viser tilbake til hvordan traumene 
har vært med på å påvirke hennes konstruering av identiteten. Traumene hun opplever blir 
slik en trussel for identiteten fordi det er traumene som fører til den overdrevne tilpasningen.  
 Måten de dårlige relasjonene kan ha en påvirkning på identiteten, vises også i 
relasjonen mellom moren og Zara. Laading påpeker at barn av traumatiserte foreldre ofte 
sliter med identitet fordi det ofte mangler emosjonell kontakt, og relasjonen kan være preget 
av taushet (jf. kap.5.2.4). Det kan føre med seg et negativt identitetsbilde og vanskeligheter 
med å konstruere en identitet. Slik som vist i kapittel 5.2.4, kan dette være en av grunnene til 
at Zara så lett tror på det Pasja sier om henne. I tillegg vises det i eksemplet på side 59 og 61 
at det kanskje er derfor hun har vanskeligheter med å avgjøre om hun faktisk hører til i yrket 
som prostituert eller ikke. Nettopp fordi hun har utviklet en negativ identitetsfølelse i 
relasjonen med sin fraværende mor, opplever hun at hun fortjener «horeskjebnen», som hun 
selv kaller det.  

En viktig del av tematikken, er også kjærligheten og mangelen på gjensidig kjærlighet. 
Aliide sin historie er, som påpekt, den historien som blir viet mest plass i romanen (jf. 
kap.5.1.1). Det er hennes liv og fortelling som er sentral. Mye av det som driver Aliide sine 
handlinger, er hennes kjærlighet til Hans, og siden hovedfokuset i romanen ligger på hennes 
fortelling (som også har relevans for å forstå Zaras historie), er kjærlighetstema derfor viktig i 
denne romanen. Det er kjærligheten til søsteren sin mann som motiverer en del av de valgene 
hun tar. Blant annet er det denne kjærligheten som gjør at hun tar del i overgrepet mot Linda. 
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Hun vil mye heller sørge for Hans sin trygghet, enn å skåne sin niese. Det er i utgangspunktet 
et umulig valg, men for Aliide er kjærligheten hun har for Hans sterkere enn den hun har for 
Linda. Det vises også når Linda er liten; «Når Hans og Ingel hadde sine turtelstunder, måtte 
hun passe Linda, og da lurte hun seg til å klype barnet, stakk det noen ganger med ei nål, og 
barneskriket ga henne en hemmelig lystfølelse» (s.115).  

Ved å deportere Ingel og Linda, sørget også Aliide for å ha Hans for seg selv. Aliide 
håper hele tiden at Hans skal legge merke til alt hun ofrer for ham, men når Aliide innser at 
Hans aldri vil gjengjelde kjærligheten, dreper hun ham. Dette forholdet mellom Hans og 
Aliide, om man kan kalle det et forhold, og forholdet hun har med sin søster, viser tilbake på 
de usunne relasjonene som preger romanen. Forholdet Aliide har til søsteren er preget av 
sjalusi og egoisme fra Aliide sin side. Som det framheves i romanen, får Ingel til alt uten å 
måtte øve eller lære det, noe Aliide ikke gjør. Allerede her kan man merke sjalusien. Den 
forsterkes imidlertid av at Ingel også får den mannen Aliide forelsker seg i, og hun går 
fullstendig inn for å sabotere forholdet mellom Hans og Ingel. Aliide framstår også som 
overbevist om at hun kan klare å få Hans til å bli forelsket i henne, mens Hans uttrykker en 
tydelig avsky for henne. Sjalusien Aliide har overfor søsteren og den kjærligheten som 
gjengjeldes av Hans, påvirker også forholdet Aliide har til Linda, ved at Linda er en konstant 
påminnelse på det Aliide ikke har, og ikke kan få med Hans. Det blir slik en usunn relasjon.  
 På bakgrunn av det som er drøftet over, kan man se at traumer er et hovedtema i 
romanen. Drøftingen viser også at både relasjoner og identitet, i tillegg til kjærlighet, er 
sentrale temaer. Traumene er det som påvirker relasjonene mellom karakterene, og som også 
skaper en trussel mot konstrueringen av deres identitet. Kjærligheten Aliide har for Hans 
skaper i tillegg usunne relasjoner, hvilket fletter seg slik inn som en sentral tematikk.  

5.4.1 Tittelen 
Rettighetene til Utrenskning er solgt til 44 land, deriblant Norge, Sverige og Danmark. De tre 
nordiske landene har et språk som er tilnærmet hverandre, men allikevel skiller tittelen seg fra 
hverandre i et av de tre landene. I Norge og Sverige lyder tittelen Utrenskning/Utrensning, 
mens i Danmark lyder den Renselse. Det som er fascinerende med dette, er hvordan 
oversettelsen fra originaltittelen Puhdistus konnoterer til ulik tolkning av bokens budskap. 
Tittel, omslag, navnet på forfatteren, forord osv. kan alle ha en påvirkning for hva slags 
forventninger leseren får til teksten. Tekster har alltid det Gerard Genette kaller paratekster, 
hvilket er noe av det jeg listet opp over. Parateksten, ifølge Genette, har betydning for 
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hvordan man som leser møter og oppfatter et verk, og paratekster kan potensielt underbygge 
eller utvide aspekter ved en tekst (Genette, 1997, s.1). Ordene «utrenskning» og «renselse» 
gir ulike assosiasjoner, og dermed også ulike forventinger. Ordet utrenskning kan lettere 
konnotere til «fjerning» av for eksempel uønskede elementer i samfunnet eller et folkeslag, 
slik som tyskerne gjorde med jødene under andre verdenskrig, og har en mer negativ 
konnotasjon. Slik skaper tittelen en forventing om en bok som handler mer om samfunn, eller 
et folkeslag, som blir utrensket. Assosiasjonene til dette ordet gjør at man forventer en 
historisk krigsroman, og at det handler om Sovjets deportering av estlendere til Sibir under 
okkupasjonen. Romanen rommer også denne historiske hendelsen, og historien er plassert i 
den tiden hvor dette skjedde. Men fortellingens fokus er allikevel ikke direkte på disse 
historiske hendelsene. Fokuset ligger, som vist i tematikkanalysen, på traumer, identitet og 
relasjoner. Skårderud (2011b) hevder i et intervju med Oksanen at selve tittelen Utrenskning 
kan vise både til deportasjon til Sibir og til «vaskemanien i håp om å fjerne følelsesmessig og 
symbolsk skitt». Jeg er enig at den viser til deportasjonen, men jeg synes den danske tittelen 
Renselse mye tydeligere viser til det sistnevnte. Romanen har, etter min mening, et mer 
individrettet preg. Den handler om enkeltmenneskers liv satt i en historisk kontekst. Den 
fokuserer på hvordan enkeltindivider blir preget av de historiske hendelsene, og den viser 
hvordan hendelser som okkupasjon og menneskehandel påvirker individer. Ordet renselse gir 
assosiasjoner til en mer personlig prosess, nemlig det å rense seg selv. Derfor er det, etter min 
mening, en mer passende tittel. Ordet renselse kan i tillegg vise til både denne personlige 
renselsen av skam og moralsk tvetydige handlinger, men også renselse av samfunnet, for det 
er ikke til å stikke under en stol at romanen også handler om fjerning av trusler mot sovjet 
regimet.  
 Ordet «renselse» kan også gi konnotasjoner til begrepet katarsis. Katarsis kommer av 
det greske ordet katharsis som betyr renselse. Begrepet hadde både en bokstavelig og hellig7 
betydning i antikken. Platon hevdet at sjelen burde «renses» for uvitenhet og umoral, mens 
Aristoteles knyttet begrepet til hva slags virkning tragedien hadde på folket; «Gjennom frykt 
og medlidenhet fører den til en renselse som hører slike sinnsstemninger til» (Lothe, Refsum 
og Solberg, 2007, s.106). På den måten kan den danske tittelen Renselse konnotere til både 
renselse av umoralen som preger flere av karakterene i romanen, kanskje spesielt Aliide. I 
tillegg kan den konnotere, som kanskje er det de fleste forbinder med begrepet katarsis, til 
tragediesjangeren. Begge deler er passende for denne romanen. Temaet om traumer, som 
                                                 
7 I overført betydning  
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omfatter både menneskehandel og seksuelle og psykiske overgrep, gjør at romanen kan passe 
som en tragedie (riktignok i en mer moderne form enn den tradisjonelle tragedien). Romanen 
deler noen generelle trekk ved denne sjangeren, slik som at det handler om diktning som 
skildrer en tragisk historie (Lothe, Refsum og Solberg, 2007, s.232). Det blir nok å dra det litt 
langt å kalle denne romanen for tilhørende tragediesjangeren, i og med at det ikke er et drama, 
og det er flere andre trekk som ikke møtes, selv om stemningen i romanen er gjennomgående 
tragisk. Det er allikevel noen som har tolket sjangeren slik. Myhr spør nemlig i sin 
avhandling, hva som skjer hvis man tolker romanen som en tragedie (jf. s.8), og legger 
hovedvekten på Zara.  

Because Oedipus’ real identity is hidden to him, it is only the spectators who know that 
he is in fact killing his father and marrying his mother. Only we, the readers, know the 
truth about the identity of the protagonists in Purge, too. Zara is unknowingly reliving the 
sexual violence her mother, grandmother and great-aunt were put through by NKVD 
officers […] (Myhr, 2014, s.253).  

Det er et godt poeng fra Myhr sin side, og underbygger også tanken om at tittelen Renselse 
kanskje hadde vært en bedre oversettelse enn Utrenskning. Men man kan også tolke 
avslutningen av romanen som Aliides renselse av sin umoralskhet ved at hun redder Zara. 
Romanen avslutter med at Aliide skyter Pasja og Lavrentij, og sender Zara hjem. Hun er 
riktignok usikker på hva hun skal gjøre med Zara etter at hun har fått vite sannheten om 
henne.  

Hun visste ennå ikke hva hun skulle gjøre, eller hvordan. […] Men hun måtte bli kvitt 
henne, hun ville ikke ha mafiaen på døra flere ganger. Hva skulle hun gjøre? Kanskje hun 
ikke skulle gjøre noe. Hvis ingen savnet jenta, gikk det jo å tette luftehullene til kottet. 
[…] Hun burde skyte henne. […] Eller kanskje hun burde lokke eller tvinge jenta inn på 
kottet igjen og la henne bli der. Eller overgi henne til mafiaen. Gi russerne det som deres 
var (s.277, 278, 287).  

Aliide har gjennomført umoralske handlinger i fortiden, ved å lyve om at Ingel hjelper 
banditter med matforsyninger, og slik få hun og Linda deportert. I tillegg tok hun livet av 
Hans fordi hun innså at han ikke kom til å elske henne. Det er derfor ikke klart hva hun 
kommer til å gjøre. Når hun allikevel velger å redde Zara, og planlegger å brenne ned huset 
med seg selv inni, kan man tolke det som hennes renselse av umoral. 
 Begrepet katarsis, slik det er forstått her, viser til en mer personlig prosess, noe som, 
etter tolkningen som presenteres i denne oppgaven, er passende for romanens tematikk. Sett 
slik kan man se at den danske tittelen kanskje er en bedre oversettelse, og det som skaper 
leserforventinger som står mer i sammenheng med det romanen handler om.  
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6 Avslutning  
Som oppgaven har vist, er både traumer og identitet komplekse begreper. Ifølge flere av 
teoretikerne er identitet noe man selv er med på å konstruere ved hjelp av de mulighetene 
samfunnet og verden legger til rette for at vi kan identifisere oss med. Identitet er noe man må 
konstruere og opprettholde i lys av nye opplevelser ved hjelp av rekonstruksjon. Når man får 
nye erfaringer, må disse sees i sammenheng med fortidige erfaringer, og identitetsprosessen er 
slik sett en retrospektiv prosess. Dette viser også hvor viktig fortiden er for konstrueringen. 
Målet er å opprettholde en form for kontinuitet. Erll påpeker i tillegg viktigheten av minner i 
konstrueringen av en identitet, men hva skjer når minnene er så vonde at man fortrenger dem? 
Som analysen viser, er ønsket om å la fortiden forsvinne framtredende, spesielt hos Aliide. 
Det gjør hun blant annet på grunn av en intens skamfølelse. Skårderud hevder at skammen 
kan beskytte mot invadering av selvet, altså regulere intimiteten med andre, og bevare en 
opplevelse av identitet, men fordi Aliide skammer seg for mye, blir beskyttelsen skammen 
tilbyr «giftig», og fører tilsynelatende til det motsatte.  

I denne oppgaven har jeg forsøkt å svare på problemstillingen hvilken betydning har 
traumene og de traumatiske hendelsene for konstrueringen av identiteten til hovedpersonene 
Aliide og Zara? Det som har kommet fram av analysene, er at de traumatiske hendelsene har 
hatt stor betydning. Fordi identiteten er i stadig forandring, er den heller ikke «fri» for farer 
som kan true opplevelsen av kontinuitet. Traumer kan ses på som en slik fare. Den 
traumatiske hendelsen kan tolkes som et innbrudd i en identitet som er konstruert over 
sammenhengen mellom før og nå. Ifølge Brison oppløser traumer selvet gjennom brudd i 
hukommelsen, og forbindelsen mellom fortid og nåtid brytes. På grunn av dette mister også 
personen evnen til å konstruere en identitet.  

Aliide sliter med å kvitte seg med minnene fra fortiden, til tross for forsøk på å 
glemme det som skjedde. Det framstår som at hun kjemper mot sitt fortidige selv, men den 
ubevisste erindringen, som igjen vekker kroppslige reaksjoner, gjør dette vanskelig. Man kan 
blant annet se det i flua, som er et symbol på måten Aliide ser sitt fortidige jeg. Den ubevisste 
erindringen og de kroppslige reaksjonene framstår som den hjemsøkende effekten traumer 
kan ha, som Caruth påpeker. Minnene dukker ufrivillig opp, og kroppen til Aliide reagerer 
uten at hun har noen kontroll over det. Det er spesielt kroppsspråket til Zara som vekker disse 
minnene. Minnene er med på å hindre Aliide i å gå videre fordi hendelsene okkuperer 
bevisstheten hennes. Ved at hun aktivt forsøker å fortrenge fortiden har hun vanskeligheter for 
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å skape en sammenheng mellom før og nå, og slik vanskelig for å konstruere en identitet. 
Traumatiske hendelser kan slik tolkes som en trussel for identiteten.  

Aliide forsøker allikevel å konstruere en identitet, noe man ser ved at hun gifter seg 
med Martin. Det er både for å få trygghet, og for å framstå som en hvilken som helst vanlig 
kvinne. I tillegg blir hun sovjetisk agent og forsøker slik å konstruerer en sovjetisk identitet. 
Til tross for dette, klarer hun ikke helt å konstruere en identitet. Det framstår nemlig som om 
hun ikke ser seg selv på denne måten, og matlagingen blir et symbol på hennes forsøk på å 
bevare sin estiske identitet. I tillegg fortsetter traumene å hjemsøke henne gjennom hele 
romanen og minne henne på hvem hun var og hva hun ble utsatt for. Kroppene til kvinnene i 
Utrenskning mangler i tillegg et identitetsskapende språk, fordi det er de traumatiske minnene 
som kommuniserer. Langås hevder at de traumatiske minnene mangler den sosiale 
komponenten som de narrative minnene har, og Woodward påpeker at identiteten skapes i 
interaksjon mellom mennesker. Ved at de traumatiske minnene mangler det sosiale, skaper 
det vanskeligheter for Aliide og Zara med konstrueringen av en identitet.  

Traumer kan svekke tilknytningsevnen og slik føre til at de nære forholdene blir 
vanskelige, og Varvin påpeker viktigheten av en tilstedeværende mor for en positiv 
identitetsfølelse. I analysene ble det vist at moren til Zara, Linda, også har vært utsatt for 
overgrep. Dette har ført til at Linda har sluttet å snakke, og blir en fraværende mor. Tausheten 
er sentral i deres relasjon. Laading påpeker at i familier hvor foreldrene lider av PTSD, er det i 
mange tilfeller manglende emosjonell kontakt, og mye taushet. Linda er ikke tilstedeværende 
for Zara, og man kan se at Zara har utviklet en negativ identitetsfølelse fordi det er så lett for 
henne å tro på alt Pasja sier om henne. Alle negative kommentarer og påpekninger finner 
grobunn i noe som allerede ligger latent i Zara. Varvin hevder også at det ofte fører med seg 
problemer med å kontrollere følelsene, og at ekstrem traumatisering kan føre til 
vanskeligheter med å stole på andre. Denne mangelen på tillit er et sterkt hinder for en positiv 
utviklingsprosess. Aliide har vanskeligheter med personlige forhold. Det kan man blant annet 
se i relasjonen hun har med sin datter. Videre skaper traumene svekket tilknytningsevne for 
henne og fører til følelsesmessige forstyrrelser. Tillit blir også vanskelig for Aliide, noe man 
kan se i interaksjonen mellom henne og Zara. Hun er ekstremt skeptisk og aldri helt 
overbevist om at Zara forteller henne sannheten.  

Zara dissosierer når hun blir utsatt for ekstrem traumatisering. Men til forskjell fra 
Aliide, konstruerer Zara en annen identitet. På den måten beskytter hun «Zaras identitet» og 
alle opplevelsene blir overført til «Natasja». Det påvirker allikevel hennes selvbilde, noe man 
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kan se ved gjentakelsene av ordet «dum», som hun beskriver seg selv som. Gjennom romanen 
dukker Pasja opp i bevisstheten til Zara, og hans tanker om henne og den hjernevaskingen hun 
har blitt utsatt for, preger hennes oppfatning av seg selv. Hun sliter med å finne ut hvem hun 
er, fordi hun ikke lenger klarer å identifisere seg med den hun var tidligere. Når Zara møter 
Aliide begynner hun allikevel å fortelle om hjemstedet sitt. Hun har ikke villet snakke med 
noen om Vladivostok så lenge hun var fanget hos Pasja. Hun opplevde at det skitnet til 
minnene. Hos Aliide derimot, oppleves det annerledes. Noe som er et tegn på at hun, lettere 
enn Aliide, kan klare å snakke om fortiden og slik skape en sammenheng mellom fortiden og 
nåtiden. Det er allikevel en del minner hun «gir» til «Natasja». Dette blir derfor en del av 
fortiden hennes som hun ikke vedkjenner seg og fortrenger, og dermed kan det også for Zara 
bli vanskelig å konstruere en identitet.  

Det å utsette noen for dehumaniserende handlinger har en sterk innvirkning på 
personligheten til den som utsettes for det, hevder Varvin, og identiteten kan bli forandret. 
Det vil si at man kan gjennomgå en regresjon til mer primitive nivåer hvor en selv og andre 
blir devaluert og umenneskeliggjort. I denne prosessen kan egoisme dominere, sosiale bånd 
blir ødelagt og aggresjon kan bli en måte å beskytte seg selv på. Dette er noe man kan se hos 
både Zara og Aliide i romanen Utrenskning. Som påpekt i innledningen, kan man få en 
forståelse av verden gjennom litteraturen. Nussbaum påpeker at det kan hjelpe vår forståelse 
av de menneskene som finnes rundt oss. Dette litterære verket har vist oss en mørkere side av 
vår tilværelse, samt gitt en forståelse av hvordan traumer fungerer som en trussel for både 
selvfølelsen og identiteten. Analysen av denne romanen har påpekt at traumer har en stor 
betydning for valgene Aliide og Zara tar, og på den måten påvirket konstrueringen av 
identiteten deres.  

Det perspektivet jeg har valgt på oppgaven, er kun et av mange alternativer. Man 
kunne for eksempel hatt mer fokus på Zara og tematikken rundt menneskehandel, samt 
fordype seg i den dehumaniseringen som Zara blir utsatt for, slik begrepet blir presentert av 
blant annet Varvin og Glover. Man kunne også ha vektlagt bokens oppbygning, og ikke bare 
karakterene og en analyse av dem. I tillegg er det slik at Utrenskning startet som et teater, ble 
til en bok og deretter en film. Det hadde derfor vært spennende å utføre en adapsjonsanalyse 
på disse tre mediene, og se hvordan tolkningen av de ulike sjangrene har innvirkning på 
hvordan man forstår karakterene og tematikken i Utrensking. Det finnes nok også mange flere 
muligheter for de neste som ønsker å dykke ned i denne komplekse og inspirerende romanen.  
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