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Sammendrag 

 

Denne masteroppgaven er en analyse av framstillinger av adopsjon i skjønnlitteratur og film, 

med særlig vekt på Sara Johnsens film Upperdog, og Brynjulf Jung Tjønns roman Kinamann, 

som begge handler om internasjonal adopsjon. 

Svært mange protagonister både i skjønnlitteratur og film vokser ikke opp med sine 

biologiske foreldre. De kan være fosterbarn, hittebarn, eller adopterte, med eller uten 

kjennskap til sin biologiske herkomst. Jeg vil, i tillegg til analysen av Upperdog og 

Kinamann, se nærmere på hvordan adopterte blir framstilt i et lite utvalg tekster innenfor 

ulike sjangere. Tekstene har et stort tidsspenn, fra Sofokles´ Kong Oidipus (427 f.Kr.), til 

Kahled Hosseinis Og fjellene ga gjenlyd (2013). Hovedfokus i oppgaven vil være på 

internasjonal adopsjon, også beskrevet som «Quiet Migration». 

I teorikapitlet vil jeg først sette adopsjon inn i en historisk og juridiske ramme, for så å 

redegjøre for ulike identitetsmarkører jeg mener kan ha betydning for identitetsutvikling hos 

adopterte. I analysen vil jeg trekke både på litteraturteori og sosiologisk teori. Sentralt står 

begrepet «biologosentrisme», lansert av Geir Follevåg i hans doktoravhandling om adopsjon i 

skjønnlitteratur. Jeg vil også redegjøre for adopsjonskritiske studier representert av blant 

andre koreanologen Tobias Hübinette og sosiologen Yan Zhao. Jeg vil dessuten trekke inn 

sosiologen Anthony Giddens og hans teorier om modernitet og selvidentitet. 

I oppgaven vil jeg undersøke hva som eventuelt skiller adoptert identitet fra biologisk 

identitet, og hvilke konsekvenser det kan ha for et individ å ikke kjenne sine biologiske røtter.  
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Kapittel 1 Innledning og problemstilling 

Gjennom historien har uønskede barn blitt behandlet på ulike måter. En løsning har vært 

adopsjon, de jure (formalisert) eller de facto (ikke formalisert). Tradisjonelt har adopsjoner 

vært nasjonale, men i en senmoderne globalisert verden har adopsjon over landegrenser fått et 

økende omfang. Denne typen adopsjoner blir av enkelte forskere betegnet som «Quiet 

Migration», en type migrasjon hvor den som migrerer ikke selv har en stemme.   

Internasjonal adopsjon, (heretter også forkortet til IA), har blitt studert innenfor ulike fagfelt 

som psykologi, pedagogikk, sosiologi og antropologi. Adopsjon har også vært tematisert i 

litteraturvitenskap, blant annet i en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Bergen, 

Biologosentrisme. Litterære framstillingar av adopsjon (Follevåg 2006). I senere år har det 

vært et økende fokus på «kritiske adopsjonsstudier», representert ved bl.a. Tobias Hübinette 

og Yan Zhao. I oppgaven ønsker jeg å plassere tekstene jeg skal undersøke inn både en 

litteraturvitenskaplig, og samfunnsmessig kontekst.  

Med utgangspunkt i nærlesing av tekstene vil jeg undersøke hvordan ulike aspekter ved 

adopsjon er framstilt i dem. Disse vil jeg forsøke å knytte til protagonistenes utvikling i 

forhold til identitet/posisjonering. Jeg ønsker også å se på hvordan foreldrerollen, både den 

biologiske og den adoptere, er framstilt.  

 Til analysen vil jeg trekke på både litteraturteori og sosiologisk teori, da særlig Geir Follevåg 

(studie), Tobias Hübinette (studie), og Anthony Giddens, og hans teorier om modernitet og 

selvidentitet.  

Eksistensielle spørsmål av typen «Hvem er jeg?» dukker før eller siden opp i de fleste 

menneskers liv. Dette gjenspeiles i både moderne og klassisk litteratur, og i film. I oppgaven 

vil jeg se nærmere på spørsmål knyttet til hva som eventuelt skiller adoptert identitet fra 

biologisk identitet, og hvilke konsekvenser det kan ha for et individ å ikke kjenne sine 

biologiske røtter. For å belyse disse spørsmålene har jeg valgt å analysere et lite utvalg tekster 

som har adopsjon som motiv/tema. Hoveddelen av oppgaven vil fokusere på to narrativer som 

tar for seg internasjonal adopsjon.  
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Oppgaven vil først og fremst være en tematisk analyse, og den har et komparativt perspektiv – 

hvilke likheter og forskjeller finnes når det gjelder framstillingen av adopsjon og identitet?  

I analysen vil jeg i særlig grad fokusere på følgende problemstillinger: 

1. Hvilke markører for identitet er mest sentrale for protagonistenes identitetsutvikling i 

Upperdog og Kinamann? (by/land, biologi, minner, etnisitet, klasse/status, kjønn) 

2. I hvilken grad er den adopterte familien, i tråd med Follevågs teori om biologosentrisme, 

framstilt som mangelfull og mindre verdt enn den biologiske? 

3. I hvilken grad er Upperdog og Kinamann adopsjonskritiske? 

Kapittel 2 Teori  

2.1 Innledning 

I dette kapitlet vil jeg presentere de ulike teoriene og studiene jeg har tenkt å gjøre bruk av i 

analysedelen av oppgaven. Jeg vil innledningsvis sette adopsjon inn i en historisk og juridisk 

ramme, for så å gjøre rede for sider av adopsjonsforskningen som kan være relevante for min 

oppgave. Deretter vil jeg ta for meg teorier om identitetsdannelse, introdusere begrepet 

biologosentrisme, og se nærmere på postkolonial kritikk av internasjonal adopsjon. Videre vil 

jeg ta for meg «Quiet migration», en betegnelse brukt om forflytning av barn over 

landegrenser gjennom adopsjon. Jeg vil også se på minners betydning for identitet, og bringe 

inn klasse og intersekjonalitet for å belyse hvordan ulike marginaliserende faktorer kan 

påvirke og forsterke hverandre.  

2.2 Adopsjon, «The Kindness of Strangers», i et historisk og juridisk perspektiv 

Å adoptere kommer fra latin og betyr egentlig «anta etter valg», av ad «til», og optare 

«velge», å ta til seg som sitt eget barn; ta opp, godkjenne. (Norsk etymologisk ordbok 2013). 

Formålet med adopsjon er «å gi et godt og varig hjem til et barn som ikke kan bli tatt hånd om 

av sine biologiske foreldre». (Bufdir. 03.2015). Adopsjon i ulike former er en praksis med 

lange tradisjoner, og den eldste kjente skriftlige kilden om adopsjon er Hammurabis lov 

(Codex Hammurabi) fra Babylon, 1700 f.Kr. (Hognestad og Steenberg 2000, s.30). En 
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adopsjon kan være de jure, altså formalisert gjennom lovverket, eller de facto, som vil si at 

noen «tar til seg» et barn for kortere eller lengre tid uten at det er legalisert. 

I boka The Kindness of Strangers: Child Abandonment in Western Europe from Late 

Antiquity to the Renaissance (1988), tar den britiske historikeren John Boswell for seg 

adopsjon i en historisk-filosofisk kontekst. Her viser han hvordan synet på adopsjon har 

endret og utviklet seg gjennom tidene. Tittelen på boka er en oversettelse av aliena 

misericordia, en term som ble brukt i antikken i litterære, juridiske og historiske tekster om 

dem som tok til seg barn som var forlatt av sine biologiske foreldre. Uttrykket kan ved første 

blikk tolkes som "a strange kindness", men Boswell mener "the kindness of strangers" er mer 

treffende. I antikken ble uønskede barn «satt ut» (exposed) på et offentlig sted slik at noen 

kunne ta hånd om dem. Dette må ha vært et svært vanlig fenomen i antikken siden faren for 

incest ble brukt som et argument mot prostitusjon. Boswell viser til at han hos mange 

framstående teologer i den tidlige kirken støtte på argumentet om at menn ikke burde besøke 

bordeller eller ha omgang med prostituerte. Dette skyldtes ikke det forkastelige ved 

prostitusjon per sé, men at de da, uten å være klar over det, kunne komme til å begå incest 

med et barn de hadde forlatt, eller satt ut. «Those who use the services Justin Martyr warned, 

may well commit incest with a child, a relative, or a sibling». (Boswell 1988, s.3). Justinius 

martyren, født ca. 100 e.Kr., var forfatter, martyr og helgen i Roma, og sitatet underbygger at 

utsetting var svært vanlig i Justinius´ levetid.  

I følge Boswell var adopsjon og utsetting en akseptert praksis i antikken. I løpet av 

middelalderen og fram mot renessansen endret dette seg, og både det å sette ut og å ta til seg 

barn kunne i større grad medføre sosialt stigma. Stigmaet ved å være født utenfor ekteskap, 

ble for eksempel merkbart større med kristendommen. Samtidig bidro kristendommens fokus 

på nestekjærlighet til at adopsjon ble betraktet som en god og uselvisk gjerning.  

«Christianity probably made some difference in the treatment of abandoned children. Although 

some stigma attached to children whose parents had not had procreation in mind when they 

were conceived, it was counterbalanced as the status of alumnus, already a symbol of selfless 

love in pagan writings, was further elevated in Christian culture. Christians saw themselves as 

God's alumni, and, directly or by implication, Christian literature was filled with positive and 

idealized images of adoption and of transference from natal families to happier and more 

loving adopted kin groups». (Ibid. s. 178).  

Som et «alternativ» til aliena misericordia vokste ulike institusjoner for foreldreløse eller 

forlatte barn fram. I Europa kan plassering av barn på institusjoner spores tilbake til tidlig 
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middelalder. I følge Corbillion (1993) ble den første institusjonen med dette formålet for øye 

etablert i Frankrike allerede i det 5. århundre. Men først på 1200-tallet kom det flere slike 

institusjoner, da støttet av den katolske kirken. Disse tidlige «barnehjemmene» representerte 

ikke noen forbedring for barna, snarere tvert imot, noe også Boswell peker på:  

«Older systems of abandonment in which families took personal responsibility for an alumnus 

(or alumna), or even a child they had brought up as a servant, probably imposed less stigma on 

expositii than foundling homes, which produced classless, familyless, unconnected adolescents 

with no claim on the support or help of any persons or groups in the community». (Boswell 

1988, s.421). 

Også etter middelalderen var forholdene for forlatte barn svært dårlige. På institusjoner i 

Frankrike kunne dødeligheten være opp mot 100 % (Corbillion 1993). I Tyskland var ikke 

forholdene stort bedre. Colla-Müller (1993) refererer spesielt til arbeidshus hvor blant annet 

fattige og nødlidende barn fikk bo. Her døde mellom femti og sytti prosent av barna pga. 

sykdommer eller svært dårlige levekår. Paradoksalt nok ble institusjoner som skulle hjelpe 

foreldreløse eller forlatte barn, i følge Boswell, «a system that guaranteed the deaths of a 

majority of exposed children by magnifying their communal vulnerability to ordinary 

disease». (Ibid. s.421). 

I Norge, som ellers i Europa, var fenomenet med utsetting eller utbæring av barn vanlig 

gjennom hele middelalderen, selv om det med kristendommen etterhvert ble innført lovforbud 

mot dette. I rapporten Barn og barndom i middelalderen, forteller Merete Røskaft om 

hvordan barn ble forlatt av sine foreldre eller tatt av dage, enten på grunn av sosial nød, eller 

at barnet var født inn i sosialt uakseptable relasjoner. De norske middelalderlovene viser at 

det fantes regionale forskjeller når det gjaldt fenomenet barneutbæring, og en gruppe barn ser 

ut til å ha vært særlig utsatt; barn født med store misdannelser. «Mens man i kristen 

middelalder innfører et klart forbud mot barneutbæring, gjøres det i flere av lovene et unntak 

nettopp for barn født med store skader». (Røskaft 2008, s.63). Kristendommen representerte 

altså en endring i synet på barneutbæring, noe som igjen kan ha ført til en økning av 

barnedrap eller barnefødsel i dølgsmål. I Bjarkøyretten var det forbud mot å føde alene.1 

                                                 
1 Bjarkøyretten, byloven som gjaldt for middelalderens Trondheim tar for seg «barneutkasting» i følgende 

bestemmelse: Om biskopens årmann skuldar ei kvinne for å ha sett ut barnet sitt, då skal den kvinna som hjelpte 

henne, bera fram vitne på at barnet vart dødfødt. Men om ho vanter slikt vitne, då er ho skuldig tre merker til 

biskopen, om ho ikkje vil sverja settareid og medeidsmenn. (Bjarkøyretten kap.3 i Røskaft, s.72).  
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Dødsstraff for kvinner som fødte i dølgsmål ble ikke opphevet før i 1842. Da kom en ny 

kriminallov som dømte kvinnene til tukthuset, straffarbeid eller fengsel (Kjellstrup 2008, s. 

29). I skjønnlitteraturen er fenomenet med barnefødsel i dølgsmål særlig kjent fra Markens 

Grøde (Knut Hamsun 1917). Inger, kona til hovedpersonen, Isak Sellanrå, må sone åtte år på 

tukthus for å ha tatt livet av sin nyfødte datter. Barnet hadde hareskår som Inger selv.  

2.2.1 Fostring i vikingtid og tidlig middelalder  

Fra middelalderen kjenner vi også fenomenet med fostring, og Røskaft skriver at den norrøne 

litteraturen har mange eksempler på at barn ikke vokste opp sammen med foreldrene sine, 

men ble sendt bort for fostring. De fleste fortellingene som omhandler dette, forteller at 

foreldrene sendte bort barna sine av egen, fri vilje. Denne typen fostring var trolig vanlig bare 

i de øvre sosiale lag (Røskaft 2008, s.68). 

Håkon den gode Adelsteinfostre, (ca. 918–961), en av Harald Hårfagres mange sønner, er 

kanskje det mest kjente eksemplet i norsk historie på hvordan barn kunne bli satt bort til en 

stormann, både for å skape allianser og for få en passende utdanning. I følge sagaen hadde 

kong Aethelstan i England mange unge sønner fra fyrstehus over hele Europa til oppfostring. 

Hos ham lærte de statsmannskunst, militær ledelse og politisk strategi. I tillegg fikk de en god 

allmennutdannelse, blant annet ved et berømt kloster i Wessex. Etter å ha tilbrakt fem år i 

England vendte Håkon, som da var omtrent 15 år, hjem til Norge. Alt tyder på at utdanningen 

hadde båret frukter. Så sterkt inntrykk gjorde den unge mannen da han talte til 

trønderhøvdingene under høstblotet på Lade, at folk ifølge Snorre «talte seg imellom, og den 

ene sa til den andre at det måtte være Harald Hårfagre som var kommet og var blitt ung igjen 

for annen gang.» (Gunnes 1986, s. 102). 

I middelalderens Norge kunne også fattigdom eller død være årsak til at barn ble fostret opp 

hos andre enn sine biologiske foreldre, og for slike tilfeller fantes det bestemmelser i 

lovverket. (Røskaft 2008, s.14).  

Else Mundal har sett nærmere på fosterinstitusjonens samfunnsmessige betydning i 

middelaldersamfunnet. Hun tar utgangspunkt i at dette var et samfunn der slekt og 

slektstilhørighet hadde stor betydning. Det finnes eksempler på at folk tilbød seg å fostre barn 

for å hindre uvennskap i å utvikle seg til en åpen feide, eller for å stoppe en feide. Ved å bruke 

fostersystemet til alliansebygging «kunne det styrke samholdet og vennskapet mellom ulike 
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slekter på samme måte som giftemål kunne gjøre det, og for dem som mottok barna kunne 

relasjonen til barnets biologiske foreldre sikre dem sosial trygghet». (Mundal i Røskaft, s.68-

69). Sannsynligvis var fostring mer vanlig blant høyere sosiale lag, mens man i lavere sosiale 

lag i større grad «valgte» barneutbæring når man ikke kunne brødfø overtallige barn. 

2.2.2 Legdsystemet 

Både ute i Europa og i Norge var legd en vanlig løsning for anbringelse av både barn og 

voksne som falt utenfor samfunnet. Legd var en anordning som var hjemlet i Magnus 

Lagabøters Landslover. Legdsystemet blir beskrevet som «den første form for offentlig styrt 

barneomsorg, og utviklet seg etterhvert til også å omfatte bortplassering av barn til en mer 

permanent fosterfamilie på landet.» (Tjelflaat 2015, s. 15). Parallelt med legdsystemet vokste 

også ulike former for forsorgshjem fram i Norge. Inntil ca. 1750 var det vanligvis tukthusene 

som ble brukt ved plassering av barn i her i landet. (NOU 2004:23). Mens legd var mest 

vanlig på landet, ble de første barnehjemmene etablert i byene, og det første norske 

barnehjemmet ble innviet i Trondheim allerede i 1637. (Tjelflaat 2015, s.16). «Ordningen 

med legd ble formelt opphevet i år 1900 da den nye fattigloven ble vedtatt». («Legd» 2013). 

2.2.3 Adopsjon i nyere tid  

Fram til 1960-tallet var adopsjoner i Norge hovedsakelig nasjonale, men fra da av økte 

antallet internasjonale adopsjoner sterkt. Eksempelvis ble det i 2002 adoptert 989 barn i 

Norge, og av disse var 802 utenlandske barn («Adopsjoner i Norge»). De første adoptivbarna 

fra utlandet kom fra Sør-Korea og Sør-Vietnam, og over lang tid kom de fleste adoptivbarn til 

både Europa og USA fra asiatiske land (Folkehelseinstituttet 2013, s.9). I løpet av de siste 

årene har mønsteret igjen endret seg. I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det gjennomført 

382 adopsjoner i Norge i 2013, 16 prosent færre enn året før. Nedgangen var størst for 

internasjonale adopsjoner, med hele 33 prosent. Totalt ble 154 barn adoptert fra andre land, de 

øvrige var stebarnadopsjoner (165) og andre typer adopsjoner, for eksempel fosterbarn (63). 

Det var første gang siden 1981 at det var færre internasjonale adopsjoner enn 

stebarnsadopsjoner (SSB, 05.06.2014). 

I rapporten fra Folkehelseinstituttet blir det pekt på at bakgrunnen for at foreldre velger 

adopsjon, har endret seg de siste tiårene. En hypotese er at «hovedmotivasjonen bak 

internasjonal adopsjon på 1960-tallet var å hjelpe barn fra vanskelige levekår, mens 
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motivasjonen bak adopsjon i dag er tettere knyttet til ønsket om en egen familie» 

(Folkehelseinstituttet 2013, s.10). Ofte er adoptivforeldre eldre enn andre foreldre fordi de har 

prøvd å få biologiske barn i flere år før de tar valget om å adoptere. Dessuten er adopsjon en 

tidkrevende prosess. «I 2011 var den gjennomsnittlige ventetiden ved en av de norske 

adopsjonsorganisasjonene 4 år og 1 måned fra registrering hos organisasjonen til barnet kom 

til Norge. Adoptivforeldre skiller seg fra andre foreldre også på andre områder. De er som 

gruppe høyere utdannet enn andre foreldre, og har høyere sosioøkonomisk status». (Ibid. 

s.10).  

I følge rapporten fra Folkehelseinstituttet er det sannsynlig at barna som adopteres til Norge i 

kommende år i økende grad vil ha behov for hjelp og støtte. Bakgrunnen for dette er at 

landene som i dag adopterer bort barn som oftest er preget av fattigdom, nød og dårlige 

betingelser for å ivareta små barns behov. Denne utviklingen er påvirket av FNs 

barnekonvensjon fra 1989 og Haagkonvensjonen fra 1993, som slår fast at internasjonal 

adopsjon bare kan finne sted når barnet ikke kan få god nok omsorg i hjemlandet. Land som 

tidligere har vært sentrale innen internasjonal adopsjon, som for eksempel Sør-Korea, har 

endret adopsjonspraksis etter at landet har blitt et mer velstående samfunn, og satser i dag på 

nasjonale adopsjoner og velferdssystemer heller enn internasjonal adopsjon. 

(Folkehelseinstituttet 2013, s.9).                                                                                                                                                   

2.2.4 Adopsjon og jus 

Juridisk er adopsjon en omfattende prosess som reguleres av Adopsjonsloven. Lovens § 11 og 

12 omhandler barnets rettigheter når det gjelder kjennskap til egen herkomst. 

«Adopsjonsloven, kapittel 2. Anonym adopsjon, opplysningsplikt: 

§ 11. Forvaltningsloven § 18 første ledd skal ikke være til hinder for at partene i en 

adopsjonssak holdes ukjent for hverandre (anonym adopsjon). 

§ 12. Adoptivforeldrene skal så snart som tilrådelig fortelle adoptivbarnet at det er 

adoptert. Fra barnet er 18 år har det krav på å få opplyst fra departementet hvem de 

opprinnelige foreldre er.» 

I filmen Upperdog og romanen Kinamann, som vil være hovedfokus i oppgavens analysedel, 

vil det helt fra de adopterte barna er små være åpenbart at deres etniske opprinnelse er 

asiatisk. Av det følger at de etnisk norske foreldrene ikke kan være deres biologiske foreldre. 
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Dermed blir første del av § 12 automatisk oppfylt. Loven sier videre at barnet har krav på 

(min utheving) å få opplyst hvem dets biologiske foreldre er fra det er 18 år.  

«Barnet har ut over det ikke noen rettigheter overfor biologiske foreldre. Barnet har ikke rett til 

å få møte sine biologiske foreldre med mindre de biologiske foreldrene ønsker det selv. Barnet 

har ikke krav på andre opplysninger om de biologiske foreldrene utenom hvem de er og barnet 

har ikke krav på arv fra de biologiske foreldrene». (Adopsjonsloven § 12). 

Loven sier ingenting om biologiske søsken. Det å holde søskenrelasjoner skjult er med andre 

ord ikke lovstridig, men kan ses som problematisk rent etisk. Dette vil jeg komme tilbake til i 

oppgavens analysedel. 

2.3 Adopsjonsforskningen 

I rapporten «Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv 

kompetanse, psykisk helse og bruk av helsetjenester», (Folkehelseinstituttet 2013) slås det i 

innledningen fast at adopsjon har som mål å hjelpe barn med en vanskelig start på livet, og gi 

dem muligheter for en positiv utvikling. Selv om de fleste adopterte i Norge klarer seg bra, 

viser forskning at adopterte som gruppe har økt risiko for blant annet å utvikle psykiske 

plager. Et mål med rapporten har vært å tydeliggjøre områder hvor det mangler forskning og 

kunnskap. For internasjonalt adopterte gjelder dette særlig språkutvikling, lærevansker og 

internaliserende psykiske lidelser som angst, depresjon og tilbaketrekning.  

Rent historisk har internasjonal adopsjonsforskning røtter tilbake til så tidlig som 1915, med 

den amerikanske studien A Study of Results of a Child-Placing Society (Lawton og Murphy 

1915). I Norden startet forskningen flere tiår senere, mot slutten av 1970-tallet, og i Norge 

kom adopsjonsforskningen først for alvor i gang på 1980-tallet, og da med hovedfokus på 

internasjonalt adopterte.  

Den nordiske forskningen har særlig vært opptatt av pedagogiske og psykologiske sider ved 

adopsjonsprosessen. I andre deler av verden har forskningen hatt større fokus på politiske 

perspektiver og etiske dilemmaer knyttet til adopsjon, for eksempel på det som i 

forskningslitteraturen kalles «transracial adoptions.» Dette er nasjonale adopsjoner av barn 

med minoritetsbakgrunn hvor adoptant (den som adopterer) og adoptert har ulik etnisk 

bakgrunn. Grunnen til at dette har vært fraværende i den nordiske forskningen, er trolig at 

denne typen nasjonale adopsjoner i liten grad har forekommet i Norge/Norden. Dette skyldes 



9 

 

først og fremst at det inntil i de senere år har vært stor grad av etnisk homogenitet i denne 

delen av verden.  

De siste tiårene har imidlertid de nordiske landene tatt imot mange utenlandske barn for 

adopsjon. Det er hevdet at siden Norden skiller seg ut fra mange andre mottakerland ved å ha 

en stor grad av etnisk og kulturell homogenitet, kan det være vanskeligere for internasjonalt 

adopterte å vokse opp i de skandinaviske landene enn i land som har en mer flerkulturell 

befolkning. Ut fra dette perspektivet ville det vært interessant og ønskelig med mer nordisk 

forskning på adopsjon og etnisitet.  

Nordisk forskning på adoptivbarns utvikling de første årene etter at de er adoptert, tyder på at 

de endrede miljøforholdene har en positiv effekt på barna (Dalen og Theie 2012). Dette 

støttes av internasjonal forskning som viser at adopsjon gir bedre prognoser for barnas 

utvikling enn andre omsorgstiltak når barna ikke kan bo hos sine biologiske foreldre (NOU 

2009, s.21). I en metaanalyse der effekten av adopsjon på barnas utvikling ble undersøkt, viste 

resultatene at både nasjonale og internasjonale adopsjoner er «effektive intervensjoner i flere 

utviklingsdomener, deriblant fysisk vekst, tilknytningssikkerhet, kognitiv utvikling og 

skoleprestasjoner, selvtillit og atferdsproblemer» (Folkehelseinstituttet 2013, s.11).  

Allikevel finner en i flere nordiske studier at internasjonalt adopterte i gjennomsnitt skårer 

lavere på kognitiv kompetanse og har dårligere skoleprestasjoner enn normalpopulasjonen. 

Internasjonalt adopterte fra Sør-Korea er et unntak, de skårer gjennomsnittlig litt høyere enn 

normalpopulasjonen. En mulig forklaring på dette er, ifølge rapporten, at barnehjemmene i 

Sør-Korea holder høy kvalitet, og at fosterfamilier blir benyttet som et alternativ til 

barnehjemsopphold frem til barna blir adoptert. (Ibid. s.12). Andre grunner kan være ulike 

seleksjonsprosedyrer når det gjelder hvilke barn som adopteres til utlandet, eller at en del barn 

som blir født utenfor ekteskap i Sør-Korea blir adoptert bort på grunn av sosiokulturelle 

fordommer mot aleneforeldre. «Dette skiller seg fra andre land der adopsjon oftere er 

forbundet med stor fattigdom og psykiske lidelser hos de biologiske foreldrene, noe som kan 

ha en negativ innvirkning på barnas senere utvikling.» (Ibid. s.19) 

I studier der utfallsmål for psykisk helse er blitt undersøkt, viser resultatene at internasjonalt 

adopterte som gruppe har høyere prevalens (forekomst) av psykiske lidelser totalt sett, og av 

såkalte eksternaliserende problemer som aggressiv og regelbrytende adferd, sammenliknet 

med normalpopulasjonen. (Ibid.).  
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En ny studie fra RKBU VEST (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 2015), viser at 

internasjonalt adoptert ungdom i Norge rapporterer høyere forekomst av psykiske 

helsevansker enn ikke-adoptert ungdom, samtidig som de viser samme nivå av beskyttende 

faktorer, resiliens.2 

I følge studien rapporterte IA flere symptomer på depresjon, ADHD, OCD (obsessiv-

kompulsiv lidelse), og perfeksjonisme enn kontrollgruppen. Derimot var det ingen forskjell på 

resiliens mellom gruppene; adoptert og ikke-adoptert ungdom skåret like høyt på personlig 

kompetanse, sosial støtte og samhold i familien. Studien viste også at ungdom som hadde 

høyere resiliensskårer, rapporterte færre vansker.  

Mange studier har vist at risiko for negative utfall øker jo høyere barnets alder er ved 

adopsjonen. Også forholdene barnet har levd under før det ble adoptert, tillegges stor vekt. 

«Internasjonalt adopterte barn kan være utsatt for erfaringer knyttet til forholdene i landet de 

blir født i, som utilstrekkelig medisinsk omsorg før og etter fødsel, underernæring og dårlig 

tilgang på helsetjenester. I tillegg til fysiske påkjenninger barna opplever, kan barna ha blitt 

utsatt for psykologisk deprivasjon, forsømmelse og mishandling.» (Folkehelseinstituttet 2013, 

s.8).  

En britisk studie av 165 barn adoptert fra barnehjem i Romania, viste at barn som ble adoptert 

før seks måneders alder, hadde tatt igjen nasjonalt adoptertes utvikling og kognitive 

kompetanse ved fire års alder. Det hadde ikke barn som var adoptert senere. (Rutter et al. i 

Folkehelseinstituttet 2013, s.12). 

Ofte er hensikten med adopsjonsforskningen å avdekke hva som gir økt sårbarhet for negative 

utfall, som lærevansker og psykiske plager, og å peke på hvilke tiltak som kan motvirke dette. 

En utfordring for forskningen, særlig når man fokuserer på ulike problemer knyttet til det å 

være adoptert, er å unngå stigmatisering av adopterte som gruppe. Problematiske sider og 

etiske dilemmaer knyttet til adopsjonsforskning blir tatt opp i boka Adoptert identitet 

(Follevåg 2002), og i artikkelen «Ukjent opphav» (Andersen 2003).   

                                                 
2 Resiliens er prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross for at barn har hatt 

erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for å utvikle problemer eller avvik. (Borge 2010, 

s.14). 
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I begge tilfeller går forfatterne i rette med framstillinger de ser som krenkende og 

stigmatiserende i deler av adopsjonsforskningen. 

Det bør fremheves at adopterte ikke er ensartet gruppe, og at individuell variasjon med 

bakgrunn i adopsjonsalder og levekår før adopsjonen er viktige faktorer for barnas utvikling. 

Rapporten fra Folkehelseinstituttet peker på et hoved-dilemma i adopsjonsforskningen, 

nemlig hvordan man kan få kunnskap om adoptivbarn uten samtidig å stigmatisere gruppen. 

Forskningen er uansett viktig for å skaffe kunnskap om hva som skiller adopterte fra ikke-

adopterte, og for å kunne beskrive forskjellene på en balansert måte. Det kan blant annet bidra 

til at vordende adoptivforeldre er godt forberedt, og til å utvikle forebyggende tiltak rettet mot 

adoptivbarn.  

 

2.4 Adopsjon og biologosentrisme 

«Tore på sporet» en en programserie som har vært vist på NRK 1. I perioden 1996 til 2013 

har det blitt laget i alt sju sesonger av programmet. Serien har jevnt over hatt høye seertall, og 

16. november 2015 begynte den åttende sesongen av «Tore på sporet». Konseptet går ut på å 

oppspore og gjenforene personerer, ofte slektninger, som av ulike grunner har mistet 

kontakten med hverandre. Programserien har møtt kritikk og skapt debatt i media, og i 2002 

beskyldte noen journalister Strømøy for å lage et sosialpornografisk program hvor han 

spekulerte i folks følelsesliv.  

Programmet skapte igjen debatt i 2006 da en 16 år gammel gutt som hadde blitt adoptert til 

Norge fra Colombia, ble gjenforent med sin biologiske mor. Det var den biologiske moren 

som hadde tatt initiativ til gjenforeningen. Hun hevdet at sønnen hadde blitt tatt fra henne 

ulovlig, en framstilling som møtte sterk kritikk fra daglig leder av organisasjonen 

Adopsjonsforum, som mente «Tore på sporet»-redaksjonen hadde drevet enkilde-

journalistikk. Møtet mellom mor og sønn ble svært følelsesladet for den biologiske moren, 

mens den 16-årige sønnen senere ga uttrykk for at han hadde helt andre interesser enn sitt 

biologiske opphav. Kritikerne av programmet mente at det er de adopterte barna selv som må 

ta initiativ til å bli gjenforent med sine biologiske foreldre (Artikkel i Aftenpostens nettutgave 

14. april 2006).  
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I programserien «Hvem tror du at du er?» på NRK, er det kjente personer i norsk offentlighet 

som søker svar på dette spørsmålet. Familiehemmeligheter blir avslørt og gir tilsynelatende 

ny innsikt i hvorfor ulike familiemedlemmer agerte som de gjorde. Ofte handler historiene om 

skjult skam knyttet til et fengselsopphold, det å få et «uekte» barn, eller en tabubelagt 

sykdom. Det handler om biologiske slektslinjer, og disse knyttes til identitet. Hvem er du 

egentlig? Det reiser spørsmålet om du blir en annen når du får ny innsikt om tidligere 

generasjoner, et aktuelt spørsmål i forhold til flere av de adopterte jeg skal se nærmere på i 

analysedelen av oppgaven. Og det reiser spørsmål om et menneskes identitet er uløselig 

knyttet til biologi.  

Forfatteren Brynjulf Jung Tjønn, selv adoptert til Norge fra Sør-Korea, skriver om adopsjon i 

artikkelen «Hvor viktig er det biologiske». (Tjønn 2011b). Han viser til forsker Monica Dalen 

ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO, som i tidsskriftet Pedagogisk Profil (2000, nr. 2), 

skriver:  

«Alle adopterte må forholde seg til en spesiell dobbelthet i sin livssituasjon. De har to sett av 

foreldre: De biologiske foreldrene som fødte dem, men som ikke har maktet eller ønsket å 

beholde dem – og adoptivforeldrene som de ikke har genetiske bånd til. Adopsjon er ikke bare 

en måte å danne familie på. Det er også et tap av familie, slekt og fødeland». 

Sitatet reiser flere spørsmål: Må alle adopterte forholde seg til en dobbelthet i tilværelsen? Er 

det gitt at alle adopterte føler at de har lidd et tap? Ikke alle er adoptert fra et annet land, så for 

noen kan i hvert fall tapet av fødeland strykes av listen.  

To forskere med svært ulik tilnærming til adopsjon og biologi er Geir Follevåg og Tobias 

Hübinette. I sin doktorgradsavhandling Biologosentrisme. Om litterære framstillingar av 

adopsjon (2006), behandler Follevåg en rekke verker som har adopsjon som motiv/tema, 

mens Hübinette, som har doktorgrad i koreanologi, ser på internasjonal adopsjon i et 

postkolonialt og feministisk perspektiv i artikkelen «Between European Colonial Trafficking, 

American Empire-Building and Nordic Social Engineering» (2006). I det følgende vil jeg 

redegjøre nærmere for deres synspunkter.  

Jeg vil også vise til den amerikanske forskeren og litteraturviteren Marianne Novy som har 

beskjeftiget seg mye med litterære representasjoner av adopsjon. I oppgaven vil jeg trekke inn 

noen av artiklene i hennes antologi Imagining Adoption: Essays on Literature and Culture 

(Novy 2001 red.).  
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Follevåg slår i innledningen til sin doktorgradsavhandling (s.25) fast at tenkingen om 

adopsjon og adopterte følger samme mønster som androsentrismen og etnosentrismen. Den 

har styrt forståelsen av forholdet mellom mann (andro) og kvinne, og mellom det hvite, 

europeiske, vestlige Oksidenten og det fargede, ikke-europeiske, ikke-vestlige Orienten. Han 

viser til hvordan kvinne og Orienten defineres ut i fra hva de ikke er, som negasjoner til 

idealet, mann og Oksidenten. Det hvite, mannlige, vestlige defineres som fornuftig, kultivert, 

sivilisert og vitenskapelig, mens både det kvinnelige, ikke-hvite og ikke-europeiske regnes 

som ufornuftig, irrasjonelt, usivilisert og overtroisk. «Mannen og det kvite utgjer eit normativt 

senter, derav nemninganane andro-sentrisme og etno-sentrisme». (s.26). Han sier videre at 

den biologiske familien har hatt den samme statusen i forståelsen av familie som mannen og 

det hvite i andro- og etnosentrismen. «Det biologosentriske tankemønsteret er ein dikotomisk-

hierarkisk struktur der positive eigenskapar er knytt til den biologiske familien medan 

adoptivfamilien er definert som ein negasjon og mangel i høve til den biologiske familien.» 

(s.26). Follevåg mener at biologosentrismen baserer seg på motsetningspar som god – dårlig, 

sterk – svak, ekte – uekte, kjent – fremmed, fullstendig – mangelfull, m.fl. «Adopterte blir per 

definisjon mangelfulle i høve til ikkje-adopterte fordi dei manglar kjennskap til og nærvær av 

biologiske foreldre.» (s. 26-27).  

Tobias Hübinette har en ganske annen tilnærming til adopsjon. Han beskriver seg selv som en 

antirasistisk forsker og aktivist, det vil si at han kombinerer rollen som forsker med den som 

politisk aktivist. Da han 2001 begynte å forske ved Institutionen för orientaliska språk ved 

Stockholms universitet, skjedde dette ut ifra et antirasistisk engasjement. Hübinette mener at 

han gjennom sin forskning har ført en antirasistisk kamp innenfor et visst forskningsfelt. 

Rollen som «forskeraktivist» er ifølge Hübinette, akseptert i land som USA og Frankrike, 

men ansett som kontroversiell i Sverige. Hübinette behandler temaet nærmere i artikkelen 

«Om svårigheten att vara en antirasistisk forskare och aktivist i dagens Sverige» (Arena 

4/2011) 

Hübinette har særlig vært opptatt av internasjonal adopsjon, som han ser på i et postkolonialt 

perspektiv. Han mener at den vestlige måten å adoptere på, ødelegger og fortrenger ikke-

vestlige tradisjoner med å oppfostre barn i utvidete familienettverk, og legger vekt på at det 

skapes brudd med barnets biologiske røtter når adoptivforeldrene gir barnet en ny identitet 

basert på jus. (Hübinette 2006, s.2). Hübinette understreker sitt poeng med at adopsjon etnisk 

og rasemessig er en enveis bevegelse hvor hvite adoptivforeldre adopterer ikke-hvite barn. 
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Han viser til en hendelse fra 1904 hvor en gruppe på 40 foreldreløse barn fra New York skulle 

adopteres av katolske familier i Arizona. Katolikkene viste seg å være meksikanere, noe som 

skapte raseri blant lokale hvite. De reagerte med å bortføre barna for å hindre at de skulle bli 

adoptert av meksikanere. «Through this direct action, trans-racial adoption as a white 

privilege was resolutely reinforced. This privilege continues in the contemporary era». 

(Ibid.s.3). Hübinette underbygger dette med at en del stater i USA innførte et lovforbud mot at 

hvite barn kunne adopteres av ikke-hvite i tiden før Borgerrettsbevegelsen. Han gir også et 

eksempel fra Detroit på slutten av 1990-tallet hvor en svart kvinne ønsket å adoptere en hvit 

jente. Dette førte til en kontrovers som fikk mye offentlig omtale. I litteraturen finner vi en 

slik «motsatt» adopsjon i Rudyard Kiplings Kim (1901) og i Rabindranath Tagores roman 

Gora fra 1924. I begge romanene blir barna oppdratt som innfødte i Britisk India. Både 

Upperdog og Kinamann representerer «transrasial» adopsjon hvor hvite, vestlige foreldre 

adopterer barn med en annen etnisitet enn dem selv. 

Mens «transrasial» adopsjon har vakt sterke følelser og vært gjenstand for mye debatt i USA, 

har en tilsvarende debatt vært så godt som fraværende i Norge. I antologien Imagining 

Adoption, redigert av Marianne Novy, blir denne typen adopsjoner belyst i flere av artiklene. 

Som Follevåg har amerikanske Novy, som er professor i engelsk litteratur, forsket på litterære 

representasjoner av adopsjon, og i innledningen til boka skriver hun at adopsjon gjør 

definisjonen av viktige begreper som foreldre, familie, slektskap (kinship), og identitet 

tvetydige. Artiklene i boka belyser ulike sider av det Novy kaller «adopsjonstrianglet», dvs. 

de biologiske foreldrene, det adopterte barnet og adoptivforeldrene. Hun mener at alle tre 

posisjoner på ulike måter avviker fra normen, og at «Identity can be an issue for all 

positions.» (Novy 2001, s.9)  

Sentralt hos både Follevåg, Hübinette og Novy står spørsmålet om hvilken rolle det å være 

adoptert har for individers identitetskonstruksjon. Follevåg og Novy søker først og fremst svar 

på dette gjennom litterære narrativer om adopsjon, mens Hübinette har sitt faglige fokus i 

samfunnsvitenskap og postkolonial adopsjonskritikk. 

2.5 Adopsjon og identitet  

Identitet blir ofte beskrevet som et klart avgrenset fenomen som består av tydelig adskilte 

deler (nasjonalitet, familie, kultur, etnisitet, kjønn osv.). Tross dette er identiteten i følge 

sosiologen Parker J. Palmer  



15 

 

«an ever evolving core within where our genetics (biology), culture, loved ones, those we 

cared for, people who have harmed us and people we have harmed, the deeds done (good and 

ill) to self and others, experiences lived, and choices made come together to form who we are 

at this moment. (Palmer 2008, s. 5). 

I boka Modernitet og selvidentitet tar den britiske sosiologen Anthony Giddens for seg ulike 

aspekter av det han kaller sen-moderniteten. I følge Giddens lever vi i en radikalisert 

modernitet som ikke representerer et brudd med, men en videreføring av, moderniteten. Det 

post-moderne samfunnet har så langt ikke oppstått.  

Karakteristisk for sen-moderniteten er en adskillelse av tid og rom i den forstand at 

kommunikasjon er mulig uavhengig av hvor man befinner seg. Vi finner også en 

anbudsutsetting (embedding) av sosiale funksjoner, noe som bl.a. fører til at omsorg ikke 

lenger gis av kjærlighet, men for penger, og avhengighet av abstrakte systemer og abstrakte 

tegn (f.eks. penger og ekspertsystemer), hvor teknologien krever at vi har stor tillit til 

eksperter fordi vi ikke selv kan kontrollere alt i hverdagen. Avtradisjonalisering har medført 

at ingenting er gitt. Tro, normer og verdier har i større grad blitt noe vi velger. En konsekvens 

av dette er et økt fokus på oss selv og våre omgivelser for å finne vår egen måte å håndtere 

tilværelsen på – finne oss selv.  

Giddens tanker om at vi lever i en radikalisert modernitet med til dels store konsekvenser for 

enkeltindividet, deles av andre fremtredende sosiologer som Ulrich Beck og Zygmunt 

Bauman. Bakgrunnen for Becks analyse av det han kaller «risikosamfunnet» 

(Risikosamfundet, Oversatt til dansk 1997), var en rekke miljøkatastrofer som f.eks. 

Tsjernobyl, og en økende mengde problematiske sider ved velferdssamfunnet. Mennesker har 

alltid vært utsatt for risiko. Krig, epidemier og naturkatastrofer er ikke noe nytt. Forskjellen er 

det sen-moderne menneskets bevissthet om risiko, ofte basert på eksperters prognoser og 

beregninger. Denne bevisstheten fører til (mer eller mindre begrunnet) frykt. Vi knyttes 

sammen i det Beck kaller «farefellesskaper» for å gardere oss mot truslene. Tradisjonelle 

fellesskap som for eksempel fagbevegelse, er derimot på vikende front.   

Økt individualisering medfører rastløshet og flyktighet fordi vi hele tiden skal være klare til å 

gripe de mulighetene som oppstår. Vi lever det Zygmundt Bauman kaller et «inntil-videre-

liv». Vi er gift eller singel, vi har den jobben vi har, bor der vi bor osv. til noe bedre dukker 

opp. Kanskje kan man gå så langt som til å snakke om en ny personlighetstype? En 

konsekvens kan være at pålitelighet og ærlighet som har vært høyt verdsatte egenskaper både 
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i arbeidslivet og privatlivet, byttes ut med krav om mer fleksibilitet, og at handlinger som var 

styrt innenfra basert på våre normer og verdier, blir ytrestyrte; vi speiler oss i omgivelsene og 

velger adferd for å oppnå aksept.  

Hva gjør en person som er adoptert når han blir bedt om å tegne sitt familietre? Geir Follevåg 

valgte å levere et blankt ark. Han avviser å knytte sin egen identitet til biologi, og hevder at 

«Vi kan styre den Andre sitt blikk på oss for å bli det vi er. Eller, for å seie det meir moderat, 

vi har høve til å gjere det». (Follevåg 2002, s.110). Det kan diskuteres hvor enkelt det er. 

Follevåg sier da også at det er en fare i identitetsprosessen fordi vi «heile tida er avhengige av 

kva den Andre seier om oss, og om dei vil signere identitetskontrakten vår. Identiteten vår er 

ikkje vår i den forstand at vi har full kontroll og råderett over den, eller at det berre er vi 

sjølve som avgjer kva vi er.» (Ibid).  

Hvilken betydning har så klasse, kjønn, etnisitet, nasjonalitet og familiebakgrunn for 

identitetsdannelse i et senmoderne samfunn? Hvilke faktorer er det som konstituerer 

identiteten til protagonistene i Upperdog og Kinamann «at this moment»?  

«Klassedeling og andre grundlæggende skel, f.eks. i forbindelse med køn eller etnisk 

tilhørsforhold, kan delvis defineres ud fra ulige adgang til selvrealisering og magtstyrkelse. 

Man bør ikke glemme, at modernitet skaber forskel, udelukkelse og marginalisering.» 

(Giddens 1996, s. 15).  

Er da tanken om at det (sen)moderne mennesket i vår del av verden (Vesten) aldri har hatt 

flere valg, eller større muligheter for både sosial og geografisk mobilitet, bare en illusjon? Når 

samfunnet er preget av det Giddens kaller «avtradisjonalisering», kan man jo tenke seg at 

individene blir mer reflekterende fordi de ikke kan lene seg på kjente mønstre, men må stake 

ut kursen selv. Doxa er at vi har frihet til å gjøre hva vi vil, men virkeligheten er en annen.  

Zygmundt Bauman mener at den friheten vi har oppnådd i dagliglivet gjennom 

differensiering, samtidig øker vår avhengighet. Vi er avhengige av at markedet trenger vår 

arbeidskraft. Fordi vi er så spesialiserte, er vi også sårbare for endringer. På grunn av 

globalisering konkurrerer vi mot lønninger i lavkostland. Vi risikerer å bli marginaliserte hvis 

vi ikke er villige til, eller ikke i stand til, å tilegne oss kvalifikasjoner som kreves på et 

globalisert arbeidsmarked. Globalisering har også betydning for utviklingen av internasjonal 

adopsjon, og kan ses som et uttrykk for det senmoderne menneskets muligheter til selv å 

konstruere sin familiesituasjon i den forstand at den tilbyr nye måter å danne familie på der 
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man ikke kan, eller ønsker, å basere familien på biologi. Grupper som tradisjonelt ikke har 

hatt barn, kan nå velge internasjonal adopsjon som en alternativ måte å danne familie på.  

2.6 Adopsjon – den stille migrasjonen  

I en studie av migrasjon blant veps oppdaget en gruppe forskere fra Zoological Society of 

London at det som hadde vært et aksiom, nemlig at vepsenes sosialiserende instinkter var 

begrenset til slekt og venner (kith and kin), ikke stemte. (Bauman 2011, s.426). Studien viste 

at av 422 veps fra 33 vepsebol, var det hele 56 prosent som skiftet bol i løpet av sitt liv. Og 

mest oppsiktsvekkende var det at «migrantene» ikke ble behandlet som uønskede inntrengere, 

men at de var fullverdige beboere/medlemmer som deltok på lik linje med «urinnvånerne» i å 

skaffe mat til, og ta ansvar for, den oppvoksende slekt. Forskerne tok ifølge Bauman med seg 

sine egne erfaringer fra det han beskriver som «the emergent life-practices acquired in the 

now cosmopolitan London, that «multicultured» home of interlocked diasporas» (Ibid). Og 

videre sier han 

« (…) they have duly «discovered» the fluidity of membership and perpetual mixing of 

populations to be the norm apparently implemented in «natural» ways, with no help of royal 

commissions, hastily introduced bills of law, high courts and asylum-seekers´camps». (Ibid. s. 

427).  

Kanskje var det, slik Bauman tror, denne bakgrunnen som fikk dem til å stille spørsmål ved 

det som til da hadde vært rådende tanker i forskningen på sosialiserende insekter. Studien 

åpner uansett for refleksjoner om menneskelig migrasjon, og om hvordan redselen for «den 

Andre» styrer mye av diskursen om temaet. 

Stille migrasjon har ikke skapt debatt på samme måte som migrasjon av voksne 

arbeidsinnvandrere, flykninger og asylsøkere. Her er det mottakerlandet og den enkelte 

familie som står for utvelgelsen. De små migrantene blir dessuten formet i sine norske 

foreldres bilde, får automatisk internalisert norske verdier og blir fullverdige medlemmer av 

den norske velferdsstaten. Juridisk og kulturelt er de «en av oss». Synsvinkelen er uansett 

«vår», den ligger hos den etnisk norske majoriteten. Det er vi som ser på dem, vi som 

definerer hva som er truende og hva som er harmløst. Det som fra vårt ståsted er harmløst, 

problematiseres ikke.  
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I Migrants of the New Norway viser Pricilla Ringrose til Simone Abram som i forbindelse 

med den økende immigrasjonen til Norge, sier at internasjonal adopsjon «has laid bare the 

mechanics of acquiring Norwegianness.» (Ringrose 2013, s.30).  

I artikkelen gjør Ringrose et poeng av at integrering er avhengig av i hvilken grad man passer 

inn i det norske forestilte fellesskapet hvor likhet er idealet. Hun refererer videre til Marianne 

Gullestad som også fremhever at en forutsetning for «forestilt fellesskap» i den norske 

konteksten er at nordmenn må føle seg like for å føle seg likeverdige.  

Som en konsekvens kan immigranter som ikke prøver å gjøre sin forskjellighet usynlig, bli 

oppfattet som truende for det forestilte fellesskapet av norskhet. Når det gjelder internasjonalt 

adopterte, er de i en mellomposisjon, utseendemessig ulike, kulturelt like. «Adoptees are tied 

into familial relations and transformed into «typical Norwegian» children through processes 

of «kinning» which creates the «Norwegian family». (Howell 2001 i Ringrose 2013, s.31). I 

denne sammenhengen referer kinning til prosessen med å bli en familie.  

Selv om IA ikke blir inkludert i demografiske målinger, blir det i tidsskriftet International 

Migration Reveiw sett på som en migrasjonsprosess, hvor Skandinavia har en av de høyeste 

mottaksratene i forhold til innbyggertall. (Selman 2002, s.205). Begrepet Quiet Migration kan 

spores tilbake til en artikkel av Richard Weil, også den publisert i overnevnte tidsskrift. (Weil 

1984, s. 276). Her viser han til at adopsjon av utenlandske barn til Vesten økte sterkt etter 

Andre verdenskrig. Noe av grunnen var at generell velstandsutvikling førte til at det var færre 

barn for innenlands adopsjon i hele den vestlige verden. På 1940-tallet kom de fleste 

utenlandske barn som ble adoptert, fra Europa. I løpet av de neste to tiårene overtok Asia som 

«leverandør» av barn for adopsjon, og på 1970-tallet økte antallet adopsjoner fra Latin-

Amerika kraftig. Weil mener at disse endringene var sosialt og politisk betinget. 

«Examination of the foreign adoption process sheds light on the influences of social and 

political factors in controlling international adoption». (Ibid. s.276).  
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Generelt har migrasjonsstudier vært opptatt av voksne migranter, eller av migrasjonsgrupper. 

Weil tror at IA har fått forholdsvis lite oppmerksomhet fordi dette fenomenet ikke hadde noe 

omfang av betydning tidligere.3 

«It is however, a significant type of migration, both because of its increasing volume over time 

and because the factors involved clearly illustrate how particular cultural and political factors 

can retard or accelerate the international movement of people». (Ibid. s.277).  

Tidligere forskning på norsk adopsjon peker på med hvilken letthet internasjonal adopsjon 

selv ble «adoptert» av det norske samfunnet. Altstein og Simon hevder at det ikke var noen 

offentlig debatt om IA, eller om «the preferability of same race-same culture adoption in the 

Norwegian context.» (Altstein og Simon i Ringrose 2013, s.31). De konkluderer med at IA 

ikke har blitt problematisert i Norge, men blitt sett på som en privat, akseptabel og respektert 

måte å danne familie på. (Ibid.). 

2.7 Minner og identitet 

«It is in the construction of a narrative, the making and telling of a story, that we produce the 

self. The past does not exist except in the sense that we have to interpret past events, and, in so 

doing, create history, identity and ourselves». (Sarup, 1996, s.46).  

På samme måte som Sarup, ser Giddens det han kaller «selvfortellinger» som sentrale for 

konstruksjon og restrukturering av individers identitet. Endringer i fortellingene om fortiden 

får konsekvenser for våre fortellinger om oss selv.  Filosofen John Locke knyttet hukommelse 

og minner til identitet. «Locke found identity in the extension of consciousness backward in 

time». (Kihlstrom, Beer og Klein 2002, s.72). Som en konsekvens av dette, er det vi ikke 

husker heller ikke en del av vår identitet ifølge Lockes empiriske vitenskapssyn. En person 

som ikke husker noe av sin fortid har da, bokstavelig talt, ingen identitet.  

David Hume bekreftet forbindelsen mellom identitet og hukommelse, og påpekte dessuten at 

hukommelse gir oss mulighet til å se/forstå den kausale forbindelsen mellom ulike hendelser, 

også når vi ikke direkte husker dem selv. «Locke´s view of the self as memory is based on our 

ability to reproduce our experiences from memory, Hume´s view is based as well on our 

                                                 
3 Hübinette viser til to historiske eksempler på stille migrasjon av betydelig omfang: «The lost birds», 50.000 

native-Americans som ble plassert hos hvite familier i Canada og USA i perioden 1941 -1967, og «The stolen 

generation» 25.000 aboriginerbarn i Australia, som ble skilt fra sine foreldre med tvang mellom 1900 og 1970. 

(Hübinette 2006, s.3).  
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ability to reconstruct our experiences in memory». (Ibid. s.73).  Har glemte og skjulte 

opplevelser betydning for identiteten? Locke´s syn på det glemte som ikke-eksisterende, ble 

grundig tilbakevist med psykoanalysen. Freud la vekt på nettopp de minnene som er ubevisste 

i motsetning til de som er tilgjengelige for bevisstheten. Alle internasjonalt adopterte har levd 

en kortere eller lengre periode i hjemlandet før adopsjonen. Noe har hendt dem der, men 

svært mange husker lite eller ingenting fra tiden før de ble adoptert siden den foretrukne 

praksisen er at barna skal være så små som mulig. Bilder og fortellinger om vår fødsel og 

tidlige barndom fra foreldre og andre familiemedlemmer er eksempler på materiale som 

brukes til å rekonstruere det som ikke huskes direkte. Denne typen materiale er vanligvis ikke 

tilgjengelig for IA, og blir opphav til utsagn som «Det er et hull i livet mitt», «Jeg vil kjenne 

min historie» o.l. som jeg vil komme tilbake til i analysedelen. At dette kan oppleves som 

viktig for identitetskonstruksjon, underbygges av følgende sitat: «Wheter percetionbased or 

meaningbased, selfknowledge is represented in the individuals memory». (Kihlstrom et al. 

2002 s.72).  

2.8 Klasse og identitet  

«Klassebegrepet sovnet stille inn på nittitallet, til og med i mitt eget fag, sosiologien», skrev 

Kjetil Rolness i en artikkel i Dagbladet (21.03.2015). Redaksjonen i tidsskriftet Røyst tok 

umiddelbart til motmæle på nettet: «24. april vekkes klassebegrepet til live igjen! Da slippes 

tredje utgave av Røyst, som tar for seg nettopp klasse». (Røyst, 21.03.15).  

Både Karl Marx og Max Weber definerte klasse med utgangspunkt i økonomiske ressurser og 

interesser, og la vekt på motstridende økonomiske interesser som opphav til konflikter 

mellom klassene. Marx vektla produksjonsforholdene, særlig eiendomsretten til 

produksjonsmidlene, og så klassetilhørighet som den overordnede identitetsmarkøren, mens 

Weber så klasse som et resultat av individenes muligheter til å skaffe seg goder.  

Den franske sosiologen Pierre Bourdieu definerer en klasse som et sett av individer med 

omtrent samme posisjon i det sosiale rommet, og hvor individene kan plasseres alt etter hvor 

mye økonomisk, sosial, og kulturell kapital de har.  

One of the central ideas of Bourdieu 's work (…), is the idea that there are different forms of 

capital: not only “economic capital” in the strict sense (…), but also “cultural capital” (…) as 

exemplified by educational or technical qualifications, “symbolic capital” (i.e. accumulated 

prestige or honour), and so on. One of the most important properties of fields is the way in 

https://www.facebook.com/tidsroyst/?ref=nf
https://www.facebook.com/tidsroyst/?ref=nf
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which they allow one form of capital to be converted into another, for example, that certain 

educational qualifications can be cashed in for lucrative jobs. (Thomsen, J.B. 1991, s.14). 

Klassebegrepet er omdiskutert. Mange samfunnsforskere foretrekker å snakke om en sosial 

lagdeling hvor de bruker ulike kriterier som inntekt, yrke, anseelse, utdanning og innflytelse 

for å måle hva som har betydning for sosiale inndelinger. «Med økende ulikheter i mange 

land har bruken og utprøvingen av klasseteorier fått et oppsving i de senere år.» (Kjølsrød og 

Skirbekk 2014).  

I en ny og omfattende undersøkelse foretatt av BBC, er den tradisjonelle inndelingen i 

overklasse, middelklasse og arbeiderklasse forlatt til fordel for en inndeling i sju grupper. 

Eliten, definert som den mest privilegerte gruppen i landet, rangerer høyest, og prekariatet, 

mennesker som har vært utenfor det etablerte arbeidslivet i lang tid, og som er fattige i 

henhold til alle Bourdieus kapitalbegreper, befinner seg nederst i hierarkiet. I undersøkelsen 

utgjør denne gruppen 15 % av befolkningen. Selv om fattigdommen i verden er halvert, øker 

forskjellen mellom ytterpunktene, de veldig rike og de veldig fattige. (Kolberg 2013). 

Likhet er idealet i den skandinaviske samfunnsmodellen. Allikevel er sosiale forskjeller 

økende, og selv om ekstrem fattigdom ikke er utbredt i Norge, er det motsatte ytterpunktet, 

ekstrem rikdom, et økende fenomen. Slik jeg ser det er det i høyeste grad relevant å anvende 

klassebegrepet som redskap for å snakke om ulikheter mellom mennesker også i 2016. 

Begrepet har slett ikke sovnet inn, men er fortsatt aktuelt i norsk samfunnsdebatt og for å 

forstå og analysere verden rundt oss. Og det er sentralt i analysen av flere av tekstene i 

oppgaven. 

 

2.9 Interseksjonalitet 

I en artikkel i Magasinet Times blir det pekt på at Bernie Sanders, en av de demokratiske 

kandidatene til det amerikanske presidentvalget i 2016, representerer en interseksjonell 

feminisme. Det vil si en feminisme som ser sosiale identiteter som kjønn, etnisitet og klasse i 

sammenheng. «Slik blir Sanders politikk mot fattigdom og ulikhet viktigere enn den 

symbolske seieren det vil være å få en kvinnelig president.» (Sandvik 2016). 

Begrepet interseksjonalitet viser til hvordan sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, 

religion, sosial klasse og seksualitet kan virke sammen og påvirke personers leve- og 

http://snl.no/rase
http://snl.no/etnisitet
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livsvilkår. Opphavskvinnen til ordet var den amerikanske rettsprofessoren Kimberlé 

Crenshaw, som først brukte begrepet i forbindelse med svarte kvinners situasjon i USA 

(1989). 

Interseksjonalitet brukes for å belyse maktforskjeller innad i eller mellom sosiale grupper, for 

eksempel mellom kvinner med etnisk minoritets- og majoritetsbakgrunn. Generelt handler 

interseksjonalitet om forholdet mellom ulike sosiale kategorier som potensielt kan skape 

forskjell, og om hvordan flere faktorer som virker sammen kan forsterke hverandre.  

Interseksjonalitet anvendes både i praktisk politikk på likestillings- og 

antidiskrimineringsfeltet, og i forskning. I doktorgradsavhandlingen Negotiating Differences 

(2012), undersøker Yan Zhao identitetsarbeid og forhold til «norskhet» (Norwegianness) hos 

14 norske IA. Hun ser blant annet på betydningen av utseende, «rase» og kjønn, og bruker 

begrepet rasialisering for å beskrive hvordan «rase» skapes, opprettholdes og endres. 

Informantene forteller om hvordan kroppen blir åsted for diskriminering på grunnlag av både 

«rase» og kjønn. «Den lille, asiatiske mannen» og «thaikvinnen» er eksempler på hvordan 

noen av informantene opplever at stereotypier skaper en kroppsliggjort kontrast mellom dem 

selv og «det norske». 

Men slike kategorier/kategoriseringer kan også problematiseres og ses på som en type 

forenklinger av virkeligheten som ikke bør benyttes, fordi forskeren på den måten kan bidra 

til å opprettholde og/eller gjenskape en i utgangspunktet uheldig forskjell, noe som har blitt 

pekt på av bl.a. Follevåg i forhold til adopsjonsforskningen. 

2.10 Å sammenlikne en film og en roman 

I Kinamann møter vi adopsjonsfortellingen i romanform, mens vi i Upperdog møter den på 

filmlerretet. I Romanen, nasjonen og verden (Oxfeldt 2012), betrakter forfatteren filmen som 

en narrativ på lik linje med romanen når hun sammenlikner og analyserer «Urbefolkningens 

stemmer» i Baz Luhrmans film Australia og Hanne Ørstadviks roman Presten uten å (i særlig 

grad) problematisere de to medienes ulikheter. Et annet utgangspunkt finner vi i boka Fiksjon 

og film (Lothe 1994/2003), hvor Lothe skriver at selv om film ofte, om ikke alltid, kan ha en 

viktig narrativ funksjon, er litterære og filmatiske tekster svært ulike. Han siterer den russiske 

formalisten Boris Ejkhenbaum, som i 1926 skrev at filmtilskueren er 
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«plassert i ein situasjon med fullstendig nye vilkår for persepsjon, vilkår som er dei motsette 

av dei i leseprosessen. Medan lesaren går frå det trykte ordet til visualisering av subjektet, går 

tilskodaren den andre vegen: Han går frå subjektet, frå samanlikning av alle rammene som er i 

rørsle (…) til konstruksjon av den indre talen i filmen. Filmens suksess heng delvis saman med 

denne nye og hittil uutforska forma for intellektuell aktivitet.» (Ejkhenbaum 1973:123 i Lothe, 

s.19)  

Min oppgave handler ikke om filmadaptasjoner av romaner, slik Jakob Lothe skriver om i 

Fiksjon og film, men om likheter i motiv og tema i de ulike narrativene som blir analysert i 

oppgaven enten formen er skjønnlitteratur eller film. Når Lothe sammenlikner for eksempel 

Heart of Darkness (Joseph Conrad, 1899) og Apocalypse Now, (Frances Ford Coppola, 1979), 

handler det, i hvert fall et stykke på vei, om framstillinger av den samme historien. En mann 

begir seg inn i et ukjent, farlig og uoversiktlig landskap med ett mål for øyet; å uskadeliggjøre 

den mystiske og uregjerlige Kurtz. Selv om scenen er henholdsvis Belgisk Kongo på sent 

1800-tall og Vietnam rundt 1970, låner filmen sin grunnidé fra romanen. Med dette som 

utgangspunkt, blir det kanskje mer sentralt å se på hvordan de to mediene skiller seg fra 

hverandre. Indre monolog krever andre grep i film enn i litteratur, filmens formspråk og 

diskurs er ikke det samme som verbal diskurs. I min oppgave er det temaet som er 

fellesnevner og utgangspunkt. Både filmen(e) og de litterære tekstene er narrativer om 

adopsjon og migrasjon, i Kinamanns og Upperdogs tilfelle, stille migrasjon. Jeg velger å se på 

både tekstene og filmene som fortellinger. Mitt fokus vil derfor være på den episke siden mer 

enn på form og sjanger. 

I RNV hevder Elisabeth Oxfeldt at filmen er et medium som i dag har overtatt mange av 

romanens funksjoner (s.177). Hvor positivt dette er, kan diskuteres. De to mediene tilbyr 

opplevelser som både er like og ulike og filmmediet krever andre ting av seeren enn romanen 

krever av leseren.  Oxfeldt viser til Timothy Brennan som omtaler film, TV, sanger og dikt 

som mer folkelige og demokratiske medier som ikke forutsetter maktelitens leseferdigheter og 

fritid. (Oxfeldt 2012, s. 177-78).  

Når det gjelder Upperdog, er det i flere tilfeller diskrepans mellom filmmanuset og den 

ferdige filmen, noe som må antas å speile regissørens (og skuespillernes) prosess på veien fra 

manus til film. Ofte dreier dette seg om små endringer i replikker, men det forekommer også 

at deler av dialoger hvor protagonistenes motiver for å agere som de gjør, er blitt utelatt. Dette 

vil jeg komme tilbake til i kapittel 4.  
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Kapittel 3 Adopsjon i skjønnlitteratur og film 

3.1 Innledning 

I dette kapitlet vil jeg gi noen korte framstillinger av et lite utvalg tekster som handler om 

adopsjon. Disse narrativene ønsker jeg å knytte til teorikapitlet for å belyse ulike aspekter av 

hva som konstituerer, påvirker og endrer identitet hos adopterte, og vise noe av bredden i 

litterære framstillinger av adopsjon.  Videre ønsker jeg å trekke forbindelseslinjer, se etter 

likheter/ulikheter, og ha disse tekstene med som et bakteppe når jeg foretar en grundigere 

analyse av Upperdog og Kinamann.  

Adopsjon er et tema som er behandlet litterært i en lang rekke kanoniserte verker fra 

Sofokles´ Oidipus til Dickens´ Oliver Twist, og i utallige ukanoniserte/populærkulturelle 

bøker og filmer. Både litteratur- og filmhistorien kan vise til adskillige adopterte, stebarn, 

fosterbarn, gatebarn og utsatte eller forlatte barn som blir funnet på en kirketrapp. Mange 

superhelter er adopterte, Harry Potter er en av dem. For å belyse de ulike posisjonene i 

adopsjonstrianglet har jeg valgt ut tekster hvor barnet både blir adoptert de facto (Heathcliff, 

Anne), og de jure, (Oidipus, Pari), og der både den som adopterer/tar til seg, (Marte 

Svennerud), og den biologiske moren (Cynthia), er representert.  

De seks narrativene representerer flere litterære sjangere; et skuespill, tre romaner, og en 

novelle, og to ulike medier; litteratur og film. Fortellingene spenner over et tidsrom på 2440 

år, fra Kong Oidipus (427 f.Kr.), til Og fjellene ga gjenlyd (2013), og handlingene utspiller 

seg på tre ulike kontinenter. Fokus i analysen er adopsjon, identitet, biologi og tilhørighet. 

Disse temaene er, som tekstene viser, både tidløse og universelle.  

3.2 Oidipus – Den adopterte som sakesløs kaosbringer  

Kong Oidipus (Sofokles, 427 f.Kr.) 

Den kanskje mest arketypiske representanten for «Den adopterte kaosbringeren» ble skapt 

allerede i antikken. Sofokles´ tragedie Kong Oidipus handler om skjebnen til hovedpersonen 

ved samme navn fra han som spebarn blir satt ut på fjellet Kithairon fordi foreldrene, Laios og 

Iocaste, frykter profetien til oraklet i Delfi om at han skal drepe sin far og gifte seg med sin 

mor, og til han som voksen intetanende oppfyller profetien.  
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Oidipus blir satt ut i skogen for å dø, men blir reddet av en gjeter, og blir etterhvert adoptert 

av Polybos, kongen av Korint. For å unngå oraklets spådom (Oidipus tror Polybos og Merope 

er hans biologiske foreldre), drar Oidipus som ung mann ut i verden, og kommer etterhvert 

tilbake til Theben, sitt fødested. Rett utenfor byen møter han noen menn som angriper ham, 

og som han dreper i selvforsvar. Blant disse mennene er Laios. I Theben løser Oidipus 

Sfinksens gåte, og gifter seg så med sin egen mor, Iocaste.  

I Oidipus settes tragedien i spill av den barmhjertige handlingen til gjeteren. Kongeparet av 

Korint kan ses som representanter for «The kindness of strangers» når de tar det utsatte barnet 

til seg, og, i likhet med gjeteren, intetanende fører Oidipus og hans biologiske familie ut i 

katastrofen på grunn av sitt humanistiske sinnelag. Forutsetningen for at profetien kan 

oppfylles er nettopp utsettingen, som igjen fører til adopsjonen. En annen forutsetning er at 

Oidipus tror at adoptivforeldrene er hans biologiske foreldre.  Det er en bitter ironi i at gode 

handlinger fører til heltens grusomme skjebne. Men det er også sider ved Oidipus selv, som 

overmot, og en tilbøyelighet til å handle før han tenker, som bidrar til hans undergang. 

Adopsjonen, og det at den holdes skjult av Polybos og Merope, er selve premisset for 

tragedien. Tilskueren kjenner sannheten og fylles med gru når Oidipus´ forsøk på å unnslippe 

sin skjebne tvert imot fører til nettopp det han prøver å avverge; fadermord, og et incestuøst 

forhold til biologisk mor. Oidupus´ reaksjon da sannheten går opp for ham, viser at han er en 

verdig helt. Hans fortvilelse over sin egen blindhet er så voldsom at han, med stor 

symboleffekt, stikker ut sine egne øyne. Tilskueren lider med ham, han vet at Oidipus er 

«uskyldig», det vekker medlidenhet. Og det at han rammes av en skjebne han ikke kan 

unnslippe, vekker frykt, for når skjebnen rammer blindt, betyr det at den også kan ramme en 

selv, og tragediens mål, katharis, eller renselse, fullbyrdes. 

3.3 Heathcliff – Den adopterte som demonisk “Street-Arab” 4 

Wuthering Heights (Emiliy Brontë, 1847) 

                                                 

4 Street-Arab (sometimes offensive) a homeless boy who has been abandoned and roams the streets. 

(Thesaurus). Viser egentlig til beduiner, som levde et nomadisk liv. “Perceived as illegitimate, degenerate 

children and adolescents of unknown parentage and inferior genetic stock who had survived as «street-Arabs» by 

criminal habits learned in the gutters in some city, they were now sent to rural areas in Canada or America, 

where they were though to threaten the healthy and pure native stock. (Novy 2001, s.59). 
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“Whether it is right or advisable to create beings like Heathcliff, I do not know. I scarcely 

think it is,” skrev Charlotte Brontë i et forord til den andre utgaven av Wuthering Heights. 

(Wuthering Heights and Agnes Grey, 1850, s.23). 

De fleste som har lest Wuthering Heights, vil nok protestere høylytt mot denne uttalelsen fra 

Emilys eldre søster. Verdenslitteraturen ville vært fattigere uten Heathcliff. Skikkelsen er 

tvetydig og sammensatt, og romanen åpner for at man kan tolke ham på ulike måter. Charlotte 

nyanserer selv bildet av boka, om ikke av Heathcliff, når hun beskriver dens underlige og 

enestående villskap, og forfatterens bruk av naturmetaforer: «Det er en bok hogd ut i et vilt og 

ustyrlig verksted med enkle redskaper, og av svært enkle materialer, myrlendt og vilt, og 

knortet som lyngroten». (Forord til 1850-utgaven, min oversettelse). 

Handlingen i romanen er lagt til de øde lyngheiene i Yorkshire, der søsknene Brontë selv 

vokste opp. En navnløs guttunge på ca. sju år, muligens sigøyner, blir funnet på gata i 

Liverpool av Mr. Earnshaw, en mann med tro på moderne, humanistiske ideer. Han 

adopterer/tar til seg gutten, (de facto, men ikke de jure), og gir ham det spektakulære navnet 

Heathcliff etter en avdød sønn.  

Heathcliff er reservert og holder seg for seg selv, og Earnshaws biologiske barn, Hindley og 

Catherine, ser på ham med mistro. Men etter hvert utvikler det seg et kjærlighetsforhold som 

overskrider selv døden mellom Heathcliff og hans adoptivsøster, Catherine. Hatet mellom 

Heathcliff og motstanderen, adoptivbroren Hindley, er tilsvarende lidenskaplig. Mr. Earnshaw 

favoriserer Heathcliff og nører ytterligere opp under Hindleys hat. Da faren dør, har 

Heathcliff mistet sin beskytter. Hindley blir herre i huset og kan fritt bruke sin maktposisjon 

til å ydmyke og tyrannisere sin fosterbror. Da Catherine velger å gifte seg med Linton, et mer 

passende parti, til tross for at hun elsker Heathcliff, forlater han Wuthering Heights. Tre år 

senere er han tilbake, nå som en rik mann, og systematisk søker han hevn over alle som har 

krenket ham.   

Heathcliffs liv før han kom til Wuthering Heights har neppe vært noen dans på roser, men 

hans utvikling ville kanskje vært annerledes, hadde alle behandlet ham som Mr. Earnshaw. 

Mrs. Earnshaw er for eksempel panikkslagen ved å få «det» inn i huset, og Heathcliff blir ofte 

beskrevet som demonisk av de andre personene i boka. Han kommer fra en mørk 

underverden; fra underklassen. Han representerer Den andre, og kan ses som en trussel mot 

samfunnsorden og rådende maktstrukturer. I bokas første del er det lett å sympatisere med den 
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foreldreløse, lille gategutten, og sympatien forsterkes av at omgivelsene, med Hindley i 

spissen, behandler ham hjerteløst og grusomt. Siden Heathcliff ikke er adoptert i juridisk 

forstand, har han heller ingen rettigheter, og det er lett for Hindley å sette ham i en 

tjenerposisjon etter farens død. Er det egentlig så underlig at han vil ha hevn? Her kan 

Heathcliff ses som et offer for herrens/herskerens overmakt, og et klasseperspektiv leses inn i 

teksten:  

«When Brontë composed her book, in the 1840s, the English economy was severely depressed, 

and the conditions of the factory workers in industrial areas like Liverpool were so appalling 

that the upper and middle classes feared violent revolt. Thus, many of the more affluent 

members of society beheld these workers with a mixture of sympathy and fear». (Sparknotes, 

s.2 «Analysis of Major Characters in Wuthering Heights»).  

Heathcliff er ekstrem både i hat og kjærlighet, og hans posisjon som plaget romantisk helt 

overskygger langt på vei hans grusomme sider i bokas første del. Men etter hvert demrer det, 

også for den mest romantiske leser, at det ikke finnes noen unnskyldning for ham. Hans 

behandling av sin kone, Lintons søster Isabella, er sadistisk. Han bruker sin egen syke og 

hjelpeløse sønn for å skaffe seg mer eiendom, og lar i det hele tatt en primitiv og uutviklet 

personlighet komme til syne straks han får makt over et annet menneske. Allikevel skaper 

hans mange fasetter, delvis helt, delvis skurk, en uvanlig og nesten hypnotisk figur, og her 

ligger kanskje noe av forklaringen på hans magnetisme. Men noe er grunnleggende galt med 

Heathcliff; han kommer fra rennesteinen, og der blir han slik Brontë framstiller ham. Han 

utvikler seg egentlig ikke, får aldri en moden manns evne til å skjelne mellom finere nyanser, 

eller vise storsinn mot andre. Han er den komplette misantrop, tilstivnet i hat på grunn av 

gamle krenkelser. De første årene ga ham ingen motstandskraft til å møte livets nederlag slik 

at de kunne integreres og gjøre ham hel. Isteden personifiserer han på mange måter den 

nedsettende betegnelsen “Street-Arab”, en illegitim og degenerert guttunge av «inferior 

genetic stock», som på grunn av sin tvilsomme herkomst og kriminelle vaner han har lagt seg 

til i Liverpools gater, faktisk gjør skade på «the native stock». (Novy 2001, s. 59). 

På samme måte som Oidipus bringer Heathcliff kaos, men der Oidipus blir et uskyldig offer 

for en skjebne han ikke kan rømme fra, bringer Heathcliff kaos og lidelse med fullt overlegg. 

Når han først er sluppet over dørterskelen, kan han ikke stoppes, han er en gjøkunge som 

vokser helt ukontrollert, han skaffer seg penger og framstår i det ytre som en gentleman, men 

under overflaten syder mørke krefter og ondsinnede motiver. Blandingen av sympati og frykt 

som Heathcliff vekker, korresponderer med den ambivalensen de herskende klasser følte i 



28 

 

forhold til underklassen; på den ene siden medfølelse, på den andre siden frykt for at den 

skulle reise seg fra sine dårlige kår, og skaffe seg politisk, sosial, kulturell eller økonomisk 

makt. Brontës framstilling av Heathcliff kan, fra dette perspektivet, ses som en advarsel mot å 

slippe «fremmede» inn i de privilegertes verden, og mot å ta til seg et barn fra underklassen.      

 

3.4 Anne fra Bjørkely (1940) – en vellykket adopsjon   

Anne of Green Gables (Lucy Maud Montgomery, 1908) 

Selv om holdningene til adopterte og barnehjemsbarn hos flere av personene i Anne fra 

Bjørkely likner mye på holdningene i Wuthering Heights, har forfatteren et annet mål med sin 

adopterte heltinne enn å avsløre mørke psykologiske understrømmer. Hun bekrefter ikke det 

synet på adopterte som var vanlige i hennes samtid, men skaper i motsetning til Brontë en 

suksesshistorie om adopsjon.  

Foreldreløse Anne kommer til Bjørkely, (Green Gables, Prince Edward Island i Canada), ved 

en misforståelse; Matthew og Marilla Cuthbert, det aldrende søskenparet på gården, har bedt 

om å få en gutt til hjelp i gårdsarbeidet, men ender altså opp med Anne. Da Matthew henter 

henne på jernbanestasjon, blir han skrekkslagen fordi det er en pike. Anne, på sin side, er 

ekstatisk av glede:  

«Så deilig det er at jeg skal bo hos deg og være noens. Jeg har aldri vært noens før. Aldri 

ordentlig. Barnehjemmet var verst. Du har vel aldri vært på barnehjem, så du kan vel ikke 

skjønne det. De var snille alle sammen, det var ikke det. Men der var ikke spillerom for 

fantasien.» (Montgomery 1940, s.12).  

Synet på foreldreløse barn var preget av mistenksomhet og fordommer da romanen ble 

skrevet, og den geskjeftige naboen, fru Lynde, uttrykker folkemeningen:  

«Ja, det vil jeg si deg, Marilla, at du har gjort noe ubegripelig dumt – og risikabelt er det også. 

Du kan da ikke vite hva du får. Ikke vet du åssen barnet er, og ikke vet du noe om foreldrene. I 

forrige uke leste jeg om en mann og en kone som tok til seg et barnehjemsbarn, og han satte 

varme på huset om natten, med vilje, Marilla! Og de ble nesten levende stekt i sine egne 

senger! (Ibid.s.9). 

Anne er utadvendt og optimistisk til tross for sin triste bakgrunn, og selv om Marilla er 

forbeholden til henne i utgangspunktet, skjer det en endring. «Marilla possesses enough of a 
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sympathetic imagination to understand the contexts and subtexts that run through the girl´s « 

autobiography» and thus can pity her». (Crockett 2001, s.58). Også Anne gjennomgår en 

endring. Fra å være ekstremt nærtagende, brå og temperamentsfull, blir hun mer reflektert og 

fornøyd med seg selv, sitt utseende og sitt eget liv. Hun blir skolens beste elev og vinner et 

stipend til et prestisjefylt universitet. Etter hvert som hun blir eldre, forsvinner «de skarpe 

kantene», og hun verdsetter livet slik det en gang er, og litt etter litt vinner hun 

sambygdingenes hjerter. Anne fra Bjørkely er en solskinnshistorie om en vellykket adopsjon, 

hvor protagonisten, som den allvitende tredjepersonfortelleren hele tiden holder en 

beskyttende og kjærlig hånd over, framstår som en moden og integrert person mot bokas slutt.   

Beverly Crockett skriver i Imagining Adoption at det imidlertid finnes en oversett undertekst i 

romanen som kommer til syne både i populærkultur, juridiske dokumenter og offentlige 

registre, og som framstiller foreldreløse barn eller barnehjemsbarn som fremmede, farlige, ja 

til og med monstruøse skapninger. Crockett mener at det finnes motstridende og tvetydige 

holdninger til barn i Anne fra Bjørkely, hvor negative holdninger særlig blir uttrykt av 

usympatiske personer som ender opp med å bli diskreditert.  

Dette stemmer ikke helt, tvert imot blir den kritiske fru Lynde en av Annes varmeste 

forsvarere, og en annen skeptisk dame, frøken Barry, endrer også mening. Så hvis 

Montgomery ønsket å fremme adopsjon som et alternativ til institusjoner for samfunnets små 

stebarn, har hun lykkes. Anne blir faktisk reddet; hun har lite skolegang, er en ensom sjel uten 

venner, hater sitt eget utseende og er generelt preget av et liv uten tilhørighet til noen. Men 

livet på Bjørkely får henne til å blomstre både intellektuelt og fysisk. Etter at Anne har vært 

på besøk hos den velstående frøken Barry, kommer sistnevnte til følgende konklusjon: «Da 

jeg hørte at Marilla Cuthbert hadde adoptert et barnehjemsbarn, syntes jeg hun var en gammel 

tosk, men det var ikke dumt. Et barn som Anne ville gjøre meg bedre, og hele huset ville vært 

et annet.» (Montgomery 1940, s.122-23).  

Anne har en katharis-liknende effekt på omgivelsene. De kommer renset og forbedret fra 

møtet med henne. Hun viser vei når hun sier «Det er så fint å ha et mål. Det gjør livet så 

interessant». Det finnes en forbindelseslinje til en annen rødhåret og fregnet heltinne, Pippi 

Langstrømpe, også hun alene i verden, men, som Anne, usedvanlig livsdyktig takket være sin 

fantasi, sin livsglede og sitt varme hjerte. 
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3.5 Marte Svennerud – «The Kindness of Strangers» 

Itte no knussel i novellesamlingen Fnugg (Barbra Ring, 1909)  

«Rik og barnlaus satt Marte Svennerud, landhandlersken, på Svennerud gård og holdt bygdas 

tøyler i si hand». Slik begynner Barbra Rings fortelling Itte no knussel fra 1909. Historien er 

lagt til den norske landsbygda (trolig en av Mjøsbygdene), rett etter at legdsystemet ble 

avskaffet. Lærer Hansen og hans kone har gått bort med kort tids mellomrom, og sju 

mindreårige barn har med ett blitt foreldreløse.  

Bygdas fremste menn, «..og til dem regnes først og fremst Marte Svennerud», er blitt 

sammenkalt til et møte i prestegården. Marthes maktposisjon framheves allerede i denne 

setningen. Kjønn er «ruled out» - det er rikdom, men åpenbart også Marthes personlige 

egenskaper som generøsitet, selvtillit og evnen til å ta raske avgjørelser i livets 

skjebneøyeblikk, som gjør at hun nyter så stor respekt. Barbra Ring framstiller henne som en 

dame som har både hjertelag og forretningssans: «Kunne folk betale, inndrev Marte 

Svennerud ubarmhjertig like til siste øre. Kunne de ikke betale, slo hun en strek over hele 

regnskapet.»  Marthe har en stemme, i motsetning til kvinner flest i datidens Norge, fire år før 

kvinner fikk stemmerett. Hennes identitet er preget av troen på at hun kan ordne det meste, en 

tro omgivelsene deler, og Marthe framstår som modig, sterk og handlekraftig, på mange måter 

en forbilledlig feminist.  

Mens møtet om deres videre skjebne diskuteres, sitter barna i prestegårdskjøkkenet og spiller 

gnav. Nils, «en liten lyslugga en med gløgge øyne og minst mulig til nese», foreslår at de skal 

spille om hvem som skal komme til Marte Svennerud, for det å komme til henne «var nesten 

som å komme like lukt i paradis». Storebroren, Mikkel, vinner. Men da Marte kommer inn, 

selvsagt er hun den som skal velge først, stanser blikket hennes ved Nils. Hans glede over å 

være den heldige tar brått slutt da han ser bort på Mikkel. Marte ser at han nøler, og spør litt 

kvasst: «Å er é me deg?» «Vi spilte om hvem som skulle komme til Svennerud, og Mikkel 

vant», sier Nils ulykkelig.  

Det kommer fram at ingen andre har vunnet, de spilte bare om Marte. «For vi vil helst være 

hos deg alle sammen». Marte står ettertenksom ved vinduet, så går hun ut av rommet. Barna 

er tause og engstelige, nå vil hun kanskje ikke ha noen av dem. 
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Men Marte går inn til presten, slår handa i bordet, og sier myndig: «Je tar alle sju. Itte no 

knussel!»  

Marte brukes gjerne både som et retorisk grep og et forbilde i argumentasjon mot sider av 

samfunnet som framstår som kalde, menneskefiendtlige og regelstyrte. Den barske, 

usentimentale og folkelige damen er fortsatt aktuell hundre år etter at hun ytret sine ikoniske 

ord, og figurerer både i avisartikler og i kongelige taler. I avisa Nationen trekkes hun fram i 

forbindelse med debatten om utsending av asylsøkere.                                                                                                                

«Vi kaster ut gråtende barn om natta. Hittil i år er mer enn 4000 mennesker sendt ut av Norge 

etter avslag om asyl. Vi lukker øynene for å slippe å se folk rundt oss som allerede er usynlige. 

Om lag 30 000 mennesker bor antakelig ulovlig i Norge. De våger ikke, eller vil ikke, reise dit 

de kom fra. De er gått under jorda, som det heter. Det høres mørkt og ensomt ut. Den rike 

Svennerud-enken tar til seg en foreldreløs søskenflokk på sju. Hun er ikke forpliktet til det, 

verken av regler eller internasjonale konvensjoner. Tvert imot, ifølge folkeskikken skulle de 

mest velstående familiene i bygda dele ungeflokken mellom seg. Men alle sju ville helst til 

Marte Svennerud. Og sånn ble det. Itte no knussel.» (Beer 2010).  

Også kong Harald har funnet grunn til å holde fram Marte som et ideal i en diplomatisk appell 

til tilhørerne om å vise storsinn, da han i en tale snakket om utenforskap og toleranse. 

«Andre holdes utenfor på grunn av hudfarge (...) Og for de blant oss med minoritetsbakgrunn 

har det vært mang en kamp å kjempe mot intoleranse og forakt. Å være annerledes har ikke 

alltid vært like lett i Norge. I dag har vi kanskje blitt litt flinkere til å akseptere mangfoldet og 

innse at vi er forskjellige. Når det kommer til stykket er det mye raushet i det norske folk, og 

kanskje har vi litt av Marte Svennerud i oss, alle sammen, hun som sa: Ittno' knussel - je tek 

dom alle sju". (Kongens tale, nyttårsaften 2006).  

Marte Svennerud er ikke glemt, og hennes ettermæle er godt. Selv om hun ikke kjenner barna 

hun tar til seg personlig, nøler hun ikke i det avgjørende øyeblikket. Motivet er ikke egen 

vinning; å plutselig få ansvar for sju barn er en krevende oppgave, og et stort ansvar. Marte 

framstår som en realist, og er nok klar over dette. Allikevel blir det barnas behov som styrer 

valget hun tar. Det er beroligende for leseren at alle sju havner hos henne, for hun vekker 

tillit, ja, hun legemliggjør «The kindness of strangers». Det synes også barna, og hvis noen 

hadde spurt dem «hvordan det vakeste kvinnfolk i verda så ut ville de sagt at hun hadde tre 

haker og små lyseblå øyne sånn som Marte Svennerud».  

Et interessant spørsmål er om Marte, eller andre ledende skikkelser i bygda, hadde vært like 

villige til å ta til seg en barneflokk av fattigunger etter noen av samfunnets utstøtte, for 
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eksempel barn født utenfor ekteskap, eller barn av omreisende. Lærer Hansens barn er 

riktignok fattige, men de besitter tross alt en viss kulturell kapital. Og hos den gløgge og 

oppfinnsomme Nils, som i utgangspunktet er Marthes utvalgte, antydes et slektskap med 

henne. Med sitt skarpe blikk ser hun umiddelbart en passende arvtager i Nils. Han har i seg en 

dristighet som kan minne om helten i utallige norske folkeeventyr, Askeladden. Takket være 

sitt litt respektløse forslag om å spille om henne, vinner Nils Marthe, landhandleriet og en lys 

framtid for seg selv og sine søsken.  

 

3.6 Hemmeligheter og løgner – Den biologiske moren 

Secrets and Lies (Mike Leigh, 1996) 

På forsiden av essaysamlingen Imagining Adoption (red. Novy, 2001), ser vi et bilde av to 

kvinner på en kafé. Bildet er hentet fra Mike Leighs film, Secrets and Lies fra 1996, og viser 

den unge, svarte optikeren Hortense sammen med en middelaldrende, hvit 

arbeiderklassekvinne, Cynthia. Sistnevnte er Hortenses biologiske mor, som Hortense har 

oppsporet og tatt kontakt med per telefon etter at adoptivmoren hennes døde.                                                                                                            

Hortense og Cynthia blir enige om å møtes første gang utenfor en T-banebanestasjon, og 

denne situasjonen, ubekvem nok i seg selv, blir ytterligere forsterket da det viser seg at mor er 

hvit og datter svart. Relasjonen Cynthia må ha hatt til Hortenses far, bærer i seg en 

tvetydighet som aldri blir forklart; om hun har glemt eller fortrengt ham er ikke godt å si.  Å 

gi fra seg sitt eget barn er en handling som grunnleggende utfordrer bildet av den gode og 

oppofrende mor, og Cynthia passer godt inn i stereotype forestillinger om hvordan en mor 

ikke bør være. I begynnelsen av filmen framstår hun som en nokså ynkverdig og litt 

irriterende dame, selvopptatt og klagende. Hortense har, på sin side, hatt en god oppvekst med 

to eldre brødre i det som framstilles som en trygg, svart middelklassefamilie. Cynthias liv 

derimot, er preget av en grå oppgitthet, der hun sitter i en forfallen leid leilighet, innhyllet i 

sigarettrøyk, i evige krangler med datteren Roxanne, også hun resultat av en tilfeldig 

forbindelse. Tidlig i filmen blir tilskueren vitne til det trøstesløse forholdet mellom Cynthia 

og Roxanne: 

Cynthia: Men så fikk jeg deg og det ble mitt fall.                                                  
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Roxanne: Jeg ba ikke om å bli født. 

Cynthia: Jeg ba ikke om å få deg. 

Roxanne: Vel, det skulle du tenkt på før du tok av deg trusene…  

Ved første blikk er det heller ikke mye som forbinder Cynthia og Hortense. Ved hjelp av 

klesdrakt understrekes den klassemessige forskjellen mellom dem; Hortense kler seg enkelt 

og elegant, Cynthia subber rundt i leiligheten hvor hun har vokst opp, og hvor hun og 

Roxanne fortsatt bor, med tjafsete hår og ukledelige joggebukser. Cynthias liv har stagnert, 

hun har en rutinepreget jobb på fabrikk, har ingen sosial omgang, og broren Maurice, som hun 

elsker, ringer aldri. Kanskje stoppet livet litt opp for henne da hun måtte adoptere bort sin 

første datter uten engang å få se henne.  

I essayet «Genealogy Revisited in Secrets and Lies» i Imagining Adoption argumenter Paris 

de Soto for at en motsatt Demeter-myte5 kan leses inn i filmen. Det er den modne og 

avbalanserte Hortense i rollen som «mor» som gjenfinner, og nesten fysisk løfter opp, 

«datteren» Cynthia, «a blubbering baby», (Novy 2001, s.202), fra en tilværelse som på mange 

måter framstår som et helvete. Når Cynthia skal møte Hortense skjer en ytre forvandling, hun 

steller håret og tar på seg en pen kjole eller en pastellfarget drakt. Raskt forandrer stemningen 

mellom dem seg fra å være spent og anstrengt, til å bli preget av nærhet og varme, og et 

gryende fellesskap oppstår. Hortense liker Cynthias uhøytidelige og direkte væremåte, og 

hennes humor. Selv viser Hortense et visst gjøglertalent i sin evne til å skjære grimaser, og 

her antydes en likhet mellom dem som ellers ikke er så lett å få øye på. Cynthia sier riktignok 

at Hortense er mer lik henne enn Roxanne, når hun sier at hun og Hortense har samme 

kroppsbygning. Samtidig føler hun skam over hvordan hun selv framstår, og gir uttrykke for 

dette: «Hvilken skuffelse jeg må være for deg». 

 I Secrets and Lies er klasse en sterkere identitetsmarkør enn etnisitet; gjennom sin gode 

utdanning og sin posisjon som en uavhengig ung kvinne med egen bil og leilighet, er 

Hortense i en helt annen sosial maktposisjon enn Cynthia. Sånn sett passer interseksjonalitet 

                                                 

5 Demeter, gudinne for jorden og fruktbarheten, søster av Zevs og mor til Persefone. Demeter betyr antakelig 

Moder jord, dvs. jorden som kilde til all fruktbarhet. Demeter karakteriseres særlig som den sørgende mor. 

Hennes datter Persefone ble røvet av Hades og ført til underverdenen som den underjordiske herskers dronning. 

(Willis, R. 1996 Mytologi, Myter fra hele verden s.134).  
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dårlig for å beskrive de to kvinnene; Hortenses etnisitet kunne kanskje vært marginaliserende, 

men i filmen overstyrer klasse langt rasetilhørighet.  

Filmens vendepunkt kommer i Roxannes 21-årsdag, som blir feiret hos onkelen Maurice og 

hans kone. Cynthia har tryglet Hortense om å bli med under dekke av å være en venninne fra 

fabrikken. Men Hortense er ikke særlig troverdig i rollen som fabrikkarbeiderske, og 

demningen brister for Cynthia; hele den ubehagelige familiehistorien velter fram. Det fører til 

at Maurice, som lever i et ulykkelig, barnløst ekteskap, utleverer flere bitre sannheter.  

Maurice: Hemmeligheter og løgner! Vi lider alle sammen, hvorfor kan vi ikke dele vår smerte? 

Så setter han ord på alt som har vært fortiet i familien. Etter Maurices «tale» følger total 

stillhet, så tårer, forløsning, og etter hvert forsoning mellom de ulike familiemedlemmene, 

som endelig kan snakke sammen om alt det de har båret på.                                                 

I filmen idealiseres hverken adoptivfamilien eller den biologiske familien. Selv om Hortense i 

liten grad uttrykker ambivalens i forhold til adoptivforeldrene, finnes spor av dette, for 

eksempel da hun forteller om flyturen hvor moren avslørte at hun var adoptert, og så bare 

overlot henne til sine egne tanker. Det at vanskelige temaer ble underkommunisert i Hortenses 

sosiale familie, later til å ha hatt en motsatt effekt på henne; hun går ikke av veien for å se 

sannheten i øynene, men oppsøker først adopsjonskontoret, og så sin biologiske mor. På 

denne måten forsøker hun å rive bort sløret av hemmeligheter som har dekket til deler av livet 

hennes.                                                                                                              

«The film seems to find solace in the confusing and confessional, and it implies that facing up 

to the fact that our identity is a product not of genes or fate or careful construction, but of the 

arbitrary and accidental is, as Maurice tells Hortense “very brave”. (Novy 2001, s.204).  

Relasjonen mellom Cynthia og Roxanne er ladet med negativitet. Det kan virke som de 

forsterker hverandres tristesse og følelse av mislykkethet der de slenger ubehagelige 

«sannheter» i ansiktet på hverandre. Med denne nærmest patologiske representasjonen av 

blodsbånd, underminerer filmen antakelsen om at biologiske slektsbånd er bedre enn 

relasjoner som har blitt til gjennom adopsjon. Mike Leigh bekrefter dette i et intervju sitert i 

Imagining Adoption: «…there is no unambigious, fixed truth inherent in the connection 

between parent and child, even and especially if the parent and child are biologically related. 

Blood is not a stronger or more stable bond. (Ibid.s.204). 
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Da Hortense trer inn på arenaen, løfter hun både Cynthia og Roxanne, og viser dem et annet 

og mer behersket alternativ enn gråt og skjellsord som svar på livets utfordringer.                                                                                                                                        

I filmens siste scene sitter Cynthia og de to døtrene i bakhagen. Det er sol, og Roxanne smiler 

etter filmen igjennom å ha hatt «the face of a slapped arse». (Ibid, s.204). Hortense og 

Roxanne blir enige om å gå ut sammen, og om å ikke legge skjul på at de er halvsøstre.  

Roxanne: Best å si sannheten så blir ingen såret.  

 

3.7 Og fjellene ga gjenlyd – Om betydningen av minner og glemsel 

And the Mountains echoed (Kahled Hosseini, 2013) 

I et intervju med The New York Times forteller Khaled Hosseini at bokas tittel er inspirert av 

William Blakes dikt «Nurse´s song» fra Songs of Innocence. (Kakutani 2013). I diktets siste 

linjer refererer Blake til ekkoet av lekende barns glade stemmer:                                                                                 

«The little ones leaped, and shouted and laughed                                                                                                    

And all the hills echoed» (W. Blake, 1789).  

Barna i diktet er lykkelige, trygge og sorgløse. Her spiller Hosseini på kontraster, for slik er 

ikke livet til de to protagonistene i romanen; det er ikke glade barnestemmer som gjenlyder i 

de afghanske fjellene. Boka er en flettverksroman med et stort persongalleri. Den starter i 

Afghanistan i 1950-åra og slutter i USA rundt 2010. Hovedfortellingen i romanen er spunnet 

rundt et søskenpar, Abdullah og Pari, som blir skilt fra hverandre som småbarn. De er født i 

Shadbagh, en liten fiktiv landsby i Afghanistan, på 1940-tallet. Hosseinis bok starter med at 

Sapoor, faren til Abdullah og Pari, forteller sine barn en fabel natten før han skal adoptere 

bort tre år gamle Pari til en rik familie i Kabul:                                                                                                                                            

En ond div banker en natt på døra hos en fattig familie og forlanger at foreldrene må gi fra seg 

et av sine fem barn før sola renner. Diven får med seg den yngste sønnen og bringer ham til 

borgen sin hvor han får vakre klær, gode kamerater, og ypperlig undervisning; alt det 

foreldrene ikke kunne gi ham. Senere oppsøker faren, Baba Ayup, i sin fortvilelse divens borg, 

og får valget mellom å ta sønnen med seg hjem til et liv i slit og fattigdom, eller la ham bli i 

borgen. Han velger det siste. Han vil at gutten skal få et annet og bedre liv enn det han selv har 

hatt. Diven sørger for at faren glemmer alt han har opplevd i borgen. Bare når han hører lyden 

av en bjelle bølger en vag erindring som gjør ham sørgmodig gjennom ham, for så å forsvinne. 

(Hosseini 2013, s.9-23).   
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Fabelen fungerer godt som innledende formgrep; den presenterer bokas tematikk. Fattigdom 

tvinger Sapoor, en uglad mann slitt av hardt arbeid, til å adoptere bort datteren Pari. Vinteren 

før døde barnas lille halvbror på grunn av de barske forholdene familien lever under.6 

Adopsjonen er nødvendig for å holde liv i resten av familien slik Sapoor ser det. «En finger 

måtte hogges av for å redde hånden». (Ibid. s.53). Fortellingen om diven som røver et barn 

veves inn i Sapoors eget liv; han er som den ulykkelige faren i fabelen, men ingen skjenker 

ham glemsel.  

  

Minner og glemsel er et gjennomgående motiv i boka, og Pari har ingen erindring om sine 

første leveår. Som den lille gutten i fabelen, får hun et liv som ville vært helt uoppnåelig 

hadde hun ikke blitt adoptert, sånn sett er framstillingen av adopsjonen positiv. For Nila, 

adoptivmoren, ble ikke Pari, slik hun hadde håpet, den/det som kunne fylle tomrommet i 

henne; å adoptere «redder» ikke adoptivmoren. Tvert imot uttrykker hun at hun ser på Pari 

som «den lumske adopterte». (Jfr. Follevåg). «Jeg vet ikke hva slags menneske du er, Pari. 

Jeg vet ikke hvem du er, hva du innerst inne er i stand til. Du er en fremmed for meg». (Ibid. 

s.206).  

Pari føler seg også fremmed for moren; noe mangler, hun føler et uklart fravær av noe. Hos 

Pari finnes det, som hos gamle Baba Ayup, rester av minner under overflaten. Hennes første 

år var preget av brorens omsorg, og hennes evne til å greie seg i livet kan kanskje forklares 

med at hun har bygget opp det adopsjonsforskningen kaller resiliens, altså motstandskraft. 

Selv om det plutselige bruddet må ha vært traumatisk, har Pari noe å stå i mot med, hun har 

følt seg lykkelig og elsket som liten, og det kan ha hatt betydning for hennes grunnleggende 

identitetsdannelse og evne til å greie seg i livet.  

Den amerikanske forfatteren og pedagogen P. J. Palmer beskriver identiteten som «an ever 

evolving core» hvor alle individets livserfaringer, gode og dårlige, virker sammen og 

bestemmer hvem vi er «at this moment». (Palmer 2008, s.5). I dette perspektivet har alt 

betydning, også det glemte og fortrengte, og det dynamiske aspektet ved 

                                                 
6 I et intervju i Hindustan Times (26.05.2013, lest på nettet 01.04.15), forteller Kahled Hosseini om bakgrunnen 

for grunnfortellingen i romanen. I 2007 reiste han sammen med et team fra FNs flykningsbyrå til Afghanistan. 

«One of the most striking parts of that trip for me was learning from village elders the devastation that 

Afghanistan´s notoriously brutal winters visited upon impoverished villagers, routinely taking the lives of the 

young, the elderly, the sick and the disabled».  
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identitetskonstruksjon som en stadig pågående prosess framheves. Da Pari, via en 

hjelpearbeider i Kabul, får vite at hun har en annen familiehistorie, bryter minnene igjennom: 

«Bror» sier hun, uten å være klar over at hun snakker (…) Plutselig har hun et vers fra en sang 

på farsi på tungen. Jeg vet om en trist liten fe som blåste bort med vinden en kveld.» (Hosseini 

2013 s. 236). 

 

«From the moment the realization dawns that Saboor is going to give Pari to the wife of a 

wealthy man in Kabul, Hosseini saturates the various layers and characters of his novel with a 

yearning for the moment brother and sister will reunite», skriver A. Lintaker i The Guardian,  

(25.05.2013). 

Det kan diskuteres i hvilken grad Hosseini «metter» de ulike lagene, for ikke å snakke om 

personene i boka, med en «brennende lengsel» etter øyeblikket hvor Abdullah og Pari 

gjenforenes. Når det skjer er det uansett for sent for Abdullah. Han har fått Alzheimers 

sykdom.    

I et intervju med The Guardian, sier Hosseini at begge søsknene blir «victims of the passage 

of time». (Hoby, 1.06.2013). I boka tar han flere ganger opp spørsmålet om hvorvidt 

hukommelse er en velsignelse eller en forbannelse, «something that safeguards in all the 

things that are dear to you – or something that makes you relive the most painful parts of your 

life, the toil, the struggle, the sorrows». (Ibid.). Han sier videre at kombinasjonen av disse 

begivenhetene gjør fortellingen «kind of like a fairytale turned on it´s head. I could see that if 

the reunion were to occur, it would occur on these terms and it wouldn´t be the reunion we´d 

expect and perhaps the one we want». (Ibid.). Glemselens slør beskyttet Baba Ayup mot 

smerten over tapet av sønnen, Abdullahs glemsel hindrer ham i å oppleve sitt livs kanskje 

lykkeligste øyeblikk. 

Boka byr altså ikke på en stor, lykkelig gjenforening, et litt overraskende grep fra en forfatter 

som i tidligere bøker har imøtekommet populærkulturens behov for «Happy ending». 

Riktignok gjenforenes Abdullahs datter, Pari d.y., med sin biologiske tante: «Hun er mitt kjøtt 

og blod. Og snart skal jeg treffe barna hennes, og barnebarna, og mitt blod strømmer gjennom 

dem også. Jeg er ikke alene». (Hosseini 2013 s.397). Men spenningen og ubehaget knyttet til 

Abdullahs og Paris tap og savn, forløses ikke. Mentalt forblir de smertelig adskilt selv om de 

sitter ved siden av hverandre.    

Da Pari får se boksen med fjærene som broren har tatt vare på for henne gjennom alle årene 

som har gått, vekker det ingen minner, men det forteller henne noe: «.. da Abdullah og jeg 
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kom bort fra hverandre, ble det verre for ham enn for meg. Jeg var den heldige som ble 

beskyttet fordi jeg var så liten. Jeg kunne fremdeles glemme. Han kunne ikke det.» (min 

utheving). (s.397). 

3.8 Oppsummering:                                                                                                      

At Oidipus ikke har blitt gjort kjent med at han er adoptert, blir ødeleggende for ham. Han 

ønsker ikke å skade de han tror er hans biologiske foreldre, og handler deretter. Hans syn på 

seg selv da han får kjennskap til sannheten, som han ikke ville se, driver ham til å stikke ut 

sine egne øyne. Slik han ser det, skyldes katastrofen hans egen «psykologiske blindhet». Og 

til en viss grad har han rett; hans overmot fører til hans undergang, selv om gudene har sin del 

av ansvaret. Men Oidipus «ser» seg selv til slutt, og han møter sin skjebne med både mot og 

tapperhet, og forsoner seg til slutt med sin skjebne. Han ender med å framstå som opphøyet 

og edel, i motsetning til den andre arketypiske adopterte kaosbringeren, Heathcliff. Sistnevnte 

framstilles i økende grad som en uhyggelig karakter etter hvert som fortellingen utvikler seg. 

Han drives av hat og sjalusi, en gjøkunge som sparker sine adoptivsøsken/deres 

etterkommere, som er de rettmessige arvinger til Wuthering Heights, ut av redet, og gjennom 

sin maktposisjon setter dem i en underklasseposisjon. I hans tilfelle har ikke adopsjonen 

hjulpet, den lille gategutten har ikke blitt forbedret og foredlet, men har tvert i mot utviklet 

seg til et monster. Han representerer et negativt kraftsenter som har både makt og vilje til å 

snu tilværelsen til andre mennesker på hodet. Muligens ønsket Emily Brontë med dette å 

advare mot farene ved å la de lavere klasser slippe til.  

I Anne fra Bjørkely finnes en undertekst hvor forfatteren peker på samtidens biologosentriske 

holdninger, og farene som ble knyttet til det å ta til seg en skapning hvis opprinnelse ingen 

kjente. Men i motsetning til Emily Brontë søker Montgomery å motbevise disse holdningene; 

Anne overvinner den skepsisen hun møter. Hun gjennomgår en utvikling både intellektuelt og 

sosialt som fremhever et helt annet resultat som følge av «The Kindness of Strangers» enn 

katastrofene som følger i Oidipus´ og Heathcliffs fotspor.  

I «Itte no knussel» er det den kommende adoptiv- eller fostermoren, Marthe, som spiller 

hovedrollen. Den korte og fortettede novellen minner ikke så lite om et eventyr. En sørgelig 

skjebne har rammet den store barneflokken, men som en god ånd er Marthe der med både 

evne og vilje til å hjelpe.  
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I Secrets and Lies presenteres også en fortelling om vellykket adopsjon; Hortense framstår 

som en moden, velutdannet og vellykket ung kvinne, og adskillelsen fra biologisk familie har 

mest sannsynlig reddet henne fra en marginalisert posisjon i samfunnet som svart i en hvit 

arbeiderklassefamilie. Hennes situasjon ville kanskje vært omtrent som Roxannes; uten 

utdanning i en lavstatusjobb. Adopsjonen har vært til velsignelse, biologi ville ikke vært 

bedre, tvert imot. Allikevel er det biologi som fører til den lykkelige «forsøstringen» 

avslutningsvis. Medlemmene i den litt underlige nye familien har noe felles, humor og evnen 

til å smile skjevt av både livet og seg selv. Hortense tilfører litt «air» av en bedre verden som 

løfter både Cynthia og Roxanne, og de tilfører, med sin direkthet, Hortense noe hun kan ha 

savnet i sin sosiale familie. Sånn sett sier filmen ja takk til både adopsjon og biologi.   

Oidipus er offer for skjebnen, men viser seg som en nobel karakter idet han tar ansvar for sine 

handlinger og har mot til å se sannheten i øynene. Adopsjonen har vært kongelig, som hans 

herkomst, her finnes en symmetri. Sånn sett har han hatt en oppvekst ganske lik den han ville 

fått i sin biologiske familie. Oidipus er en verdig helt, kanskje takket være sin høye byrd, 

enten det nå er den biologiske eller den sosiale. Uansett er hans skjebne tragisk, og grunnen er 

adopsjonen. Heathcliff er nok et bevis på at adopsjon ikke lønner seg, men romanen er mer 

preget av etnosentrisme og klassefordommer enn av biologosentriske holdninger, og det 

biologiske far/sønn-forholdet i romanen er slett ikke framhevet som noe ideal.  

Anne fra Bjørkely er et argument for at adoptert familie på ingen måte står tilbake for 

biologisk. De biologosentriske holdningene som måtte finnes i romanen, blir imøtegått av 

forfatteren, som åpenbart ønsker å skape en suksesshistorie om adopsjon og identitetsdannelse 

med muligheter for utvikling både på individ- og samfunnsplan. Størst avstand til 

biologosentrisme har historien i Secrets and Lies. Biologi er ikke bedre enn adopsjon. 

Sannsynligvis takket være at Hortense er adoptert, er hun i stand til å gjøre livet bedre både 

for Cynthia og Roxanne, og de tilfører også henne noe. På samme måte får Pari et godt liv via 

adopsjonen, men grunnlaget er lagt av Abdullah. Biologi står sentralt, som når Pari d.y. 

framhever blodsbåndene i bokas siste linjer. Sentralt blir også spørsmålet om hvilke 

konsekvenser det har for et menneskes identitet å miste sine minner, hva enten glemselen 

skyldes sykdom, alderdom, eller at man var for liten til å huske. 

Selv om de fleste mennesker vokser opp med sine biologiske foreldre, finner vi svært mange 

representanter for adopterte både i skjønnlitteratur og film. Kanskje skyldes dette de litterære 
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mulighetene narrativer om adopsjon åpner for; skjebnesvangre slektskap, som i Oidipus, hat, 

sjalusi eller lidenskapelig kjærlighet mellom adoptivsøsken, som i Stormfulle høyder, nye 

muligheter for vekst og utvikling, som i Anne fra Bjørkely og «Itte no knussel», kombinasjon 

av en vellykket adopsjon og en, i hvert fall tilsynelatende, lykkelig gjenforening med 

biologisk familie som i Secrets and Lies, og endelig en litt nedtonet versjon av 

familiegjenforeningen i Og fjellene ga gjenlyd, hvor minner, hukommelse og glemsel spiller 

en sentral rolle.  

Når biologisk opprinnelse er ukjent, åpner det både i litteraturen og i virkeligheten for 

forviklinger, misforståelser, katastrofer eller lykkelige gjenforeninger, noe som igjen gir 

forfattere og filmskapere dikterisk frihet, og utvider det imaginære universet de kan bevege 

seg i. Det gir «spillerom for fantasien» for å sitere Anne fra Bjørkely. I dette rommet kan det 

fritt skapes usannsynlige historier så lenge menneskene det fortelles om, og de valgene og 

konfliktene disse menneskene gjennomlever, er troverdige.  

 

Kapittel 4 Sara Johnsens film Upperdog 

4.1 Forfatteren og regissøren Sara Johnsen 

Sara Johnsen er en norsk filmregissør og forfatter. Hun har studert litteraturvitenskap, har 

mastergrad i medier og kommunikasjon, og ble uteksaminert som regissør ved Filmskolen på 

Lillehammer i 2000. Johnsen hadde laget den kritikerroste kortfilmen Houdinis hund (2002), 

og én av filmene i Folk flest bor i Kina (2002), før hun debuterte som langfilmregissør med 

Vinterkyss i 2005. Filmen var norsk kandidat til Oscar og til Nordisk Råds filmpris samme år. 

Upperdog fra 2009 ble også svært godt mottatt, og ga henne Filmkritikerprisen i 2010. I 

tillegg ble filmen den store vinneren ved Amanda-utdelingen samme år med priser for beste 

klipp, beste foto, beste kvinnelige hovedrolle, (Agnieszka Grochowska som Maria), beste regi 

og beste film.  

Mange anmeldere var begeistret: «Sara Johnsens nye film, Upperdog, lyser av innsikt, 

intellekt og refleksjon.» (Birger Vestmo, NRK filmpolitiet 23.08.09). 

«Klok, moden og innsiktsfull. Sara Johnsen graver igjen dypt og innsiktsfullt i menneskelivets 

vanskelige sider.» (Jon Selås, VG 24,08.09). 

https://no.wikipedia.org/wiki/Agnieszka_Grochowska
https://no.wikipedia.org/wiki/Agnieszka_Grochowska
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I et intervju med Aftenpostens bilag, Osloby, sier Sara Johnsen at en «upperdog» er det 

motsatte av en «underdog».  

«Uansett hvor ovenpå han er, så er han fortsatt «dog». Ordet leker med at det er mulig å være 

ovenpå og underlegen samtidig. Det er typisk norsk å være upperdog. Vi nordmenn føler 

gjerne at vi har veldig høy status når vi står på Gardermoen, men når vi står på Heathrow, så er 

bildet plutselig et annet. Vi er ganske små i den store sammenhengen» (Osloby 26.aug. 2009). 

Johnsens siste film så langt, Uskyld, fra 2012, høstet også gode kritikker, men fikk noe mindre 

oppmerksomhet enn sine to forgjengere.  

Forfatterskapet hennes består i tillegg til en leseutgave av Upperdog (2009) av 

novellesamlingen Han vet om noe hun bør prøve (2005), og romanen White Man (2008). 

Novellesamlingen består av oppveksthistorier fra et lite tettsted i Norge, mens White man 

handler om hvites nærvær i Afrika, og særlig fokuserer på hvite kvinner og seksualitet. 

Romanen ble nominert til både Ungdommens kritikerpris og P2-lytternes romanpris, og 

beskrives av Knut Faldbakken som «En pirrende og innsiktsfull studie av moderne 

turistkolonialisme. Skarpt sett og elegant komponert, er dette fortellermessig en uhyre lesbar 

og spennende beretning». («Årets beste bøker» i VG).  I et intervju med filmnettstedet 

Montage sier Johnsen at en fellesnevner for bøkene og filmene hennes er at hun liker 

mysterier. «Publikum skal drives videre av undring, at de lurer på noe og vil finne ut hvordan 

det går. Det er ikke nok med fine enkeltøyeblikk, det skal finnes et spennende plott.» (Bahr 

2009). Johnsen sier videre at hun liker å skifte fortellerperspektiv underveis både i filmer og 

bøker. «Det skaper en spenning å se ting fra forskjellige vinkler». (Ibid.). 

For øyeblikket er Johnsen i gang med sin fjerde spillefilm med den foreløpige tittelen «Et 

barn er født i Hønefoss». Hovedpersonen Rose Marie blir funnet på et toalett under en 

bryllupsfeiring i Hønefoss som baby, og starter letingen etter sine biologiske foreldre da hun 

fyller seksten. Filmen får premiere i løpet av 2016, og Johnsen beskriver den selv som «en litt 

type Woody Allen-aktig dialogdrevet komedie». (Romerikes Blad 03.01.15). 

4.2 Handlingsreferat Upperdog 

Handlingen i Upperdog er lagt til Oslo og inneholder også noen glimt fra et ikke nærmere 

spesifisert norsk bygdemiljø. Dessuten har filmen noen retrospektive scener fra Afghanistan. 

Filmen er en flettverkshistorie, og fokus skifter mellom de fire hovedpersonene, som alle blir 
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introdusert i løpet av filmens første 5 minutter. I første scene møter vi den velkledde unge 

reklamemannen, Axel, på en fortauskafé. Bildet skifter; i forgrunnen ser vi en kravlende 

skorpion, i bakgrunnen afghanske fjell. Så følger en dramatisk skyteepisode hvor Per, en 

norsk soldat, retter våpenet sitt mot en liten, afghansk gutt.  

I tredje scene møter vi først Yanne i hennes hjemmekoselige byleilighet. Maria, en annen ung 

kvinne, ringer på, og de to omfavner hverandre varmt med alle tegn på å ha en nær relasjon. 

Maria betrakter et fotografi av to kvinner som holder hvert sitt asiatiskutseende barn i hånda. 

Hun lar en finger gli over bildet av den lille jenta på bildet.  

Maria jobber som hushjelp hos Axels velstående foreldre. I tillegg jobber hun sammen med 

Yanne på en vietnamesisk restaurant. Hun er fra Polen, og har en liten sønn som hun savner 

sårt i hjemlandet. Hos sin arbeidsgiver, Anne, får hun øye på et bilde av en liten gutt som leies 

av Anne. Hun gjenkjenner bildet som en del av Yannes bilde av de to kvinnene med barna. 

Den lille gutten er Yannes halvbror. Barna ble adoptert av hvert sitt norske foreldrepar, og 

kontakten mellom dem ble brutt.  

Det oppstår et kjærlighetsforhold mellom Maria og Axel. Yanne blir opprørt da hun forstår 

dette, og hun er skrekkslagen ved tanken på å møte broren. Axel på sin side er helt uvitende 

om sin bakgrunn, og om at han har en søster i Norge.  

Yanne forelsker seg i Per, Afghanistan-veteranen. Hun blir kjent med ham da han kommer til 

restauranten der hun jobber for en liten feiring etter at han har blitt frikjent i en høring om 

skyteepisoden. Han kan likevel ikke legge saken bak seg, og kan ikke glemme den afghanske 

familiefaren som han skjøt, eller barna hans.  

Maria avslører deler av familiehistorien hans for Axel, noe som fører til et oppgjør med 

moren på et eksklusivt massasjeinstitutt, Dragonfly. I filmens siste scene ser vi Yanne, Axel, 

Yannes adoptivmor Ruth, og Axels adoptivforeldre ved et bord på Bristol, hvor Ruth er ansatt 

som garderobedame. Et bilde av barnas biologiske mor blir sendt rundt bordet. Stemningen er 

spent, men filmen munner ut i en forsoning mellom alle de tilstedeværende.  
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4.3 Framstillinger av adopsjon og identitet i Upperdog  

4.3.1 Betydningen av forestilte fellesskaper  

Antropologen Marianne Gullestad fremhever betydningen av likhet som et ideal for det 

forestilte fellesskapet av norskhet. Både etnisk, religiøst og kulturelt har Norge langt på vei 

vært et homogent samfunn. Riktignok har bl.a. samer, kvener og tatere vært bosatt her, men 

disse gruppene har helt opp til våre dager vært marginaliserte om de ikke har vært villige til å 

la seg assimilere. En viss innvandring har det også vært gjennom tidene, men da gjerne av 

personer fra land som ikke var svært forskjellige fra Norge hverken religiøst, kulturelt eller 

etnisk, f.eks. tyske handelsfolk, skotske glassverksarbeidere, hollendere som ønsket å handle 

med trelast og fisk, danske embetsmenn og svensker som søkte arbeid over grensen. Religion 

har vært avgjørende for hvem som lovlig har kunnet komme inn i landet. «Etter 

reformasjonen i 1537 ble religion det avgjørende prinsipp for hvorvidt fremmede skulle få 

adgang til riket eller ikke». (Kjeldstadli 2003, s.242). Også fedrene på Eidsvoll holdt fast ved 

at innvandrere måtte bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. I Grunnloven av 1814 slås 

dette ettertrykkelig fast i §2:  

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der 

bekjende seg til den, ere forpliktede til at opdrage sine Børn i samme.Jesuitter og 

Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riket.» 

(Kjeldstadli 2003, s. 242).  

Historisk sett har altså religion vært den eneste lovbestemte innvandringsregulerende 

faktoren. I dette perspektivet er det kanskje ikke så rart at internasjonal adopsjon i liten grad 

har vært problematisert i Norge. Alstein og Simon fremhever nettopp fraværet av en offentlig 

debatt om internasjonal adopsjon, og om det de omtaler som «the preferability of same race - 

same culture adoption». (Ringrose 2013, s.31). I begrepet «Stille migrasjon» ligger en 

forståelse av at små barn ikke har en stemme. Sånn sett representerer de det den indiske 

litteraturviteren Gayatri Spivak betegner som «Subaltern» eller underordnede. Det er deres 

norske adoptivforeldre som former dem sosialt og kulturelt siden hverken kultur, religion eller 

holdninger er knyttet til biologi, slik fysiske egenskaper som hud- eller hårfarge er. Hvis det 

er slik at kultur og religion er det som avgjør om et individ passer inn i det norske forestilte 

fellesskapet, er det ikke så underlig at debatten som Alstein og Simon etterlyser har vært 

fraværende. Internasjonalt adopterte blir da ingen trussel mot likhetsidealet, de føyer seg tvert 

imot naturlig inn gjennom sin sosiale familie. De er kanskje ulike rent utseendemessig, men 
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kulturelt like. I forbindelse med den såkalte flyktningkrisen er trusselen Den Andre 

representerer, for mange en trussel mot noe som nokså vagt betegnes som «norske verdier». 

Lite tyder på at dette har med utseende og hudfarge å gjøre, «verdier» knyttes nok heller til 

kulturelle, politiske, religiøse og moralske/etiske aspekter ved individer og samfunn.  

Alstein og Simon konkluderte med at IA ikke har blitt problematisert i Norge, men blitt sett 

på som en privat, akseptabel og respektert måte å danne familie på. Jeg vil i det følgende se 

nærmere på om det er slik IA blir framstilt også i Upperdog. 7                                                                      

4.3.2 Axels og Yannes posisjonering i forhold til norskhet/ tilknytning 

Ved første blikk kan det se ut til at IA i liten grad blir problematisert i Upperdog. Axel har 

definitivt lyktes i å tilegne seg «norskhet» og sin sosiale families «kvaliteter». Han er 

velutdannet, har en god jobb, beveger seg uanstrengt i foreldrenes øvre middelklassemiljø, og 

nyter i det hele tatt en privilegert tilværelse. «Via adoption he is handed Norwegianness on a 

plate; he has aquiered Norwegianness, and he «does» it well». (Ringrose 2013, s.31).  

Imidlertid blir det tidlig i filmen tydelig at Axel ikke er så harmonisk og velfungerende 

allikevel. Hans forhold til både kjæreste og kolleger er tvert imot preget av konflikt, og det 

kan virke som hans forhold til unge kvinner rent generelt, er problematisk. Hans motstridende 

følelser i forholdet til Maria er på mange måter filmens mest dynamiske og interessante 

narrativ.  

I adopsjonsforskningen viste studier der man har undersøkt utfallsmål for psykisk helse, at 

internasjonalt adopterte som gruppe har høyere forekomst av psykiske lidelser totalt sett, og 

av såkalte eksternaliserende problemer som aggressiv og regelbrytende adferd i særdeleshet. 

En slik beskrivelse er ganske treffende for framstillingen av Axel, og hva som får ham til å 

agere som han gjør blir et sentralt spørsmål i analysen, og vil bli behandlet og forsøkt besvart 

fra ulike innfallsvinkler. 

                                                 

7 I analysen tar jeg, av praktiske grunner, utgangspunkt i filmmanuset, men vil også underbygge og supplere 

med analyse av filmen. Det finnes avvik i dialogen mellom film og manus, og disse vil jeg kommentere nærmere 

hvis jeg mener at forskjellene åpner for ulike tolkninger. Sidehenvisningene er fra manuset når ikke annet er 

opplyst. 
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Yanne framstilles på mange måter som Axels rake motsetning. Ulikhetene er påfallende, 

muligens fordi Johnsen, som hun sier i et intervju, ønsker å vise mangfoldet i Oslo anno 2009, 

men kanskje også fordi hun vil fremheve kjønns- og klasseforskjeller.  

 Yanne vokser opp på østkanten, hun har en typisk lavstatusjobb, hun er stille og beskjeden, 

og gjør i det hele tatt lite av seg. Hennes relasjoner til andre er ikke preget av konflikt. Der 

Axel er sosialt pågående og konfronterende, er hennes strategi tilbaketrekning, og om 

nødvendig flukt. I adopsjonsforskningen beskrives denne typen reaksjoner som 

internaliserende psykiske lidelser, altså et mønster hvor man viker unna og er konfliktsky. 

Yanne bærer åpenbart med seg traumer fra de første barneårene, noe som blant annet gir seg 

utslag i at hun gjentar mønsteret med å søke tilflukt i et skap når hun føler seg emosjonelt 

truet. Men i det store og hele framstår Yanne som sosialt veltilpasset, ansvarsbevisst og 

empatisk, og det blir nokså søkt å diagnostisere henne med noen psykisk lidelse. Det stiller 

seg imidlertid annerledes med Axel.  

Begge søsken er framstilt som «norske», kulturelt og sosialt. De tilhører sånn sett det norske 

forestilte fellesskapet. Andre trekk de deler er etnisk bakgrunn og biologi/gener, mens 

minnene om de første barneårene som er sentrale for Yannes identitet, er glemt av Axel. 

Klasse, sosial status og kjønn er likeledes forskjellig. Jeg vil i det følgende ta for meg hvilken 

betydning disse komponentene har for Axel og Yanne og for hvem de er i begynnelsen av 

filmen. Videre vil jeg se på hvordan søsknenes identitet påvirkes og eventuelt endres av 

hendelsene de gjennomlever.  

4.3.3 Minner og identitet 

Hvis Axel hadde blitt flyttet fra massasjebenken på Dragonfly til Freuds divan, ville kanskje 

fokus vært på årene før adopsjonen. Da kunne det vært interessant å prøve å finne svar på 

hvilken betydning de dramatiske, men glemte hendelsene fra tidlig barndom har hatt for Axels 

voksne liv og for hvem han er. Psykoanalytisk filmteori og Method Acting (metodeskuespill) 

tar utgangspunkt i skuespillerens internaliserte minner og kroppen som en container for glemt 

erfaring når han eller hun skal utforme en rolle. «Kroppen husker», selv om minnene ikke er 

bevisste. Method Acting består av teknikker skuespillere kan bruke for å leve seg inn i ulike 

roller. Regissører som Lee Strasberg har gjort bruk av denne innsikten for å sette 

skuespillerne i kontakt med egne affektive minner, som så kunne overføres til rollen de skulle 

spille. Ifølge John Locke er det vi ikke husker heller ikke en del av identiteten. I Method 
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Acting er det nettopp det ubevisste som er utgangspunktet, og for å forstå Axel gir Johnson 

oss tilgang til hans affektive minner, noe Axel selv ikke har. Seerens posisjon som mer 

allvitende enn Axel er en innfallsvinkel som åpner for større forståelse, om ikke aksept, av 

hans provoserende adferd. 

Yanne husker. Hun «eier» sin egen biografi på en helt annen måte enn Axel. Minnene er 

smertefulle, men også dyrebare. Den lille kofferten hvor hun oppbevarer noen få gjenstander 

som har tilhørt broren, klærne hun hadde på seg da hun kom til Norge, og et lite passbilde av 

deres biologiske mor, behandler hun som et relikvieskrin. Men hun vil helst skåne broren for 

familiehistorien. Maria vil vite hvorfor. 

Yanne: First of all, we do not have the same father. Second, our Norwegian parents agreed that 

they wouldn´t keep contact. Third, my brother´s father was a terrible man and our mother had 

to suffer because of him. Who wants to remember that? (Manus, s.49). 

I motsetning til Yanne er Maria en uredd og handlekraftig person, og selv om hun har lovet 

Yanne å holde hemmeligheten skjult, velger hun til slutt å fortelle Axel at han har en søster i 

Oslo, også hun adoptert av en norsk familie. Sterkt opprørt drar Axel hjem til foreldrene sine, 

setter sammen det oppklippede bildet og studerer det nøye. 

To barn som leier to voksne. Yanne og Axel, Yanne bekymret og Axel uvitende og 

glad. Axel setter seg på huk. Veldig ute av seg. Han løfter opp bildet av Yanne og ser 

på ansiktet hennes. Axel husker noe han har glemt. (min utheving). (s.96). 

Scenene hvor Axels verdensbilde blir revet i stykker har driv og intensitet. Den arrogante 

vestkantguttens fasade sprekker. Det er usikkert hvilken retning livet hans vil ta nå. Etter at 

han har møtt Yanne og fått vite mer om sin biologiske bakgrunn, opptrer han ubehøvlet også 

overfor henne: 

Axel: Hvorfor har du ikke tatt kontakt? Du som husker alt så godt? 

Yanne: Jeg vet ikke.  

Axel (til seg selv, om seg selv): Fitte, jævla fitte.  

Yanne (på vietnamesisk): Lillebror, lillebror. (s.115)  

Etter møtet med Yanne drar Axel til Marias leilighet hvor han bryter sammen. 

Axel: (alvorlig) Do you think I should see someone? 
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Maria: Like a doctor? 

Axel: Maybe this is a too big thing for my brain to absorb, maybe I am going to become a soft 

madman. (s.134). 

Axels bilde av seg selv og av hvem han er, står i fare. Identiteten hans kan ikke forbli uendret, 

men restruktureringen har ikke startet, og han befinner seg i et kaos av motstridende følelser. 

Yanne kjenner derimot deres felles familiehistorie, og hun husker den grusomme hendelsen 

som gjorde at hun og lillebroren havnet på barnehjem. På hvilken måte har minnene fra de 

første barneårene formet Yanne? Og hva har minnene hatt å si for valg hun har tatt senere i 

livet?  

           Yanne og Per sitter på trappen, de drikker kaffe. Per koser veldig med katten. 

Per: Hvordan var det å møte broren din, da? 

Yanne: Verre for ham, tror jeg, for meg var det fint.  

Per: Men har du visst at du hadde en bror hele tiden? 

Yanne: Ja. 

Per: Og så har du ikke gjort noe med det? 

Yanne: Nei.  

Per: Vet du hvorfor? 

Yanne tenker seg om.  

Yanne: Jeg har på en måte dårlig samvittighet. Smiler trist. Enda jeg bare var fem år. (s.119-

120). 

Dette er det nærmeste vi kommer en verbal forklaring på Yannes manglende initiativ for å få 

til en gjenforening. Dialogen er utelatt i filmen hvor måten Yanne er framstilt på alene må 

tjene som forklaring på hennes passivitet. 

I tillegg til at de vonde minnene har avholdt Yanne fra å kontakte lillebroren, kan minnene 

hennes også leses som forklaring på hvordan hun posisjonerer seg da Per helt i starten av 

forholdet deres våkner av et mareritt om skyteepisoden i Afghanistan. I drømmen er han både 

den som skyter og den som blir skutt. Drømmen skremmer Per og får ham til å flykte fra 

nærheten til Yanne, han føler han ikke kan være i et forhold. Yanne utrykker nærmest forakt, 
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litt overraskende fra en så mild person som henne, når hun sier at han bare syns synd på seg 

selv. Parallellen til hennes eget liv kommuniseres nennsomt når hun spør ham: “ De barna på 

det bildet… tror du ikke de også drømmer om natta?” ( s.139). Bildet hun referer til viser Per 

som retter et våpen mot to små barn i Afghanistan, et «blinkskudd» tatt av en VG-fotograf. 

Yanne og Axel så sin mor bli drept akkurat som de to barna i Afghanistan så sin far bli skutt. 

Det skapes en forbindelse mellom de to skremte barna i klesskapet og barna i bilen der de 

stirrer skrekkslagne på Per. Yannes synsvinkel sammenfaller med de afghanske barnas 

synsvinkel, og barnas blikk blir ytterligere framhevet i VG-fotografens bilde. Sara Johnsen 

viser nok en gang respekt for seeren når hun forsiktig antyder sammenhenger, og via episoden 

i Afghanistan lar oss få et lite glimt inn i de traumene Yanne og Axel bærer med seg.  

4.3.4 Biologi, kjønn og identitet 

Da barna kom til Norge var de tre og fem år og svært knyttet til hverandre. Vi får vite at Axel 

ofte hadde mareritt, og at han gråt og ropte på sin søster når han våknet. Men Sara Johnsens to 

protagonister blir skilt fra hverandre ved ankomsten til Norge, og får en svært forskjellig 

oppvekst. Gjennom tilbakeblikk, minner og reaksjonsmønstre hos Axel og Yanne blir vi kjent 

med deres bakgrunn. Via ulike tråder som regissøren legger ut, kan vi danne oss et bilde av 

deler av barnas biografi. Retrospektive henvisninger til barnas liv i Vietnam viser at deres 

biologiske familie er dysfunksjonell. Far/stefar er voldelig, og i filmmanuset er mor 

prostituert.  

Axel (fort, hvisker):  It´s so hard to think about my biological mother. It makes me want to cry. 

Maria: Is she dead? 

Axel: Yes, and she had a bad life.  

Maria: Was she serving other people? 

Pause. 

Axel: With her body. (s.135) 

Ønsker filmskaperen å la morens rolle som offer gå i arv til datteren? I manus finnes en 

antydning om noe slikt i følgende dialog: 

Yanne: Jeg har truffet noen. 
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Ruth: Så du har tapt penger, da? 

Yanne: Nei, han er ikke sånn.  

Ruth: Ikke sånn som bruker stoff, kommer i fengsel og får deg til å tro det er din skyld? 

(s.142).  

I filmen er replikken om prostitusjon utelatt, muligens fordi man har funnet det unødvendig å 

framheve morens offerrolle og familiens sosiale nød ytterligere. Ruths kommentarer i den 

siste dialogen peker mot at Yanne må ha hatt negative erfaringer og blitt utnyttet av menn 

tidligere, men også denne antydningen er fjernet i filmen, og Yannes eventuelle offerposisjon 

tones ned.  I et intervju med Nettavisen sier Sara Johnsen: «Jeg synes det er kjempekjedelig å 

se på ofre. Jeg er nok mer i den amerikanske tradisjonen. I amerikansk film fokuserer man 

mer på at mennesker har mulighet til å gjøre noe med sine liv.» (Johnsen 2009, Nettavisen.no, 

s.3). 

Barna er uansett alene i verden etter morens død, så adopsjonen er logisk nok. Den 

representerer, i hvert fall ved første blikk, frelse. Fra et håpløst utgangspunkt, vold, fattigdom 

og utrygghet, blir barna reddet, og livsbetingelsene deres transformert. Trygghet, omsorg og 

framtidshåp venter dem i et nytt hjemland.  

Måten bakgrunnen deres er framstilt på i filmen kan leses som en legitimering av adopsjonen. 

Her er det åpenbare mangler i den biologiske familien, en framstilling som ikke sammenfaller 

med Follevågs kritikk av biologosentriske litterære representasjoner hvor adoptivfamilien 

representerer den uautentiske, uekte, mangelfulle antitesen til den ideelle, biologiske familien. 

Men også bildet av den vellykkede adoptivfamilien i filmen blir revet i stykker. Bokstavelig 

talt viser dette seg idet Axel river bildet av seg selv og adoptivmoren i to når sannheten om 

adoptivforeldrenes svik, (i den forstand at de ikke lot ham få vite at han hadde en søster i 

samme by), kommer for dagen. I filmen framstilles det som om Axel i dette øyeblikket står 

ribbet tilbake med to tragiske familiehistorier.  

I sin doktoravhandling skriver Geir Follevåg: «I litteraturen er adopterte i hovudsak framstelt 

anten som farlege kaosbringarar eller sosialt utstøytte og stakkarslege individ – eller begge 

delar samstundes.» (Follevåg, 2006 s.35). I første gruppe plasserer Follevåg bl.a. Oidipus, 

Heathcliff og Smerdjakov (i Brødrene Karamasov). Muligens kan også Axel plasseres her? 

Han kommer fra elendige kår til en ressurssterk familie og «gode» foreldre som tydelig viser 
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at de elsker ham. Men Axel er kanskje hinsides redning likevel på grunn av sin biologiske arv, 

og skjulte, uhyggelige tilbøyeligheter? En voldelig mann går til slutt så langt som til å drepe 

sin kone. To vettskremte småbarn har søkt tilflukt i et skap. Der sitter de og blir vitne til at 

faren/stefaren mishandler moren til døde. Når Axel agerer som han gjør er en mulig tolkning 

at han styres av «den psykologiske arven» etter faren. Pricilla Ringrose skriver at en potent 

forklaring på Axels sexistiske adferd er hans biologiske bakgrunn. (Ringrose, 2013, s.32). 

Axel is «sexist because his father was». (Ibid). Fra dette perspektivet blir hans sinne, 

humørsyke og hans aggressive adferd, spesielt mot kvinner, et ekko av farens voldelige 

adferd. Axel er sin biologiske fars sønn, og det vi ser er «a legacy of sexual violence». (Ibid). 

Lest på denne måten blir Axel et klassisk eksempel på den uforutsigbare, «farlige» adopterte i 

tråd med Follevågs teori om biologosentriske framstillinger av adopterte. Adopsjonen 

«hjelper ikke» fordi han er forutbestemt, nærmest genetisk programmert til å være voldelig. 

Her kan man øyne et slektskap med Heathcliff som i høy grad må sies å være både 

kvinnefiendtlig og sexistisk. 

Yanne passer ikke inn i dette mønsteret, hun er ingen ukontrollert kaosbringer. Hun er da 

heller ikke biologisk datter av en voldsmann, og har dessuten kjennskap til sin egen historie, 

noe som gir henne en viss kontroll over de vonde minnene. «Har du satt deg i skapet nå 

igjen?» sier Ruth når hun finner Yanne i garderoben på arbeidsplassen sin. I motsetning til 

Axels adoptivforeldre har Ruth kommunisert med Yanne om bakgrunnen hennes, Yanne og 

moren er «på samme lag» når det gjelder å bearbeide Yannes traumer. Axels tilbakevendende 

mareritt blir derimot aldri forsøkt bearbeidet av hans adoptivforeldre.  

Yanne framstår så lavmælt og nedtonet at hun nesten blir usynlig. Hun har ingen glamorøs 

tilværelse; som adoptivmoren Ruth jobber hun i servicebransjen, og hun jobber hardt. I ett og 

alt er hun sin selvsikre og nokså arrogante brors rake motsetning, sjenert, beskjeden, 

stillferdig og litt forknytt. Når Maria avslører at hun har møtt Axel, blir Yanne motstrebende 

med til det fasjonable villastrøket der foreldrene hans bor. Her får hun et glimt av hans liv. 

Axel er ute i hagen med Anne og hunden Fluffy. Det hun ser familiehygge og nærhet. Yanne 

mister motet og begynner å gå langs veien. Maria løper etter henne.  

Yanne (opprørt): Listen. I want you to leave him alone. Don´t tell him anything, he thinks he is 

happy, and he looks happy! (s.38). 

 



51 

 

4.3.5 Adopsjon og etnisitet fra et postkolonialt perspektiv 

En annen mulig innfallsvinkel enn en deterministisk «eplet faller ikke langt fra stammen»-

tolkning, er å se framstillingen av Axel fra et postkolonialt perspektiv. Har vi å gjøre med en 

stereotyp framstilling av «orientaleren», den etniske Andre som ikke følger «våre» normer for 

likestilling mellom kjønnene, men ignorerer og utfordrer normen for egalitet?  

I sitt innflytelsesrike hovedverk Orientalismen (Said 1994), tar den palestinsk-amerikanske 

litteraturkritikeren og historikeren Edvard Said et oppgjør med stereotype vestlige 

representasjoner av Orienten i malerkunst, litteratur, politikk og historie. I boka viser han 

hvordan disse framstillingene har bidratt til å legitimere kolonialisme og imperialisme. 

Orientalismen er en kritisk analyse av disse kulturelt unøyaktige representasjonene. Said 

argumenterer for at orientalismestudier var, og er, uløselig knyttet til de imperialistiske 

samfunnene som produserte disse studiene, og at mye av arbeidet innenfor dette feltet er 

politisert og preget av servilitet i forhold til makt, og derfor intellektuelt suspekt. I det 

følgende siterer Said Lord Cromer som var konsul i Egypt på begynnelsen av 1900-tallet. 

«Orientalere er uforbederlige løgnere, de er dorske og mistenksomme, og er i alle ting det 

motsatte av klarheten, likefremheten og edelheten til den anglo-saxiske rase». (Said 1994, 

s.50).  

Selv om sitatet viser til holdninger som nok var mer vanlige i det britiske imperiets storhetstid 

enn i dag, argumenterer Said for at dette er tanker som fortsatt lever. Han mener at 

forestillingene som orientalismen representerer, er både umenneskelige og hardnakkete, og at 

disse forestillingene fortsatt er aktuelle. «Dens (orientalismens) rekkevidde, like mye som 

dens institusjoner og gjennomsyrende påvirkning, varer helt til i dag». (Ibid.56). 

Så kanskje er det «den orientalske mannen» i Axel som stikker hodet fram og avslører at hans 

etniske bakgrunn i en kultur med patriarkalske maktstrukturer gjør ham uforutsigbar og 

mistenksom bak den «dannede» fasaden. Axel viser allerede i begynnelsen av filmen en 

antifeministisk og sexistisk adferd når han «tester» kjæresten, og han opptrer bevisst sexistisk 

ovenfor sin kvinnelige kollega. Scenen der han foreslår at de skal bruke «fitterosa» som 

bakgrunnsfarge på et bilde, sjokkerer kollegaen; og kanskje også seeren.  

Måten han behandler Maria på, stemmer også dårlig overens med det norske likhetsidealet 

både når det gjelder sosial posisjon og kjønn. Gjennom utsagn som «Don´t you have work to 
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do?» og «Maria, the maid», posisjonerer han tydelig seg selv som herre, og henne som tjener. 

Han tror straks at Maria har forhold til andre menn når hun ikke vil slippe ham inn i 

leiligheten sin, og sårer henne dypt med å gi henne en gave som viser seg å være en dildo. 

Skyldes hans sjalusi og aggresjon etnisk opprinnelse, og hvis så er tilfelle, har da filmen spor 

av etnosentriske holdninger? Kanskje kan postkolonial teori gi innsikt i noen av mekanismene 

som påvirker idetentitetsutvikling hos adopterte til Vesten fra land i den tredje verden, slik 

som protagonistene i Upperdog og Kinamann.  

Hübinette peker i Rethinking Nordic Imperialism på at internasjonal adopsjon for alvor skjøt 

fart i kjølvannet av Koreakrigen som markerte begynnelsen på Den kalde krigen, og starten på 

USAs globale hegemoni.  

«The heavy U.S. involvement in the origins of international adoption and an early interest in 

Asian children can in other words be interpreted as an expression of a Cold War mentality. 

Through a discourse of familial love as well as tropes of child rescuing, anti-Communism and 

U.S. paternalist responsibility, the U.S. was depicted as the benevolent «white mother» 

creating familial ties to Asians by sponsoring or adopting Asian children. In this discourse, 

Asians were simultaneously infantilized and feminized, and portrayed as being unable to take 

care of their own children». (Hübinette 2006, s.5).   

Mønsteret som Hübinette refererer til, med adopsjon fra land som var eller hadde vært utsatt 

for amerikansk militært engasjement, gjentok seg forøvrig i andre asiatiske, sør- og 

mellomamerikanske land. Adopsjon av asiatiske barn ble allikevel dominerende på 

«markedet», noe Hübinette tilskriver et orientalistisk syn på asiatiske barn som rolige, 

underdanige, flinke, arbeidsomme, snille, stillferdige og lite kravstore – og dessuten søte og 

små.  

Er det dekning for å påstå at Johnsen har gått i «orientalismefella» når Yanne fremstilles som 

hun gjør? Stereotypier knyttet til «Den orientalske kvinnen» er for eksempel at hun tar liten 

plass, er underdanig, passiv og uutgrunnelig. Dette kan godt stemme med måten Yanne er 

framstilt på. Bang Chau, som spiller Yanne, er født i Norge, men familien kom som 

båtflyktninger fra Vietnam. I intervjuet «Norges nye stjerneskudd» i Nettavisen, sier Chau at 

hun «faktisk måtte finne en sympati for Yanne. Hun er så forknytt og det er så mange ting jeg 

synes hun burde håndtert.» (Johnsen 2009, s.3).  

En mulig tolkning av Upperdog er at den bekrefter et orientalistisk syn på asiater. Et premiss 

for at adopsjonen finner sted er nettopp foreldrenes uskikkethet, og filmen åpner ikke for 
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alternative løsninger, som at andre familiemedlemmer kan ta seg av barna, ei heller for 

adopsjon i hjemlandet. Yanne og Axel må ha blitt adoptert kort tid etter Vietnamkrigens slutt i 

1975, hvor adopsjonsmønsteret fra Koreakrigen gjentok seg. Særlig kjent er Operasjon 

Babylift, hvor over 3000 barn ble fløyet ut av Vietnam for adopsjon i Vesten, en dristig 

«redningsplan» ifølge datidens retorikk. I artikkelen «Operation Baby lift: An Adoptee´s 

Perspective», kommenterer Kevin Allen hvilke erfaringer han selv, og andre asiatiske 

adopterte, har med å vokse opp i Vesten. Han peker på ambivalens i forhold til hjemlandet, 

selvforakt og endog rasistiske holdninger til egen etnisitet (Allan 2009). 

Beslektede tanker kommer til uttrykk en studie presentert av I.A.W. Willing i tidsskriftet 

Michigan Quarterly Reveiw. Basert på intervjuer med tretten unge voksne adoptert til Vesten 

under og i de første årene etter Vietnamkrigen, avdekker Willing et interessant mønster, hvor 

informantene «offers some insight into the challenges Vietnam-born people have faced in 

maintaining a sense of cultural continuity after being placed in the center of white, middle-

class privilege.» (Willing 2004, s.3). Gjennomgående hadde barna i denne studien hatt en 

trygg barndom hvor de hadde følt tilhørighet til familie og samfunn. (Slik har vel 

sannsynligvis oppveksten vært også for Axel og Yanne). I ungdomsårene endret dette seg. 

Fokus på eget utseende som avvikende fra majoriteten, tanker om biologisk familie, og 

stereotype framstillinger av asiater som enten stakkarslige ofre, brutale skurker eller 

bebrillede nerder i populærkultur som film, spill og tegneserier, utfordret ungdommenes bilde 

av seg selv. Det gjorde også spørsmål av typen «Hvor kommer du fra?», et spørsmål som ble 

tolket som «Du er ikke en av oss». En av informantene ble av adoptivforeldrene fortalt at 

moren hennes sannsynligvis var prostituert, eller hadde dødd i krigen. Beretningen om 

adopsjonen fikk henne til å føle at hun burde være takknemlig, noe hun mislikte (resented), 

«because I never had a choice as a baby.» Hun ønsket å slippe å identifisere seg med sin 

bakgrunn. «I felt that my culture and racial identity was something to be ashamed of because I 

had to be rescued from it». (Willing 2004, s.4).  

I følge Willing har muligheten for at Vesten med sine soldater og verdier spilte en destruktiv 

rolle i krigen, og hadde et mulig ansvar for at barna ble foreldreløse, vært fraværende i 

narrativene de fleste av barna hadde fått fra sine adoptivforeldre. 

«It is useful to remember that these Vietnamese orphans were adopted at a time when much of 

the information produced about Vietnam outside its national borders was filtered through the 
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U.S. where, it had been claimed, its policy-makers saw Vietnam through a lens heavily shaded 

by European orientalism». (Ibid. s.4).  

Her er det lett å kjenne igjen Edvard Saids argumentasjon om vestlige holdninger til land i 

orienten/den tredje verden. Det er ikke godt å si om Axel og Yanne, han med sin aggressive 

og sexistiske adferd, hun med sin passivitet og tilbaketrekning, har utviklet en måte å 

kompensere på med bakgrunn i å være etnisk ulik majoritetsbefolkningen. I så fall bekrefter 

de undersøkelser som viser at mange IAs selvbilde er preget av problemer knyttet til det å 

skille seg ut utseendemessig. Dette er et fenomen som mange norske IA, blant andre Follevåg, 

sier har vært underkommunisert i deres oppvekst - og som han mener gjorde ham ekstra 

sårbar da han møtte rasistiske holdninger i ungdomsårene.  

Mange av narrativene om og av adopterte fra land i den tredje verden inneholder elementer av 

postkolonial kritikk. «I felt I was white, but because I don´t look like my parents or the 

majority at school, I was treated like I was Asian». (Willing 2004, s.5). Følelse av 

mindreverdighet, skam og selvforakt ga seg utslag i uvilje mot andre asiater. Blant annet 

gjaldt det dating hos flere i Willings undersøkelse, slik som hos jenta i dette sitatet: «Because 

my mentality was so «white» I saw Asianness as inferior, not as good, not as attractive, and I 

would have felt ashamed to be seen with an Asian male». (Ibid. s.5).  

Det var særlig to faktorer som lot til å påvirke selvbildet, og dermed også identiteten til de 

unge voksne i undersøkelsen i en positiv retning: Det ene var å flytte til et mer flerkulturelt 

miljø pga. utdanning eller jobb fordi det tok bort noe av presset de hadde levd under da de var 

omgitt av en homogen majoritetskultur. Det andre var å besøke Vietnam, eller ha kontakt med 

den vietnamesiske diasporaen i oppvekstlandet, fordi det å kjenne vietnamesisk kultur skapte 

en følelse av stolthet, og ga dem en autentisk stemme når de ble stilt det tidligere fryktede 

spørsmålet om hvor de kom fra.  Axel og Yanne befinner seg allerede i et forholdsvis 

multikulturelt miljø, bosatt som de er i Oslo. I Upperdog panorerer kamera gjentatte ganger 

over byen i bilder av travle mennesker i gatene, trafikk, høyhus i lysskjæret fra gatelykter osv. 

og understreker atmosfæren av urban storbystemning. Axel og Yannes asiatiske utseende blir, 

i hvert fall ikke direkte, brukt som forklaring på deres identitetsproblemer, eller framstilt som 

noe de skammer seg over. Yanne framhever tvert imot sin etniske bakgrunn gjennom måten 

hun kler seg på. 
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4.3.6 Klasse og identitet 

En annen mulig tolkning av Upperdog er at filmen er en sviende kritikk av internasjonal 

adopsjon, hvor det adopterte barnet blir en slags handelsvare. I dette ligger også elementer av 

postkolonial kritikk.  

Axels adoptivforeldre, Anne og Fredrik, er opptatt av sin sosiale status. De tenker på seg selv 

når de vil «beskytte» Axel mot alt som kan knyttes til hans biologiske bakgrunn. De berøver 

ham muligheten til å ha kontakt med søsteren, og framfor alt berøver de ham kjennskap til sin 

egen historie. Avgjørelsen om å skille barna kan ses som et forsøk på å beskytte den nye 

sosiale familien mot alt som kan minne om fortiden, inkludert Yannes nye sosiale familie. 

Anne og Fredrik, vestkantekteparet med en (tilsynelatende) vellykket adoptivsønn, er svært 

forskjellige.  Den litt fomlete Fredrik syns «dette med hushjelp» er ubehagelig, «det er liksom 

ikke meg». Anne, derimot, har ingen skrupler med å kommandere Maria omkring, hushjelpen 

blir egentlig bare «synlig» når hun ikke er synlig, dvs. når hun ikke har ryddet eller vasket. 

Anne jobber som megler, og leier ut leiligheter til både Maria og Per i et stort og ganske 

shabby boligkompleks. Da Pers familie kommer for å se på leiligheten, litt bortkomne og 

forsiktige, opptrer Anne nokså nedlatende overfor dem, og avfeier Pers mor som antyder at 

leiligheten så veldig annerledes ut på bildene. Anne er effektiv, kontant og vant til å få det 

som hun vil, og bringer raskt kontrakten i orden.  

Også Axels forhold til Maria fremhever klasse. Hushjelpers posisjon som seksuelle objekter 

for husets herre, eller sønn, er arketypisk. Som ansatt innenfor det som i migrasjonsstudier 

betegnes som de tre c´ene, «caring, cleaning, cooking», er Maria i en utsatt posisjon både som 

kvinne og arbeidsinnvandrer. Når Axel herser med henne og kommanderer henne til å gå tur 

med Fluffy, legitimerer han sin bøllete oppførsel med «That ´s why we pay you». Både Axel 

og foreldrene inkorporer «overklasseholdninger», og Axel vet at forholdet vil være 

uakseptabelt i hans miljø. Maria er ikke en passende partner for en velutdannet ung mann fra 

et borgerlig hjem. Sånn sett er Axel sine sosiale foreldres sønn. Han internaliserer deres 

verdier, og repeterer dessuten deres handlemåte når han skjuler forholdet til Maria slik de 

skjulte hans forhold til Yanne. 

I et intervju med Nettavisen sier Sara Johnsen at hennes intensjon har vært å lage en film om 

norsk samtid, og om Oslo slik byen er nå. «Kjører du fra Grønland til Montebello, ser du 

ulikhetene; folk med forskjellige hudfarger, polske hushjelper, rikmannssønner og unge menn 
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som har vært i Afghanistan. Jeg har vært opptatt av å få fram energien i denne miksen». 

(Johnsen 2009).  

Og nettopp ulikhetene, ikke når det gjelder hudfarge eller etnisitet, men sosioøkonomisk og 

geografisk, er viktige for utviklingen av plottet i Upperdog. Yanne vokser opp på østkanten i 

det som framstilles som en arbeiderklassefamilie. Den avdøde adoptivfaren som hun har arvet 

(takket være at adopsjonen er de jure) den koselige leiligheten sin etter, var riktignok kaptein, 

mens moren er en litt sliten og beskjeden garderobedame. Og Yanne selv jobber hardt på 

restauranten. Der virker hun trygg, ansvarsbevisst og selvsikker, men i sosiale sammenhenger 

tar hun lite initiativ, og er forsiktig og innadvendt. Maria er den som holder samtalen i gang 

mellom de to, og den som driver handlingen videre. Det er derfor ikke så vanskelig å tro på 

Yannes passivitet i forhold til å finne broren. 

Etter morens død havnet barna på barnehjem. De ble etterhvert adoptert til to ektepar i Norge, 

for så å bli skilt fra den eneste personen de hadde tilknytning til, sin bror/søster. Hvor 

troverdig er det at de to familiene ikke lar barna ha kontakt med hverandre? Regissøren lar 

Anne forklare dette valget for Axel i en ganske klaustrofobisk scene hvor de ligger på hver sin 

massasjebenk på Dragonfly.  

Axel: Hvorfor har du ikke fortalt meg at jeg har en søster, lille mamma?   

Moren til Axel sier ingenting, hun ser sjokkert ut. 

Axel: Hvorfor har du …. 

Anne (avbryter): Fordi vi tenkte som så at nå er vi din nye familie. 

Det er pauser mellom replikkene. Axel tar seg sammen for hvert spørsmål, han høres likeglad 

ut, morsom og avslappet. 

Axel: Var det ikke plass til en søster? 

Anne: Dere hadde ikke samme far.  

Axel: Ok, skjønner, bare samme mor, det betyr jo ikke noe. (s.102).                                                                

Axel er i de fleste av filmens scener kledd i dress, men når han møter Anne «har han allerede 

på seg drakten og ser veldig asiatisk ut i de klærne». (s.101). I oppgjøret med moren 

understreker klærne Axels opprinnelse, hans «otherness». Akkurat som det å fjerne søsteren 

billedlig og bokstavelig gjorde avstanden til Axels etniske bakgrunn større, bidrar klærne i 
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denne scenen til å gjøre den mindre. De signaliserer at Axel nå velger å understreke sin 

etniske bakgrunn og å integrere biologi i fortellingen om hvem han er. Dette står i motsetning 

til det som må ha vært adoptivforeldrenes ønske; å tone ned det adopterte barnets ulikhet fra 

den norske majoritetsbefolkningen ved å skape et totalt brudd med hans biologiske bakgrunn.  

Men først og fremst tydeliggjør filmen klasseforskjell som forklaring på at de to familiene 

valgte å ikke ha kontakt. Vi ser Axel utfolde seg blant dresskledde menn og elegante damer i 

faren, Fredriks, fødselsdagsselskap hvor Maria serverer kanapéer og champagne. Yannes mor, 

Ruth, ferdes i et liknende miljø på et bedre oslohotell, men ikke som gjest; hun bare arbeider 

der som garderobedame. Slik framstilles de to familiene som henholdsvis øvre middelklasse 

og arbeiderklasse, og seeren sitter igjen med et inntrykk av at Axels familie (i særdeleshet) 

ikke ønsket kontakt av klassemessige årsaker.  

Klasseforskjellen mellom de to familiene er tematisert flere steder, kanskje aller tydeligst i 

filmens siste scene som foregår i bibliotekbaren på Bristol. Her skal Yanne og Ruth etter 

mange år treffe igjen Axel og hans adoptivforeldre. Det virker underlig at et så viktig møte 

skal foregå på Ruths arbeidsplass (mens hun er på jobb), om det ikke er et poeng å framheve 

den sosiale forskjellen mellom familiene.  

4.3.7 Axels plagede sinn  

Axel beveger seg uanstrengt i foreldrenes øvre middelklassemiljø. Han behersker borgerlige 

dyder som small-talk og er sjarmerende i selskapslivet, han er velutdannet og har en 

selvstendig og godt betalt jobb som tekstforfatter. Tilsynelatende er han lykkelig. Men bak 

den vellykkede fasaden skjuler det seg en annen Axel. Er han virkelig så kynisk som han 

virker, eller er det andre grunner til at han agerer som han gjør?  

I filmens første scene er han urolig og rastløs der han sitter på fortauskaféen. Omgivelsene er 

like hektiske som ham. Lyden av trafikk og de ansiktsløse menneskene som passerer gir en 

følelse av et urbant, upersonlig miljø. Axel kjederøyker, ser på telefonen. På et hotellrom brer 

en annen dresskledd ung mann over en naken kvinne. Telefonen hans vibrerer. Så ser vi ham 

på kaféen hvor han hvisker noe i Axels øre, og gir ham et nøkkelkort.  

Hva er det som får Axel til å sette opp en felle for å sjekke om kjæresten er utro? Til 

foreldrene sier han at han ikke stolte på henne. Og han får bekreftet sin mistanke, Ann gikk til 
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sengs med kameraten hans. Rettferdiggjør det Axels handlemåte? «Det er så viktig å følge 

intuisjonen sin», sier Anne, som åpenbart støtter ham. Fredrik derimot er mildt kritisk, og 

synes det Axel har gjort er «barnslig». Axel bagatelliserer hendelsen, «Jeg hadde ikke tenkt å 

gifte meg med dama». Som representant for det urbane, senmoderne mennesket som med 

Baumanns ord lever et «inntil-videre-liv», passer Axel godt. Han lever ytre sett et privilegert 

liv, med all mulig frihet til å ta de valgene han ønsker når det gjelder karriere og 

kjærlighetsliv. «He thinks he is happy, but he is not», sier Maria til Yanne. Axel har to 

ansikter, oppdragelsen har lært ham å opptre emosjonelt behersket og rasjonelt, men med 

Maria overskrider han «sivilisert» norsk maskulinitet tuftet på ideer om likestilling og 

likeverd, og framstår med en seksualisert hypermaskulinitet.  

«Axels story, with its ambivalent connotations of social ascendancy, familial love, overt 

sexism, and hypersexuality brings to bear conflicting narratives – that of the adoptee as 

typically Norwegian and that of the male migrant as un civilized other» (Ringrose 2013, s.35). 

Hans mistenksomhet og sjalusi, følelser som forteller hvor utrygg Axel egentlig er på seg selv 

som mann, ligger under hans ambivalens i forholdet til Maria, i tillegg til det upassende ved 

hennes status som arbeidsinnvandrer og alenemor i et lavstatusyrke.  

Siden indre monolog ikke er en vanlig framstilling i film, ei heller i Upperdog, er det ved å se 

på hvordan Axel agerer og hvordan regissøren ved hjelp av kameravinkel, dialog, personenes 

ansiktsuttrykk osv. kaster lys over hvem han er, at vi kan følge og forstå hans utvikling. 

Regissøren framstiller Axel som bortskjemt, selvopptatt og umoden. Han er impulsstyrt som 

et barn, lar sårende bemerkninger ramme dem som kommer i hans vei, og skaper sinne, 

frustrasjon og smerte hos flere av menneskene rundt seg. Moren og damene i foreldrenes 

omgangskrets dyrker ham, («han blir bare penere og penere») faren framstilles som en dott, 

og det er lett å tenke seg at Axel har fått gjøre som han ville uten særlig mye korrigering. 

Samtidig finnes det en sårbarhet hos ham som han skjuler for omgivelsene, men som 

tilskueren får se. Et eksempel finnes i scenen hvor han ser på filmen «Blodsbånd». (Marius 

Holst, 2007). Filmen foregår i et røft miljø og tematiserer forholdet mellom far og sønn. Den 

rører Axel til tårer.  

Maria beskriver ham som «kind of attractive, but not a gentleman, ikke koselig». Ikke desto 

mindre blir hun voldsomt tiltrukket av ham. Tiltrekningen er gjensidig. Likevel ydmyker og 

sårer han henne. Med bemerkninger som «adoption, I guess you can´t afford that in Russia», 
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«Talking to Russia?» «Don´t you have work to do?», gir han uttrykk for det hierarkiske i 

relasjonen mellom dem. «Why are you so rude?» sier Maria med tårer i øynene. «Maybe I am 

evil» svarer Axel.  

Axel vokser opp uten kjennskap til sine første leveår. Hva foreldrene har fortalt vet vi ikke, vi 

vet bare hva de ikke har fortalt. Vi får i liten grad innblikk i tiden som ligger mellom 

øyeblikket da bildet av barnas ankomst til Norge ble tatt, og møtet med Axel på 

fortauskaféen. Vi får ikke vite om han har hatt en vanskelig ungdomstid eller om han har følt 

seg stigmatisert pga. sitt asiatiske utseende, og det er usikkert om dette i det hele tatt er et 

tema Sara Johnson ønsker å belyse i Upperdog. Muligens tematiseres det implisitt i den 

forstand at Axel framstilles som han gjør. Hans arroganse kan være et forsvar han har bygget 

opp fordi oppveksten har vært traumatisk på grunn av mobbing eller følelser av mindreverd.  

Allikevel er det lite som tyder på det. En fetter gir seeren et lite glimt fra Axels ungdomstid da 

han forteller Maria om pønkebandet Axel spilte i, og gir inntrykk av at Axel har vært en 

vanlig ungdom. Det er mer som peker i retning av at nøkkelen til forståelse av Axel er å finne 

i de første dramatiske leveårene hvor han er vitne til brutal vold, opplever en brå adskillelse 

fra søsteren, blir forflyttet til nye omgivelser som er svært forskjellige fra de han var vant til, 

og endelig til nye og ukjente omsorgspersoner. Axel var bare tre år, og han derfor ingen 

bevisste minner om disse årene. Filmen framhever at Axel har vært plaget av mareritt både 

som barn og voksen. Dette leder mot psykologiske forklaringer; Axels sinn plages av 

fortrengte følelser og minner. Grunnen til at han hardnakket prøver å virke uberørt av 

ubehagelige opplevelser, og framfor alt ikke vil vise svakhet, kan kanskje også knyttes til hva 

som anses som passende oppførsel i hans oppvekstmiljø. 

Axel har en “vestkantfasade”, han holder maska, og opptrer heller arrogant enn å vise følelser. 

Men i noen korte glimt slår fasaden sprekker, for eksempel blir han sterkt berørt når vennen 

fra jobben forteller at han skal bli far og at han har fridd til kjæresten. Vennen framstår hel og 

ekte, noe som vekker smerte hos Axel fordi han selv er ute av stand til å opptre slik. Isteden 

skjuler han seg bak sitt skall av ironi og arroganse, er livredd for å være ekte og oppriktig, og 

gjør nesten hva som helst for å skjule hvor sårbar han egentlig er.   
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4.3.8 Restrukturering av identitet 

Mange adopterte fra østasiatiske land har noen ledetråder til sine første levemåneder eller år 

før adopsjonen gjennom dokumentasjon fra barnehjemmet de har vært plassert på. Geir 

Follevåg skriver i Adoptert identitet: «Datoen 11.november 1975 fortel at eg ikkje blei gjeven 

bort av dei biologiske foreldra mine umiddelbart etter fødselen, men at dei, eller nokon andre 

i slekta, har freista å ta vare på meg i nesten to år. Av den fysiske tilstanden min, «Poor», og 

den manglande høgda mi, er det grunn til å tru at dei biologiske foreldra mine ikkje kunne 

skaffe meg tilstrekkeleg føde». (Follevåg 2002, s.68). Follevåg identifiserer seg ikke med 

dette, han føler at det handler om en annen, men biter seg merke i følgende setning: «Tries not 

to lose if he is involved in fighting». (Ibid. s.68). Her kjenner han seg igjen, han hater å tape! 

Dette passer inn i hans bilde av seg selv, i hans selvfortelling.  

Identitetskonstruksjon er en stadig pågående prosess hvor fortellinger om fortiden har 

betydning for hvem vi er i nåtiden. Endringer i narrativene om fortiden får konsekvenser for 

selvet/jeg´et, ny informasjon kan oppleves som dramatisk hvis den utfordrer individets syn på 

seg selv.  

«An important aspect to the construction and negotiation of identity is the past-present relation 

and its reconciliation. The past figures importantly in people´s self-representation because it is 

through recollections of the past that people present themselves to themselves.” (Sarup 1996, 

s.40).  

Axel viser alle tegn på å være i en alvorlig livskrise når han får fortiden presentert nærmest 

som et ras. I filmens siste scene ser vi konturene av en litt mer åpen og reflekterende Axel 

som opptrer som om han faktisk vil prøve å finne ut hva han vil nå, og som viser sårbarhet på 

en måte han aldri har gjort tidligere. 

I likhet med filmen Secrets and Lies munner Upperdog ut i en gryende ny 

familiekonstellasjon. I førstnevnte er den biologiske moren til stede, i Upperdog plasseres hun 

i sentrum, ikke rent fysisk, men via en representasjon i form av et lite portrettbilde. I 

Upperdog blir den biologiske moren opphøyet, bildet blir betraktet med en ærbødighet som 

om hun var en hellig Madonna, og av Ruth med ømhet og medfølelse. Det lille, uglamorøse 

sort-hvitt bildet blir til et ikon av «Moren». I tillegg til denne symbolske betydningen er hun 

også høyst konkret.  Hun er den som har satt Yanne og Axel til verden, og ingen av de 

tilstedeværende ville sittet sammen rundt kafébordet på Bristol, hadde det ikke vært for 
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henne. Det er til syvende og sist biologi som har ført dem sammen. Slik er det også i Secrets 

and Lies. Så selv om blod ikke er et sterkere eller mer stabilt bånd enn relasjoner som ikke er 

biologiske, ifølge regissøren Mike Leigh, er det allikevel en bekreftelse på at det finnes et 

slags «naturlig fellesskap» forankret i biologi, han velger å framheve i filmens siste scene. 

Likheten med fellesskapet skapt av biologi i Upperdog, er ganske slående. For seeren 

fungerer det svært tilfredsstillende, slutten i begge filmer er usentimental, men berører dypt, 

fordi avsløringene av fortiden gir rom for vekst hos protagonistene. Særlig Axel og Roxanne 

framstår gladere og helere i det som må beskrives som en lykkelig slutt både i Upperdog og 

Secrets and Lies. Å bli kjent med sin historie ser ut til å ha hatt en katharsis-liknenede effekt 

på begge to. 

Kapittel 5 Brynjulf Jung Tjønns roman Kinamann  

5.1 Forfatteren Brynjulf Jung Tjønn 

Brynjulf Jung Tjønn ble adoptert fra Sør- Korea da han var nesten tre år, og vokste opp i 

Feios i Sogn og Fjordane. Han er utdannet journalist, har arbeidet i ulike aviser og er en av to 

redaktører for det nystartete litterære magasinet Bla.  

Han debuterte som forfatter i 2002 med romanen Eg kom for å elske. Boka fikk en god 

mottakelse, og det var særlig Tjønns direkte og samtidig poetiske språk som ble framhevet av 

kritikerne. «Eg kom for å elske er eit imponerande arbeid av ein debutant født i 1980. Det er 

poetisk, vakkert og innsiktsfullt gjort». (Marta Norheim, Boktilsynet, NRK).  

Hans neste roman, Lyden av noen som dør (2008), er en roman der det i en tilsynelatende 

nøktern fortelling om et dødsfall og de etterlattes sorg samtidig skapes en usikkerhet omkring 

personenes rolle i hendelsene som ledet opp til dødsfallet.  

Kinamann er Tjønns tredje roman. «Dette manuset har vært en fryd å skrive. Jeg har skrevet, 

klisjéaktig nok, rett fra hjertet. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det annerledes. Kinamann-

historien kjennes ekte. Mye er fiksjon, men under det meste ligger min egen levde historie» 

(Tjønn, 2011a).  

Da boka kom i 2011, var Cathrine Krøgers anmeldelse blandet. Hun mener at de mange 

parallellene til forfatterens eget liv er så slående at fiksjonen nesten virker meningsløs. Og 
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hun uttrykker skuffelse over at «en språklig finsnekker som Tjønn har skrevet en såpass 

ordinær roman.» I følge Krøger er det først mot slutten «da romanforfatteren Tjønn overtar, at 

språket får temperatur og spenst. For hva ville skjedd om ikke Gjermund hadde vært så heldig 

å bli valgt ut på dette barnehjemmet? En liten gutt med triste smale øyne og sår i hodebunnen, 

en kattunge ingen ville ha». (Dagbladet 22.08.2011). 

I 2013 fikk Jung Tjønn Brageprisen for ungdomsromanen Så vakker du er.  

5.2 Handlingsreferat av Kinamann 

En augustdag i 1983 kommer den nesten tre år gamle Jung Suh-soo til Norge. Han er blitt 

adoptert fra et barnehjem i Seoul til Feios, ei lita bygd på Vestlandet. Her vokser han opp som 

odelsgutt på gården Brekke, og her blir han vitne til hvordan hans staute far tar livet av seks 

forsvarsløse kattunger. Han føler seg fremmed for bondeyrket, han vil heller skrive.  

Kinamann er en oppvekstroman i dagbokform. Det nåtidige handlingsplanet strekker seg over 

drøye tre måneder, men ved hjelp av assosiasjoner og minner veksler fortellingen mellom 

ulike tidsplan. Boka framstår langt på vei som en ren selvbiografi. Førstepersonfortelleren, 

Gjermund Brekke, er som Yung Tjønn selv forfatter, adoptert fra Korea, oppvokst i Feios, og 

har som ham utgitt tre romaner.  

I tilbakeblikk fra osloleiligheten der han bor med kona Helene og en liten sønn, forteller han 

om sauedrift og gårdsarbeid, om tilhørighet til foreldrene og stedet der han vokste opp, men 

også om å føle seg fremmed og annerledes.  

Bokas første del, «Ankomst», tar for seg livet til hovedpersonen Gjermund fra det øyeblikket 

han setter foten på norsk jord og fram til han en augustdag i 2010 møter igjen 

barndomsvennen Vegard i Feios.  

I bokas andre del «Avreise» følger vi Gjermund på en ukes reise tilbake til Sør-Korea. I sitt 

fødeland vil han prøve å finne svar på noen av spørsmålene knyttet til identitet og egen 

biologisk opprinnelse som plager ham i søvnløse netter. I letingen etter fortiden har han to 

gode hjelpere, Edgar, som han møter på flyturen til Seoul, og hans adoptivdatter Emma. Hun 

har også bodd på barnehjemmet Holt, og hun fungerer som en oversetterfigur for Gjermund i 

møtet med Sør-Korea og med hans bror/alterego, Hong.  
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5.3 Framstillinger av adopsjon og identitet i Kinamann 

5.3.1 Innledning 

Det første leseren får vite om Gjermund Brekke er at han er adoptert. Bokas første setning, 

«Jeg er adopert» (s.7), følges av en stream of concieceness-aktig setning på halvannen side 

hvor forfatteren skaper en rytmisk intensitet som trekker leseren inn i teksten. Her gir 

Gjermund en kortfattet presentasjon av seg selv. Og her tydeliggjør Tjønn bokas sentrale 

konflikt/tematikk: Det handler om søken etter identitet i spenningsfeltet mellom oppvekst i 

bygde-Norge og biologiske røtter i storbyen Seoul. Og om sosialiseringen inn i rollen som 

odelsgutt på Brekke gård, en sosialiseringsprosess som er preget av Gjermunds følelse av å 

slett ikke passe inn i ætterekken av hardtarbeidende bønder. Hans asiatiske utseende kommer 

ofte som en overraskelse på folk han bare har snakket med i telefonen.  

«Folk som møter meg for første gang og tror de skal møte en norsk, hvit mann som heter 

Gjermund Brekke, vil stusse når de ser meg, de vil lure på om jeg virkelig er Gjermund 

Brekke, jeg har opplevd det flere ganger, det nølende blikket, noen ganger helt tydelig, andre 

ganger bare et lite øyeblikk, før de skjerper seg, tar seg inn, men nok til at jeg får det med 

meg,» (s.7-8).  

Navnet og språket, muligens forsterket av at han snakker vestlansdialekt, er signaler om 

norskhet. Kroppen forteller en annen historie. Gjermunds erfaringer er ikke unike. De blir 

bekreftet i doktorgradsavhandlingen Negotiating Differences. Transnational adoption, 

Norwegianness and Identity Work, (Zhao 2012). Her skriver Zhao:  

«Adoptees locate themselves in a position of privilege regarding their access to the nation, a 

position which those who have migrated to Norway cannot access. However, though adoptees 

experience themselves as belonging to the Norwegian majority, this belonging is 

systematically challenged. (Zhao, s.1).  

Gjermund føler seg norsk og glemmer at han ikke ser norsk ut. Men han blir minnet på sin 

hybride posisjon i møte med andre, og når han får et plutselig glimt av seg selv i speilet.  

5.3.2 Barnehjemmet Holt, minner og identitet  

- Jeg vil vite. Fordi. Jeg vil bare vite. Vite min historie.           

I et intervju med bladet Mamma, forteller Mona Grenne Banterla hvordan behovet for å finne 

biologisk familie ble sterkere da hun selv fikk barn. Hun ble født i Seoul i Sør-Korea, og da 
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hun var nesten to og et halvt år gammel, ble hun levert til adopsjonskontoret Holt Children’s 

Services i Seoul, sannsynligvis av sin biologiske mor.  

«Fire måneder senere blir hun adoptert til Norge og får mor, far og bror på Åsa ved Hønefoss. 

Hun vokser opp og vet at hun ser annerledes ut, at det er derfor hun blir kalt «ching chong», 

«guling» og «kineser». Alt dette vet hun. Det som plager henne, er det hun ikke vet. Hvem var 

moren hennes? Hvorfor ga hun henne bort? Hadde hun det bra da hun var baby? Var hun 

elsket?» (Mamma.no, 16.09. 2014).   

Hennes historie er representativ for narrativene til mange internasjonalt adopterte, og har 

mange likhetstrekk med historien til hovedpersonen i Kinamann. Han er også født i storbyen 

Seoul. Nesten tre år gammel kommer han til Norge og den lille bygda Feios, hvor han får 

navnet Gjermund Brekke. I Seoul har han, som mange andre adoptivbarn fra Korea, bodd på 

barnehjemmet med det lite koreanskklingende navnet Holt. Holt er det nærmeste han kommer 

et «barndomshjem» i Sør-Korea. Holt var «avsenderen» den gangen han het Jung Suh-soo og 

ble satt på flyet til Norge. Barnehjemmet blir derfor et naturlig sted å starte når Gjermund skal 

lete etter svar på grunnleggende spørsmål om egen identitet. 

Barnehjemmet ble stiftet i løpet av Koreakrigen. (1950-53). Et resultat av krigen var at det ble 

født mange amerikansk-koreanske barn, og disse barna var utsatt for fordommer og forakt 

fordi de hadde blandet etnisitet. Et velstående amerikansk ektepar, Harry og Bertha Holt, 

etablerte barnehjemmet og adopsjonskontoret Holt for «å redde ut» disse barna, og etterhvert 

foreldreløse barn generelt. De adopterte selv åtte koreanske barn. I en artikkel om 

adopsjonskontoret, viser Joanne Lee hvordan Holts fikk endret lovverket i forhold til IA, i 

tillegg til at de påvirket amerikaneres holdninger til IA.  

«They changed social practices with their system of adoption. Established social organizations 

and norms in the early 1950s discouraged and looked down upon inter-country adoption. 

Adoption agencies went along the traditional route by making sure to match children by color 

and background to their adopting parents, especially to cover up the adoption». (Lee 2006, 

s.1).  

Lee mener at Holts med dette viste at det ikke var noe galt med en familie som bestod av 

personer med ulik etnisitet, og at endringen i adopsjonspraksis fra lik til ulik etnisitet var 

revolusjonerende og et stort skritt i riktig retning når det gjaldt «race relations». Lee refererer 

videre til Kiplings dikt «The White-Man´s Burden», og tror at en følelse av ansvar for å ta seg 

av det hun kaller «people from lesser nations», kan ha vært et motiv for ekteparet Holts 

engasjement i adopsjon, noe følgende sitat fra et brev hvor de søker etter mennesker som 
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ønsker å adoptere, langt på vei kan bekrefte: "We would ask all of you who are Christians to 

pray to God that He will give us the wisdom and strength and the power to deliver his little 

children from the cold and misery and darkness of Korea into the warmth and love of your 

homes." (Ibid. s.2).  

Nøyaktig hva som var ekteparets motiver blir lett spekulasjoner, men mye tyder på at et sterkt 

religiøst engasjement blandet med paternalistiske vestlige holdninger til land i den tredje 

verden, spilte en vesentlig rolle for deres engasjement i det som med Hübinettes ord ble til en 

adopsjonsindustri med kommersielle og imperialistiske overtoner. Slike holdninger var 

selvfølgelig vanligere på 50-tallet enn i dag, men Lee bekrefter at holdningene fortsatt lever 

når hun i sin artikkel fra 2006 refererer til «people from lesser nations» uten å bruke 

anførselstegn.  

I Kinamann spiller barnehjemmet Holt en sentral rolle. Det er der Jung Suh-soo/Gjermund 

Brekke har levd til han blir forflyttet til den andre siden av kloden. Og det er dit han vender 

tilbake for å søke etter svar på hvem han er. Gjermund har ingen minner fra Korea. John 

Locke var tidlig ute med å knytte minner til identitet, og mente identitet var en utvidelse 

(extension) av bevisstheten tilbake i tid. Han utelukket muligheten for at det vi har glemt kan 

være en del av identiteten, hans syn på minner er at de må kunne reproduseres. David Hume 

framhevet derimot den kausale forbindelsen mellom ulike hendelser, og pekte på at et individ 

gjennom slike årsakssammenhenger kunne rekonstruere fortiden. Gjermund ønsker å finne ut 

mer om sin egen bakgrunn, han er ute på identitetsarbeid på reisen til Korea. Han vil prøve å 

rekonstruere livet til Jung Suh-soo for så å forene ham med Gjermund Brekke, slik at 

identiteten hans blir hel, og kan integreres i det Giddens kaller en persons «selvfortelling».  

All informasjon han har om seg selv fra tiden før han landet på Fornebu, stammer fra 

barnehjemmet. I tillegg til skriftlig informasjon, har han to bilder. På det ene er han ca. 2 år og 

sitter på en trehjulssykkel. På sykkelen er det festet en lapp hvor det står K82-42428. Det 

andre, et portrettbilde, beskrives inngående: «Jeg ser litt yngre ut enn på sykkelbildet. Håret er 

kortere, men øynene er like triste. På underleppen er det noen mørke prikker som kan minne 

om munnsår. (..) En lapp er festet til genseren min, med de samme tallene: K82-4248. Jeg 

synes det ser ut som et fangebilde». (s.73).  
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Da han leser rapportene foreldrene mottok fra barnehjemmet, utdypes det sørgelige inntrykket 

bildene gir: « he is not gaining weight», «he does not play with the other children», «he has a 

gloomy expression», «he reaches out for adults». (s.72).  

Han har også blitt fortalt at han hadde røde sår i hodebunnen da han kom til Norge. Hva 

sårene skyldtes vet han ikke. Det er på grunnlag av dette spinkle materialet Gjermund har 

mulighet for å rekonstruere sine tre første leveår.  

Adoptivforeldre ønsker så små barn som mulig, og det ideelle adoptivbarnet er altså et tabula 

rasa, det har ingen minner. Gjermunds bror/alterego Hong vokser også opp på Holt, og da han 

har fylt tolv år uten at noen har ønsket å adoptere ham, får han på barnehjemmet beskjed om 

at adopsjon ikke lenger er aktuelt. Løsningen blir ulike fosterhjem, hvor han helt bevisst 

velger å holde en følelsesmessig distanse. «Det finnes mange som gjerne skulle ha byttet plass 

med deg», sier Hong til Gjermund like før sistnevntes hjemreise. Via forfatterens frampek 

skjønner leseren at Hong er den gutten en norsk familie ikke ville adoptere fordi han var døv 

på et øre. Her setter Tjønn søkelyset på adoptivforeldres motiver, deres ønsker om et «perfekt 

barn». Muligheten for å velge bort det ufullkomne fremhever igjen kommersielle sider ved 

internasjonal adopsjon. Dette understrekes ytterligere da moren forteller Gjermund at de før 

de tok den endelige avgjørelsen om å adoptere ham, fikk spørsmål om de syntes han var «bra 

nok». (s.236)  

Adopsjonsforskningen viser gjennomgående at alder er avgjørende for hvor «vellykket» 

adopsjonen blir, spesielt når det gjelder språkutvikling og skoleresultater, og at risiko for 

negative utfall øker jo høyere barnets alder er ved adopsjonen. Også forholdene barnet har 

levd under før adopsjonen tillegges stor vekt. Folkehelseinstituttets rapport (2013:08) viser at 

internasjonalt adopterte kan ha vært utsatt for ulike fysiske og psykiske påkjenninger som 

underernæring, forsømmelse og mishandling. Jo yngre barnet er, jo kortere blir tidsrommet 

hvor barnet kan ha vært utsatt for skadelige påvirkninger av fysisk eller psykisk art. Når 

forskningen i tillegg viser at kognitiv utvikling påvirkes positivt av lav adopsjonsalder, er det 

kanskje ikke så underlig at de fleste adoptivforeldre velger bort eldre barn – men det reiser 

etiske spørsmål.  

Gjermund blir adoptert før han fyller tre, og tilfredsstiller sånn sett det mest vektlagte 

utvelgelseskriteriet; lav alder. Det lille han vet om tiden før adopsjonen, kan ikke gi svar på 

hvorfor han havnet på barnehjemmet, hvem hans biologiske foreldre var, og hvorfor de ga 
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ham fra seg. Tanken på hvordan han hadde det den gangen smerter og plager ham, særlig da 

han selv blir far. Sønnen Sigurd er et høyt elsket barn som får alt han trenger av omsorg og 

kjærlighet, og kontrasten til Gjermunds egen start på livet blir ekstra tydelig etter at han selv 

har blitt far. Dette vekker et sterkt behov i ham om å få vite mer om egen bakgrunn.  

Tidligere har han aldri vært opptatt av sine koreanske røtter, men tvert imot «fnyst over at 

andre adopterte, av ulike årsaker, så gjerne vil reise tilbake. Jeg har tenkt: Hvorfor det? Er 

ikke livet i Norge nok?» (s.52).  

Men når Gjermund ser på Sigurd tenker han at også sønnen som ham selv alltid vil mangle 

visshet om hvor han egentlig kommer fra. «Han vil aldri helt vite hvem han er, slik som jeg 

aldri vil kunne vite hvem jeg er.» (s.22). Gjermunds tanker om familie er, i tråd med Follevåg, 

blitt biologosentriske i det øyeblikket han har videreført sine egne gener. Selv om det finnes 

mange andre markører for identitet, som minner, kjønn eller klasse, tillegger Gjermund 

etnisitet og biologi så stor vekt at han konkluderer med at han selv og sønnen aldri helt vil vite 

hvem de er fordi de ikke kjenner sitt biologiske opphav! 

5.3.3 Far og sønn 

I artikkelen «Hvor blir det av mor i litteraturen?» (Aftenposten Innsikt, 3. mars 2012 ), setter 

Janne Stigen Drangsholt søkelys på Mor i samtidslitteraturen, men finner bare Far.  

«Blant bøker som tar for seg forholdet mellom far og sønn, finner vi Tore Renbergs romaner 

om Jarle Klepp (2003–2011), Karl Ove Knausgårds «Min kamp» (2009–2011), Cormac 

McCarthys «Veien» (2006) og Per Pettersons «Ut og stjæle hester» (2003). I alle disse bøkene 

bidrar mor med et slags nærværende fravær. Hun er riktignok fysisk til stede, men fars 

voldsomme dominans gjør at hun nærmest utsletter seg selv, noe som også preger hennes rolle 

i teksten. Vi som lesere vet at hun er der, i skyggene, men kommer ikke alltid på det.» 

(Drangsholt 2012). 

Drangsholts beskrivelse er treffende også for Kinamann. Riktignok framhever Gjermund hvor 

viktig moren har vært for ham: «Mor. Det finnes ingen bedre mor enn mor. Det finnes ingen 

mer kjærlig mor enn mor. Hun har gjort alt for meg». (s.55). 

Men det er far som tar størst plass i teksten, og det er gjennom alt det som skiller Gjermund 

fra faren han definerer seg selv. Da Soo-suh lander på Fornebu flyplass starter hans nye liv. 

Fornebu er også hans «fødeplass». Bakgrunnen er at det barnløse ekteparet på Brekke gård 

ønsker å adoptere. (s.17). Han er bestilt, det må være en gutt, de trenger en odelsgutt! Bortsett 

http://www.aftenposteninnsikt.no/utgave/3-2013
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fra kjønn har de ingen krav. «Snart fem års svangerskap gikk mot slutten. Det meste var klart, 

de fleste papirene undertegnet, det var bare for Sør-Korea å pakke meg inn og levere meg til 

staten Norge.» (s.31).  

Det nye navnet hans er klart på forhånd; Gjermund Brekke etter den avdøde farfaren. Hans 

framtid, i hvert fall når det gjelder yrkesvalg, er også forutbestemt; han skal bli bonde. 

Gjermund er sart og sensitiv, svette og blod fyller ham med avsky, han besvimer under en 

lammefødsel og vemmes når foreldrene med stor nytelse spiser smalahove. Faren er en 

ruvende skikkelse sett fra lille Gjermunds perspektiv. Han spar og grøfter, kjører traktor og 

løfter tunge lass, alt med den samme selvfølgelige kraften.  

Forholdet mellom far og sønn er et sentralt motiv i Kinamann. I romanen representerer faren 

«et motbilde» mer enn et forbilde. Gjermunds identitet blir til via negasjoner. Tjønn spiller 

uhemmet på kontrast i framstillingen av de to. Den store faren, nærmest gigantisk rager opp 

over Gjermund, og understreker hans fysiske litenhet. Sterk som en okse gyver faren løs på all 

slags fysisk krevende gårdsarbeid. «En kjempe. En gigant. Min far.» (s.24).  

Det finnes ingen identifikasjon med faren hos den lille gutten, og kanskje forsterket av denne 

fraværende identifikasjonen, innser Gjermund tidlig at han ikke er eslet til å bli bonde. 

Tjønn/førstepersonfortelleren lykkes med å skape ubehag og avstandtaking hos leseren når 

han skildrer avliving av kattunger, døende sau med rennende avføring, fjøslukt i klærne, døde 

dyr som blir slengt på bakken utenfor fjøset for så å bli lempet på traktoren og kjørt bort, slitet 

og strevet. Som trettenåring har han allerede tatt en viktig beslutning, selv om han ennå ikke 

har fortalt det til faren:  

«Jeg skulle bort. Jeg var ikke noe bonde-emne. Det finnes ikke en eneste bit av en bondecelle i 

huden min, ikke en eneste bloddråpe bærende på et bondegen i årene mine. Jeg er Gjermund 

Brekke. Odelsgutt. Fraktet fra Sør-Korea for å ta over en gård. Men oppdraget var dømt til å 

mislykkes.» (s.25). 

Gårdsdriften blir nesten grotesk sett med Gjermunds blikk. Men blikket hans er også empatisk 

når han retter det mot en døende sau i et siste forsøk på å få kontakt.  

«.. og jeg kom på at jeg ofte hadde fundert på om det fantes en egen himmel for sauer, en egen 

port som de gikk inn i, med tegneseriegrønne lier, hvor de kunne beite dag og natt, et paradis 

hvor det aldri regnet, slik at ullen ble klissete, og hvor det hverken fantes rev, ulver eller 

slakterier, bare gress, bare en åpen himmel.» (s.35-36).   



69 

 

Til middag er det fårikål. Gjermund har sauen på netthinnen og pirker i maten, mens den 

praktiske og noe fantasiløse faren som aldri har lest en bok og nok aldri har ofret 

sauehimmelen en tanke, slurper i seg. Når Gjermund reflekterer over hvor forskjellig han er 

fra faren, plasserer han dette under rubrikken biologi; hans interesse for litteratur er noe han 

har arvet rent biologisk. Hongs forfatterdrøm kan skrives på samme konto. 

Den kvelden sauen dør, bestemmer Gjermund seg for allerede neste dag å fortelle faren om 

sin beslutning om ikke å bli bonde. Han gruer seg til dette, men i barndomshjemmet finnes det 

rom for å ta egne valg. I denne dialogen kommer både farens kjærlighet til, og respekt for, 

sønnen til syne: 

«Når skjønte du det,» spør jeg, «at jeg ikke kom til å bli bonde her?»  

Far drar håndbaken over pannen, spytter ut treflisen. «Den aller første gangen jeg holdt deg på 

Fornebu. Mens jeg så deg inn i øynene, sa jeg: «Nå er du min sønn og du skal bli bonde på 

Brekke gård.»  

«Jaha?» 

«Men allerede da tenkte jeg at du nok var skapt for noe større enn dette. Og vet du hva?» 

«Nei?» 

«Jeg fikk helt rett.» (s.164). 

Faren og Gjermund har ikke mye felles, men selv om faren har prøvd å trekke Gjermund inn i 

gårdsdriften, og sikkert er skuffet over hvor lite interessert og egnet Gjermund er for 

gårdsarbeid, aksepterer han dette og gir attpåtil sønnen en dyr datamaskin fordi han er glad i å 

skrive. Han ser guttens behov og imøtekommer dem slik en god far bør selv om han er 

temmelig klossete når han skal uttrykke hvor mye sønnen betyr for ham: «Vi er så glade for at 

vi tok deg til oss». (s.17).  Gjermund tenker at dette nok kan høres kaldt og kjølig ut for 

utenforstående, men skjønner at det er et uttrykk for farens kjærlighet, og for at «han ikke 

angrer på adopsjonen, men er lykkelig for at jeg ble deres sønn». (s.18).  
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5.3.4 Speiling og identitet  

Symboler i form av for eksempel objekter, personer, tall eller farger brukes både i film og 

litteratur for å representere abstrakte idéer eller begreper. Bruken av symboler lader teksten 

med mening ut over det åpenbare. Speilet er et mye brukt litterært symbol, og i Kinamann lar 

forfatteren Gjermund studerer sitt eget ansikt i speilet utallige ganger.  

«I myter og sagn representerer speilet grensen mellom virkelighet og illusjon. Et eksempel er 

det greske sagnet om den skjønne ynglingen Narkissos, som ble paralysert av sitt eget 

speilbilde. Men speilet kan også formidle den nakne sannhet som i eventyret om Snehvit og de 

7 dvergene, hvor speilet forteller dronningen at hun slett ikke er den vakreste i landet». 

(Holtmark 2009). 

Narkissos blir forelsket i sitt eget speilbilde, mens Den onde stemoren drives til drap på sin 

vakre stedatter på grunn av misunnelse og sjalusi. Det som viser seg i speilet er både virkelig 

og uvirkelig, speilet representerer ofte noe overskridende og magisk. Speilet kan vekke 

ubevisste krefter, minner eller fortrenginger hos den som ser seg i det, eller det kan være en 

overgang mellom dimensjoner som i Lewis Carolls barnebok Through the Looking glass. Vi 

leter i speilet etter svaret på hvem vi er, etter vår identitet.  

Myten om Narkissos har også gitt navn til narsissisme, negativ eller positiv «selvkjærlighet» 

eller «ekstrem selvopptatthet», og sinnslidelsen narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Men 

når Gjermund Brekke studerer sitt eget ansikt i speilet i søvnløse netter, er det neppe fordi han 

er narsissistisk. Han framstår boka igjennom som en avbalansert person med stor evne til å 

bry seg om andre. Kanskje er det noe selvopptatt i å være så fokusert på eget utseende, men 

hos Gjermund handler det ikke om selvforelskelse, men om en søken etter svar på de 

underliggende spørsmålene om opprinnelse og identitet.  

«Hvorfor står jeg her igjen? Foran speilet på badet, kun iført boksershorts, slik jeg har gjort 

hver eneste natt de siste tre ukene? Hvorfor står jeg her og studerer ansiktet mitt? Som om jeg 

aldri blir helt fortrolig med hvordan jeg ser ut, som om jeg aldri blir kjent med trekkene 

mine?» (s.20).  

Gjermunds tanker om hvordan han ser ut er et tilbakevendende tema i Kinamann.  

«Jeg går inn på badet og ser på meg selv i speilet. Hvor mange ganger har jeg stått sånn, ikke 

for å gjøre meg klar til å gå på jobb, ikke for å pynte meg til et selskap, ikke for å se om jeg har 

fått kviser, mer skjeggvekst eller blitt brunere av solen, nei, jeg har stått sånn for å se på meg 

selv, studere dette ansiktet som jeg aldri helt har blitt fortrolig med, et ansikt som tilhører et 

http://snl.no/Narkissos
https://no.wikipedia.org/wiki/Narsissistisk_personlighetsforstyrrelse
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helt annet kontinent, som er konstruert for helt andre klimaforhold, enn dette kalde, hvite 

vinterlandet jeg ble sendt til.» (s. 28). 

 Han lister opp for seg selv alle de vanlige, trivielle grunnene til at mennesker ser seg i speilet. 

Men hans motiver er ikke av praktisk art, han leter etter noe han ikke får tak i, noe bakenfor 

speilbildet. Men han klarer ikke å trenge igjennom speilets overflate, og finner ingen svar.  

Også Giddens bruker metaforen med speiling når han beskriver hva han mener er 

karakteristisk for individualisering i senmoderne samfunn. I tillegg til å være en tid preget av 

rastløshet og flyktighet, er senmoderniteteten preget av avtradisjonalisering. Det påvirker 

identitetsutvikling fordi ingenting er gitt. Individer må selv, i langt større grad enn i tidligere 

tider, velge sine normer og verdier. Giddens mener at dette fører til en økende selvopptatthet, 

men også til at mennesker blir mer styrt av ytre faktorer og av omgivelsene i sitt 

identitetsarbeid. Vi speiler oss i omgivelsene, og andres blikk blir avgjørende for hvordan vi 

ser på oss selv. Gjennom sin overdrevne opptatthet av hvordan andre ser (på) ham, kan 

Gjermund i tråd med Giddens fremstå som en arketypisk representant for det senmoderne 

mennesket. Allikevel må man nok lete etter andre forklaringer på Gjermunds posisjonering.  

Oppveksten skildres som trygg og stabil, og på ingen måte som preget av rastløshet og 

flyktighet. Bygde-Norge representerer trolig tradisjonelle verdier i langt større grad enn byer 

og urbane områder, og Gjermunds speiling, bokstavelig og metaforisk, skyldes nok mer en 

økt sårbarhet med rot i det å føle seg annerledes enn senmoderne samfunnsendringer. Snarere 

kan det tenkes at slekt og biologi blir tillagt ekstra stor vekt i hans oppvekstmiljø, og derfor 

kan forsterke Gjermunds følelse av annerledeshet.  

Denne følelsen når et klimaks da Gjermund som den eneste av fetterne ikke blir spurt om han 

vil være med og bære kisten i farmorens begravelse. Dette sårer ham dypt fordi han tolker det 

som et uttrykk for at han egentlig ikke hører til. Han mistenker farens søster, Gjertrud, for å 

stå bak. Hvis det da ikke var farmorens eget ønske? Men nettopp tante Gjertrud gir ham mot 

slutten av boka to bekreftelser på at han var både etterlengtet og elsket, også av farmoren. 

Hun gir ham både et fotografi og en beskrivelse av ankomsten hans til Brekke gård. «Vi (hun 

og farmoren) gikk utålmodige frem og tilbake på gulvet, kikket på klokken, vi gledet oss 

sånn». (s.269). Tanten forteller at farmoren rett før hun døde snakket om hvor glad hun var 

for at det var  
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«akkurat du som arvet navnet etter mannen hennes. Hun sa at han ville vært stolt av deg. Husk 

Gjermund, at du heter Gjermund Brekke, akkurat som farfaren din. Du kommer fra Brekke 

gård i Feios. Du er denne gårdens ansikt. Det kan ingen ta fra deg». (s. 269-70). 

 Slektsnavnet blir mer enn et navn, det vitner om tilhørighet gjennom generasjoner til et sted 

og en gård, og om historie og tradisjoner knyttet til dette navnet og den som bærer det.  

Gjermund opplever ikke mobbing på skolen, han er godt integrert og tenker ikke på at han 

ikke ser norsk ut før han ser sitt eget speilbilde. Men straks han ser det, vekkes hans misnøye 

med seg selv, og spørsmålet om hvem han er begynner igjen å kverne. Det er også drivkraften 

bak det at han har blitt forfatter.  

«Jeg skriver fordi jeg har vansker med å sove om nettene. Jeg skriver fordi jeg ikke vet hvem 

jeg selv er og fordi jeg ikke er fornøyd med hvordan jeg ser ut. Jeg skriver fordi jeg i mange år 

har drømt om å se ut akkurat som de fleste av dere som leser denne teksten: lys hud, lyst hår, 

blå øyne. Men jeg har ikke noe av dette.» (s.21). 

Gjermunds møte med Hong, en ung mann som arbeider på en McDonald´s restaurant i Seoul, 

kan også tolkes som en speiling. Synet av den unge mannen gjør Gjermund forvirret. «Han 

likner på noen jeg kjenner. Han likner på meg». (s. 200). Han forteller om dette møtet til 

Emma og Edgar; om mannen bak disken som likner ham på en prikk. «Det var som om jeg 

hadde stått foran speilet. Det er jo absurd, men jeg tenkte at han kunne være broren min.» 

(s.211).  

I siste del av boka blir speilingen total. Tekstene om Hongs og Gjermunds liv blir parallelle, 

de glir over i hverandre. Den eneste forskjellen er at Hong kjenner sannheten om deres 

slektskap. Han velger å holde sin viten for seg selv.  

 

5.3.5 Biologi, etnisitet og identitet 

Gjermund føler seg fremmed for bondeyrket, men er interessert i litteratur selv om han vokser 

opp i et hjem uten bokhyller. Han tenker at dette må ha noe med gener å gjøre.  

«.. min interesse for litteratur og skriving må være noe jeg har arvet, noe som ligger i genene 

mine fra Sør-Korea. Hvis miljøet skulle bestemt, hadde jeg i dag hatt en tom bokhylle, mens 

jeg ville vært mer interessert i nye traktormodeller og nivået på slakterienes innkjøpspris på 

lammekjøtt.» (s. 66).  
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Foran speilet nok en gang spør han seg selv: «Har dette ansiktet trekkene til en 

voldtektsmann?». (s.53). Han utmaler seg en brutal voldtekt; en kvinne, hans mor, skriker, og 

han tenker at hvis det henger slik sammen har han en voldtektsmanns blod i årene, en arv han 

aldri kan flykte fra. Identitetsmarkører som klasse, nasjonalitet, ja til og med kjønn, kan 

endres, men fenotypiske trekk som etnisitet, øyenfarge osv. er konstante. Og det er nettopp 

disse trekkene ved seg selv Gjermund ikke kan akseptere. At marerittaktige tanker om egen 

opprinnelse stadig vender tilbake til tross for en trygg oppvekst, en vellykket karriere som 

forfatter og et lykkelig ekteskap, forteller om noen ganske alvorlige konsekvenser av stille 

migrasjon. I artikkelen «Migrants of the New Norway» viser Priscilla Ringrose (2013, s.31),  

til flere forskere som mener at internasjonal adopsjon i liten grad har blitt problematisert i 

Norge. Hun framhever at problemer knyttet til «transrasiale» adopsjoner har vært et 

underkommunisert tema i norsk adopsjonsforskning og samfunnsdebatt. Det norske idealet 

om likhet har muligens bidratt til at åpenbare forskjeller tilsløres, fornektes eller forties. Geir 

Follevåg karakteriserer barndommen sin som for idyllisk fordi han ble lurt til å tro at hans 

utenlandske opprinnelse ikke var viktig å ta stilling til.  

«Når det ein sjeldan gong hende at leikekameratar under krangel brukte utsjånaden min mot 

meg, eller eg var ute og reiste og fekk kommentarar ropa etter meg, fekk eg berre beskjed om å 

ikkje bry meg. Det var dei andre det eigentleg var synd på. Dessverre trudde eg på dette. Eg 

unngjekk å konfrontere meg sjølv med kva det ville seie å vere i ein slik situasjon som eg var 

i.» (Follevåg 2002, s.12).  

Gjermund derimot underkommuniserer ikke spørsmålet om etnisitet, i hvert fall ikke overfor 

seg selv. Refleksjonene hans kommer ikke som reaksjon på et sjokkartet møte med rasisme i 

ungdomstiden som hos Follevåg. Gjermund er allerede som barn svært oppmerksom på at han 

skiller seg ut, og at han, selv om han ikke blir mobbet, befinner seg nest nederst i hierarkiet i 

guttegjengen. Bare bestevennen, Vegard, har en lavere posisjon. Gjermund er alltid på vakt 

når lederne i gjengen, Kjetil og Tore, er til stede. Hans bekymring for at sønnen skal oppleve 

noe liknende, spøker stadig i bevisstheten hans. 

«Jeg har fått en sønn, en blanding av koreanske og norske gener, en hybrid, mer vakker enn 

noe annet menneske, men uansett hva jeg gir ham, kan jeg ikke gi ham alt. Jeg har ingen 

stamtavle å vise til. Jeg har ingen heroiske eller morsomme historier å fortelle om hans 

biologiske forfedre på min side. Hans koreanske blod vil alltid minne ham om en mangel, en 

sviktende bakgrunn.» (s.22).  

Gjermund søker etter svar på hvorfor han er så interessert i litteratur, og hva som egentlig har 

styrt hans valg om å bli forfatter, og tror det kan skyldes en biologisk disposisjon. Under 
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besøket i Sør-Korea vandrer han rundt i Seoul, og tenker at han helt sikkert har familie der. 

Kanskje tenker de på ham, slik han tenker på dem. «Men i motsetning til meg, så har de jo 

hverandre, de har familien sin, de har blodet sitt intakt, mens jeg alltid vil mangle noe.» 

(s.201).  

På ulike måter gjentas motivet med blod og gener gjennom hele Kinamann. Gjermund 

beveger seg nærmest monomant rundt spørsmålet om sin egen biologiske opprinnelse, og 

vender stadig tilbake til ordet mangel. Og til slutt gir hans søken etter biologisk familie 

resultater: På barnehjemmet Holt får han endelig papirer som gir svar på hvem foreldrene 

hans var. «Det fantes altså en far. Det fantes en mor. Og det finnes sannsynligvis fremdeles en 

bror. Det finnes blod og gener (min utheving) som likner mine i Seouls gater.» (s.227).  

 

5.3.6 Internasjonal adopsjon, rasisme og identitet  

 «Eg er adoptert frå Sør-Korea, og eg er stolt av det. Eg gjentar: Eg er adoptert frå Sør-Korea, 

og eg er stolt av det. Elleve ord. Med nokonlunde normal tale tar det fire sekund å uttale dei. 

Det har tatt meg nesten eit heilt liv å bli i stand til å seie dei, og å meine det dei seier, og å 

byrja å skrive om det.» (Follevåg 2002, s.8).  

Det er mange likheter mellom bakgrunnen til Geir Follevåg og Gjermund Brekke. De kommer 

begge fra Sør-Korea, blir adoptert til et mindre sted på Vestlandet, er skoleflinke, og scorer 

sosialt på å være gode i fotball. Men det beskytter dem ikke mot rasisme. Da Follevåg møter 

rasisme på videregående etter en idyllisk barndom, får selvbildet og selvtilliten hans sår som 

han føler ennå ikke har grodd. «Framleis gjer det fysisk vondt å tenkje på dei tre åra på 

vidaregåande, for det er dei verste åra i livet mitt.» (Ibid. s.10). Han blir kalt «Guling», og 

opplever det som om han ikke er et menneske, men en farge. Rasismen truer identiteten hans; 

han følte seg uovervinnelig som Akillevs, nå har «klassekameratene» funnet hans svake 

punkt. Når psykologen ber ham si tre positive ting om seg selv, og han ikke kan komme på en 

eneste ting å si, sier psykologen: «Er du ikkje litt rasist sjølv?» I ettertid sier Follevåg at han 

hadde akseptert og tatt opp i seg «mange av fordommane og den frykta mange har mot 

menneske med annan biologisk og kulturell bakgrunn» (ibid.s.13), men at han ble tvunget til å 

konfrontere seg selv og sine egne negative holdninger til sin etniske bakgrunn.  
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I et intervju forteller Tjønn at Adoptert identitet har vært en viktig bok for ham. Tittelen på 

hans egen bok om adopsjonserfaringer og identitet, Kinamann, er tvetydig. Det kan diskuteres 

om uttrykket «Kinamann» er rasistisk ladet, eller bare koselig og spøkefullt. Når man 

sammenlikner Bokmålsordboka anno 2010 (Lest på nettet 7.1.16) med Riksmålsordboken 

anno 1977, går det fram at betydningen av ordet «Kinamann», i motsetning til betydningen av 

ordet «Neger», ikke har endret innhold på de siste 40 årene.  

2010: kinamann - (etter eng.) spøk.: kineser 

1977: kinamann – (spøkefullt) kineser  

Kinamann er en prototyp som i vestlig sjargong representerer en person fra den sørøstlige 

delen av Asia. Kinas historiske, politiske og økonomiske hegemoni i denne delen av verden er 

nok mest sannsynlig grunnen til at østasiater så ofte kategoriseres som kinesere. Hverken 

«koreaner» eller «vietnameser» forekommer som nedsettende betegnelser i Kinamann eller 

Upperdog selv om dette er opprinnelseslandene til de respektive hovedpersonene. Det gjør 

derimot «kinamann» eller «kineser», og for Gjermund føles dette krenkende, selv om ordet 

kineser, når det referer til en person fra Kina, neppe har spesielt negative konnotasjoner.  

I sin doktoravhandling undersøker Yan Zhao hvilken betydning «å se annerledes ut» har for 

internasjonalt adopterte i Norge i forhold til deres «norskhet» (Norwegianness). Det hun 

legger vekt på i analysen er ytre, eller fenotypiske, forskjeller. Fenotype er opprinnelig et 

begrep fra biologien og refererer til «any observable characteristic or trait of an organism». 

(Zhao 2012, s.22). I senere tid har begrepet fenotype, ifølge, Zhao blitt lånt av 

samfunnsvitenskapene, særlig i forbindelse med rase/etniske studier, og kritiske «whiteness 

studies» for å diskutere hvordan synlige fysiske trekk, da særlig hudfarge, blir konkretisert og 

tingliggjort (reified) for å markere rasemessige eller etniske grenser. (Wallmann 1986:229, 

Alcoff 1999:40, Berg, Hübinette og Tigervall 2009 i Yan Zhao 2012). 

For å undersøke hvordan «å se annerledes ut» blir signifikant for internasjonalt adopterte i 

forhold til deres «norskhet», undersøker hun om, og eventuelt hvordan, maktrelasjonene bak 

denne forskjellighetsskapende prosessen kommer til uttrykk gjennom begrepet «rase», og 

hvordan denne prosessen også er en prosess av «doing race». Fenotypiske forskjeller med sin 

vekt på kroppslige trekk er derfor et nyttig begrep i analysen av adoptertes erfaringer med «å 

se annerledes ut» i Norge ifølge Yan Zaho. Dette fordi det setter fokus på hvordan de 
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forholder seg til spørsmål knyttet til det å ikke være hvit når man er omgitt av en hvit 

majoritetsbefolkning.  

Gjermund møter rasisme ganske tidlig i barndommen: «Første gang jeg opplevde rasisme: 

Hvor gammel var jeg? Åtte? Ni?» (s.19). Gjermund er god i sport, særlig fotball, og er spiss 

på laget. Det er en lykkelig tid, men etter at han har scoret hører han plutselig et tilrop: «Dra 

hjem dit du kommer fra, din guling!» (s.19). Og noen år senere, også på fotballbanen: «Ha,ha, 

de har en kineser på laget!» (s.20). Som voksen er han, sammen med kona, Helene, fadder i 

en barnedåp i Risør. En eldre mann stirrer på ham, han kjenner Helenes familie, og hilser 

hyggelig på henne etter dåpen. Så sier han: «Men hvem er han kineseren?» (s.219). Kanskje 

ingen fornærmelse i seg selv, men oppfølgingsspørsmålet «Hvordan liker du deg her i Norge, 

da?» er underlig siden Helene nettopp har fortalt at Gjermund er norsk og oppvokst i Norge. 

Selv om Gjermund, akkurat som informantene i Zhaos undersøkelse, ser på seg selv som 

norsk, blir denne posisjonen systematisk utfordret.   

Flere steder i Kinamann gir Tjønn via sin førstepersonforteller uttrykk for postkolonial kritikk 

av IA. På Holt treffer han den unge kvinnen Tae-sook. Hun har vokst opp der, og nå har hun 

en liten jobb på barnehjemmet. Som liten fikk hun en skjemmende brannskade i ansiktet. Han 

spør seg selv om hun ville blitt adoptert med et plettfritt ansikt, og undrer seg på hva som er 

utvelgelseskriteriene. Han tør ikke spørre på Holt, men ringer moren som bekrefter hans 

mistanke når hun refererer til gutten som ikke ble adoptert fordi han var døv på et øre. (s.136-

7).  

Hübinette går langt i sin postkoloniale adopsjonskritikk når han sammenlikner IA med den 

transatlantiske slavehandelen hvor de unge og friske var mest ettertraktet. Han mener at begge 

praksiser er drevet av etterspørsel fra forbrukermarkedet hvor privatinteresser og kynisk 

profittbegjær styrer. Unge og friske får høyest verdi.  

«Both the slaves and the adoptee are separated from their parents, siblings, relatives and 

significant others at an early age, stripped of their original cultures and languages, reborn at 

harbours and airports. Christianized, re-babtized; both assume the name of their master/parent, 

and in the end, only retain a racialised, non-white body that has been branded or given a case-

number. (…). Last but not least, both groups are brought over only to please and satisfy the 

needs and desires of their well-to-do buyers and owners». (Hübinette 2006, s.4).  

Hübinette utfordrer synet på adopsjon som humanistisk prosjekt, og ser bort fra de mer 

pragmatiske sidene ved fattigdom når han fokuserer ensidig på IA som annektering og 
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nykolonialisme. Også motivene han tillegger adoptivforeldre kan oppfattes som svært 

krenkende. Hübinettes innfallsvinkel er allikevel interessant når han artikulerer et syn på IA 

som en uakseptabel måte å danne familie på, ikke minst fordi det utbredte synet på adopsjon 

som «godt», filantropisk, og et uttrykk for norsk velgjørenhet, på mange måter kan sies å 

representere en kulturell arroganse som kan trenge motstemmer.     

For Gjermund blir det som skjer med Arve Beheim Karlsen, også han adoptert til Norge fra et 

asiatisk land, et skremmende bilde på hva rasisme kan føre til. Når han leser om saken i 

Sogndal, på vei hjem fra korpsseminar, identifiserer han seg med den unge mannen, og 

erkjenner at dette kunne hendt ham selv.    

«Indiskfødte Arve Beheim Karlsen ble jaget mot Sogndalselven av to jevnaldrende gutter. De 

ble ikke dømt for drap, men fikk ett og tre års fengsel for mobbing og trusler på rasistisk 

grunnlag. (….) Der og da følte jeg at Sogndal hadde forandret seg: Jeg tenkte at her kan unge, 

mørkhudede gutter dø fordi de ser annerledes ut. Akkurat som meg.» (s.40). 

Arve Beheim Karlsens mor, Kari, trekker fram hvor viktig det er å ikke underkommunisere 

eller bagatellisere mulige problemer som kan dukke opp når man har en annen etnisk 

opprinnelse enn norsk. Samtidig er hun opptatt av at man må unngå å fokusere for mye på noe 

som kanskje aldri blir et problem, et dilemma som også adopsjonsforskningen peker på. 

 «Det er de som mobber og trakasserer som er problemet, ikke de adopterte barna. Det er det 

enormt viktig å huske på. Det var ikke Arves skyld at han ble mobbet, sier Kari. Hun mener 

adoptivforeldre må bli flinkere til å forberede barna på hva de kan møte av negative 

opplevelser, så det ikke kommer som et sjokk på dem. Når små barn får bemerkninger på 

grunn av hudfargen, sier vi ofte at de ikke skal bry seg. Kanskje gjør vi da dette til et forbudt 

tema. I stedet bør vi jobbe for at barna skal se det positive i at vi er ulike. At de ikke uten 

videre skal godta at andre snakker negativt om dem. På den andre siden er det vanskelig å 

problematisere for mye noe som kanskje ikke blir et reelt problem». (Korneliussen 2002). 

 

Rundt 20 prosent av utenlandsadopterte barn opplever diskriminering på grunn av utseendet, 

ifølge forsker Pål Ketil Botvar. (Ibid.).  Han har vært med i et forskernettverk som har studert 

utenlandsadopterte barn og unges livssituasjon i det norske samfunnet fram til 1999. I 

artikkelen «Utenlandsadopterte opplever ofte rasisme» forteller Yan Zhao at mange av 

informantene i Negotiating Difference hadde vært utsatt for ubehagelige opplevelser knyttet 

til stereotype holdninger og reaksjoner på grunn av at de skilte seg ut utseendemessig. 

(Kobberstad 2013). I Gjermunds mange refleksjoner rundt eget utseende er høyden hans ofte i 

fokus. Erik, en av Zhaos informanter, er også opptatt av utseende og høyde og beskriver seg 
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selv som «Den lille asiatiske mannen i det store, hvite Norge». (Kobberstad 2013, s.3).  Han 

opplever høyden sin som noe negativt. Erik besøker Korea, og opplever at det skjer en 

kroppslig forandring med ham. Han følte seg lykkeligere fordi han var lik folk rundt seg og 

utseende ikke lenger var relevant. Han følte seg hjemme til tross for at han ikke forsto språket, 

og han forklarte denne kroppslige forandringen som biologisk fundert Zhao hevder at for 

norske, hvite, lave menn blir ikke høyde et problem på samme måte. «De blir uansett 

oppfattet som norske – fordi de er hvite.» (Ibid. s.2). Eriks erfaringer er et eksempel på 

hvordan interseksjonalitet, i dette tilfellet hans litenhet og hans etnisitet, blir marginaliserende 

faktorer som virker sammen og utfordrer omgivelsenes forestillinger om norskhet, og dermed 

forsterker stereotypiene knyttet til asiatiskhet. Da Gjermund som barn opplever at en nabo sier 

«Nå ser du nesten ikke asiatisk ut lenger. Jeg synes du ser helt norsk ut, akkurat som de 

andre» (s.118), er det nok ment å være hyggelig. Norsk utseende er helt åpenbart idealet både 

for naboen og Gjermund. Men da han igjen ser seg i speilet i håp om at naboen har rett, er alt 

som før. Opplevelsen av å se annerledes ut framstilles faktisk som helt sentral for 

Gjermunds/forfatterens valg av tema.  

«Jeg skriver denne teksten fordi jeg aller mest her i verden skulle ønske jeg var et helt normalt 

menneske. Som kan sette seg på trikken eller t-banen om morgenen og ikke føle at alle stirrer 

på grunn av et avvikende utseende.» (s.22).   

I Gjermunds hverdag er muligheten for uønskede påminnelser om at han skiller seg ut, alltid 

til stede. «Innimellom opplever jeg at nordmenn snakker engelsk til meg. De lurer på om jeg 

trives i Norge, om jeg liker landet og ikke minst: hvor jeg er fra». (s.22).   

5.3.7 Avreise 

I bokas andre del, «Avreise», tar Gjermund konsekvensen av disse følelsene. Han bestemmer 

seg for å reise på en ukes ferie til Sør-Korea. Reisen han begir seg ut på er en slags odyssé, en 

potensielt farefull ferd (i hvert fall i forhold til egen identitet/på et psykologisk plan) til en 

ukjent del av verden for «å ta tilbake» det han nå ser som svært dyrebart; sin egen og sin 

sønns biologiske identitet som skal gi svar på hvem de er. I toalettkøen på flyet opplever han 

noe helt nytt. «Hvorfor har jeg ikke lagt merke til det før? Overalt i flyet ser jeg en overvekt 

av asiatiske ansikter. For første gang i livet føler jeg meg normal!» (s.177).  

Denne opplevelsen er skjellsettende for ham, den gir ham mot og kraft til å takle den uroen 

han føler på reisen mot det ukjente. Uansett hva som venter ham er det  
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«verdt alt som måtte komme de neste dagene, selv om det skulle bli de verste dagene i livet 

mitt, så vil akkurat dette øyeblikket være verdt alt sammen, på grunn av denne følelsen: For 

første gang har jeg stått oppreist i offentligheten og ikke følt at folk har stirret på meg fordi jeg 

ser annerledes ut.» (s.178).   

Den litt tafatte helten som stadig må tenke på filmen Lost in Translation når han vandrer rundt 

i Seouls gater, får hjelp av Emma, datteren til mannen han møtte på flyet. Her bruker Tjønn et 

narratologisk grep ved å innføre en såkalt oversetterfigur. I Romanen, nasjonen og verden 

beskriver Elisabeth Oxfeldt slike oversetterfigurer som formidlere mellom kulturer, og viser 

til hvordan den unge halvkasteaboriginen Nullah i filmen Australia er en slik formidler 

mellom den britiske overklassekvinnen Lady Sarah, spilt av Nicole Kidman, og landets 

urbefolkning. I Hanne Ørstadviks bok Presten er det den etnisk norske presten Liv som 

forbinder leseren med samisk kultur. En tredje oversetterfigur som Oxfeldt referer til er Saul i 

Vargas Llosas roman Han som snakker (El Habalador). Boka handler om forholdet mellom 

machiguenga-indianerne og Perus majoritetsbefolkning, og Saul, som framstilles som en 

mystisk og nokså urealistisk figur, har til oppgave å megle og kommunisere mellom 

urbefolkningen og det peruanske samfunnet. Dette er han i stand fordi han inkorporerer både 

språklig, etnisk og kulturell hybriditet. (Oxfeldt 2012, s.173-227). 

Det gjør også Emma, og i Kinamann får hun rollen som formidler og fortolker av Korea for 

Gjermund. Hennes historie likner hans. Også hun er adoptert og har bodd på Holt, men der 

slutter likheten. Hun studerer koreansk ved et prestisjeuniversitet i Seoul, og kjenner språket 

og kulturen. I Norge representerer Gjermund og Emma etnisk hybriditet, i Korea er 

Gjermunds hybriditet av språklig og kulturell art. Han ser ut som en hvilken som helst ung 

koreansk mann, men føler seg som en utenforstående, vet ikke hvordan han skal fortolke 

omgivelsene og mangler språk. Han syns Emma glir naturlig inn i gatebildet. «Hun passer 

bedre inn her enn meg». (s.208).  

Begge forventer at koreanere skal være skeptiske til dem fordi de er blitt adoptert til Vesten, 

og dermed representerer det som kan kalles «Nasjonens skam»; barna som landet ikke var i 

stand til å ta hånd om. Men slik er det ikke, og Emma tolker dette som et uttrykk for Koreas 

velstandsutvikling. «Før var koreanere kanskje flaue over at de måtte sende barn ut av landet, 

mens de nå har økonomi til å skaffe de foreldreløse barna nye foreldre i hjemlandet. Det har 

økt selvtilliten deres.» (s.208). 
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I sin doktorgradsavhandling om migrasjonslitteratur, Memories out Place and Season, foretar 

Annika Bøstein Myhr en analyse av Kinamann.  Her diskuterer hun hvordan internasjonalt 

adopterte posisjonerer seg i forhold til barn i sitt opprinnelsesland som ikke ble adoptert. 

«For how do individuals who were born in the so-called third world position themselves when 

they have been adopted to a first-world country that sees it as its mission to spread its welfare? 

Tjønn´s novel indicates, on the one hand, that they are grateful – but, on the other hand, it also 

indicates that adopted persons from less wealthy countries feel a degree of guilt in relation to 

those who did not get to be adopted. (Myhr 2014, s.312).  

Snarere enn å føle dårlig samvittighet, slik Myhr argumenterer for når hun analyserer 

Gjermunds følelser overfor Hong, uttrykker Gjermund og Emma at de ikke forventet å bli sett 

på som misunnelsesverdige, men som bærere av nasjonens skam.   

Under oppholdet i Seoul har Gjermund mest lyst til å trekke seg tilbake på hotellrommet. Han 

føler seg fanget i sin selvmedlidenhet, sin hjemlengsel og sin frykt for å rote borti det ukjente. 

Men den foretaksomme Emma driver handlingen videre. Hun snakker med Hong mens 

Gjermund venter utenfor fordi han syns det er pinlig å gå inn på McDonalds og bli gjenkjent 

av betjeningen. «De vil tro at jeg er en plagsom mann som forsøker å få kontakt med 

kollegaen deres». (s. 224). Gjermund ser seg selv gjennom andres øyne, og hans følsomhet for 

hva andre måtte mene om ham, ville kanskje hindret ham i å få kontakt med Hong, hadde det 

ikke vært for oversetterfiguren Emma.  

Sammen med henne og Edgar drar Gjermund til Holt, og det gjør dypt inntrykk på ham å se 

alle de foreldreløse barna som leker på gulvet. Barna har fått tildelt nye foreldre, de venter 

bare på å bli sendt av sted, forteller den ansatte, miss Lee.  

Under dette første besøket får ikke Gjermund vite noe nytt, men andre gang han besøker 

barnehjemmet, får han ny informasjon. Moren er ukjent, faren het Jung Suh-som han selv, og 

han har en eldre bror. Papirene han får på Holt er så viktige for ham at det ville være en 

katastrofe å miste dem. «Det føles som å bære rundt på et helt liv, og hvis jeg mister disse 

papirene, vil livet gå tapt». (s.227). Han har fått en biologisk biografi, han kjenner sin fars 

navn, og vet litt mer om hvor han kommer fra. Det nye han har fått vite om seg selv tillegges 

enorm betydning. Hans søken har endelig gitt konkrete resultater. 
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5.3.8 Hvem er forfatteren av Kinamann? 

I analysen av Kinamann ser Myhr også på Tjønns veksling mellom bokmål og nynorsk 

gjennom forfatterskapet. Hans to første romaner er skrevet på nynorsk, Kinamann på bokmål, 

og i sin siste bok, den prisbelønnede ungdomsromanen Så vakker du er, skriver han igjen på 

nynorsk. 

Siden temaet i Kinamann er søken etter identitet, og boka langt på vei er en selvbiografi, 

(Tjønn sier selv at Gjermund er en overdreven utgave av ham selv, jfr. Myhr s.307), er 

språkvalget interessant. Feios tilhører nynorsken kjerneområde, og både bondeyrket og 

bygdekulturen representerer tradisjon og verdier som går i arv, noe som også manifesterer seg 

gjennom odelsretten. Gjermund er svært ukomfortabel med rollen han er tildelt; fysisk 

strekker han ikke til, psykisk føler han ubehag og endog avsky for mange av de oppgavene 

bondeyrket byr på. Han føler seg fremmedgjort, han har visst havnet på feil klode:  

«Jeg ser for meg at jeg var et romvesen. En som kom fra et fremmed sted og plutselig befant 

seg i verdens minste bygd. Jeg var et romvesen på utstilling. Hva var det folk tenkte da de så 

meg? De smale øynene mine? Den gyldne huden? Det kullsorte håret? Den flate nesen og de 

fyldige leppene? Ble de stående å stirre? Tenkte de: Her er odelsgutten. Her er han vi har 

ventet på. Her er Gjermund Brekke, ja, det er det ingen tvil om, det kan vel alle se.» (s.67).  

Gjermund vet at han hverken kan eller vil bli bonde. Valget av bokmål later til å ha vært et 

naturlig valg for å uttrykke og underbygge Gjermunds opplevelse av hvem han er, hvor han 

vil leve, og hva han vil arbeide med.  

«It is easier for Gjermund, as a South Korean adoptee, to be accepted and accept himself as a 

Norwegian if he gives up the allodial right, and it is easier for Brynjulf Jung Tjønn to lead 

Gjermund towards an acceptable sense of identity if he describes his identity quest in Bokmål, 

which is a language with more traditions for inclusion of elements from outside the Norwegian 

semiosphere than New Norwegian. (Myhr 2014, s.301).  

Hun framhever dessuten skiftet av fortellerstemme fra Gjermund til Hong og hvordan dette 

skaper tvetydighet i forhold til hvem av dem som egentlig er forfatteren av boka. Hong 

representerer en alternativ livshistorie, slik forholder det seg uavhengig av hvem som er 

forfatteren. Er den alternative historien tragisk? Hong har vokst opp uten tilhørighet til noen, 

kanskje med unntak av sin fosterfar som døde plutselig. Da tok han et bevisst valg om ikke å 

knytte seg for sterkt til noen. For ham blir barnehjemmet Holt det faste punkt i livet. Han har 

opplevd vanskelige tider, og har vært nødt til kjempe for å klare seg. Også han ønsker å bli 
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forfatter, og de to blir enige om å bruke hverandres liv som grunnlag for sine respektive 

romaner. Bokas to første sider hvor Gjermund presenterer seg selv på en medrivende måte, 

blir nå begynnelsen på Hongs bok, hvor tittelen er nettopp Kinamann. Denne enigmatiske 

slutten gir den tilsynelatende enkle oppvekstromanen en dypere bunn. Skapes forfatteren 

Hong for å fantasere rundt en alternativ livshistorie for Gjermund? Representerer Hong det 

adopterte barnets «ghost story» i tråd med det adopsjonsforskeren Betty Jean Lifton8  

påpeker? Er Hong virkelig Gjermunds bror, eller er han den egentlige forfatteren av 

Kinamann? Den tvetydige måten boka toner ut på, åpner for ulike tolkninger. Ved å sette 

Hongs og Gjermunds historier opp mot hverandre, tydeliggjør Tjønn adopsjonens tap og 

gevinst. 

Kapittel 6 Oppsummering 

6.1 Innledning 

I oppsummeringen vil jeg foreta en sammenlikning av adopsjon og identitet i Upperdog og 

Kinamann, og også svare på de tre hovedspørsmålene i problemstillingen.  

Både Upperdog og Kinamann handler om internasjonal adopsjon, et forholdsvis nytt fenomen 

i adopsjonshistorien. Protagonistene er fra henholdsvis Vietnam og Sør-Korea, to land i Sør-

Øst Asia som begge er Kinas naboer, og som har hatt samme mønster med krig med USA 

basert på blant annet dominoteorien og antikommunistisk retorikk.  

Filmen kom i 2009, romanen i 2011, begge foregår i vår samtid, og Yanne, Axel og Gjermund 

er nokså jevngamle; alle befinner seg et sted i tjueåra. De er ikke direkte offer for krig, men 

for sine hjemlands fattigdom, blant annet som følge av krig og ustabilitet. De er «stille 

migranter» som har blitt fraktet halve kloden rundt til sine nye foreldre. Deres reise 

representerer et fenomen typisk for en senmoderne globalisert verden, i motsetning til de 

andre adopsjonsfortellingene i oppgaven. Oidipus havner i en annen bystat i antikkens Hellas, 

Heathcliff foretar en kort reise fra Liverpool til Yorkshire sammen med sin adoptivfar, Anne 

                                                 

8 «The orphaned child is always accompanied by the ghost of the fantasy child he might have been had he stayed 

with his birth mother and by the ghost of the fantasy child his adoptive parent might have had.” (Lifton i Myhr 

2014, s.311)  
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kommer til Bjørkely fra barnehjemmet etter noen timers reise med tog, og hest og vogn, og 

barna i «Itte no knussel» blir værende i bygda. I Secrets and Lies er Hortense både født og 

oppvokst i London, mens Pari blir trukket i en liten vogn av sin far de to dagene det tar å gå 

fra landsbygda der de bor, til adoptivforeldre i hovedstaden Kabul. Alle adopsjonene er 

nasjonale, og bare Heathcliff framstilles som etnisk forskjellig fra sin nye sosiale familie.  

Bakgrunnen for at man vendte blikket utover egne landegrenser for å finne barn som var 

aktuelle for adopsjon, var samfunnsendringer i form av økt velferd, kvinnefrigjøring, nye og 

bedre prevensjonsmetoder, liberalisering av abortlovgivningen i de fleste europeiske land og 

bedre metoder for fertilitetsbehandling. Konsekvensen var en sterk nedgang i nasjonale 

adopsjoner, ganske enkelt fordi det ikke lenger fantes barn for adopsjon, et nytt fenomen i 

historien, og et uttrykk for vellykket samfunnsøkonomisk og demografisk utvikling i den 

vestlige verden. Gjennom historien har man kvittet seg med uønskede barn på ulike, og mer 

eller mindre humane måter, fra utsetting, barnefødsel i dølgsmål, fostring, ulike institusjoner 

for foreldreløse, nasjonal adopsjon, og endelig til det som er oppgavens hovedfokus; 

internasjonal adopsjon.     

6.2 Hvilke markører for identitet er mest sentrale for protagonistenes identitetsutvikling 

i Upperdog og Kinamann?  

6.2.1 Urban og rural bakgrunn og identitet 

Under overskriften «Norge som slektsgård» peker Thomas Hylland Eriksen og Iver B. 

Neumann på slektskap som den eldste matrisen for identitet. «Odelsloven er kanskje den 

klareste effekten av tradisjonell norsk slektskapstenkning. Gården går i slekten, eldste sønn 

arver gården. På 1970-tallet ble dette endret til en kjønnsnøytral bestemmelse, en helt 

grunnleggende endring i norsk identitet». (Eriksen og Neumann 2011, s.10).  

Odelsretten er sentral for Gjermund Brekkes livsskjebne, og i Kinamann plasseres vi effektivt 

på den norske landsbygda i begynnelsen av «Avreise», del 1 i Tjønns roman: 

«Dette vil jeg aldri glemme: Jeg har trædd på meg de altfor store, grønne gummistøvlene og 

stavret meg over det gruslagte tunet. Allerede nå kunne jeg høre de myke slagene. Jeg gikk 

under låvebroen og bort til enden av fjøsveggen ( … ) Det er dette synet og denne lyden jeg 

aldri vil bli kvitt fra hodet: Når jeg lukker øynene kan jeg fremdeles, 23 år etter, se for meg 

fars nakne overkropp, de digre, senete og hårete armene, svetten som drypper fra pannen hans, 
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og de kraftige nevene hans som holder hardt rundt en liten kattunge, kanskje bare fem-seks 

dager gammel, mens han kyler kattungen om og om igjen mot en flat stein på bakken.» (s.11).  

Dette barndomsminnet har brent seg inn i Gjermund. Også for leseren framstår faren som 

barbarisk. Bonderomantikken er fraværende i Kinamann, skildringen av bondens liv tenderer 

mer i retning av grell naturalisme. Lesingen av Kinamann gir en ikke lyst til å bli bonde!  

I sin rapport om norsk identitet og forholdet til Europa etter folkeavstemningen om EU i 

1994, sier Eriksen og Neumann at perioden etter 1994  

«har vært preget av en akselerering av globaliseringsprosesser som allerede var i full sving den 

gangen. Befolkningen i en by som Oslo er nå ikke bare etnisk mangfoldig, men 

hypermangfoldig – det tales nesten 200 språk i byen, hvor én av fire nå har utenlandsk 

bakgrunn.» (Eriksen og Neumann, s.10). 

Dette er kulissene i Upperdog, hvor også rammen blir satt i første scene; Axel på 

fortauskaféen, hektisk byliv, trikk som passerer, trafikklyder. Både Yanne og Axel er typiske 

representanter for det urbane. Yanne bor og jobber i hjertet av byen. Restaurantens bakgård, 

hvor hun og Maria tar en røyk mellom slagene, er en steinørken, men allikevel et åpent byrom 

hvor de to kvinnene føler seg frie, kan avreagere og være seg selv. Mangfoldet i bydelen, som 

med Yannes ord «ikke akkurat er vestkanten», blir vist gjennom de ulike typene som bor og 

ferdes der; pønkere, studenter, hushjelper (Maria), afghanistanveteraner (Per), narkolangere 

osv. På Axels jobb i sterile, moderne lokaler, ser vi en annen side av byen, et hipt og urbant 

miljø. En tredje location er foreldrenes vestkantvilla som ligger i gangavstand fra 

Frognerparken, hvor Maria lufter hunden Fluffy.  

Landsbygda er representert også i Upperdog gjennom afghanistanveteranen Per, som blir 

kjæreste med Yanne. Han kommer fra ei uspesifisert norsk bygd, og når den naive og 

uskyldige tenåringsbroren Karsten kommer på helgebesøk, blir unggutten urolig over bråk fra 

gaten utenfor, bekymret for at broren kanskje bruker narkotika, og redd for at noen blir 

kidnappet når de hører en kvinne skrike utenfor. Karsten, kledd i hjemmestrikket heilnorsk 

ullgenser, blir i «Migrants of the New Norway», beskrevet som en moderne variant av 

Fjellmusa (Ringrose 2013, s.42), med referanse til eventyret om Bymusa og Fjellmusa. Men 

Karsten er mer tilpasningsdyktig enn Fjellmusa, og for å hjelpe broren i vendettaen mot 

Susanne, (fotografen som tok bildet som har vært til stor skade for Per), skifter han til 

hettegenser og tar på seg rollen som «gutteprostituert dopselger» for å «frame» Susanne i det 

hun tar imot en plastpose med hvitt pulver. Den kvikke og snarrådige gutten takler rollen sin 
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perfekt, men føler seg ubekvem etterpå og ber Per si til Susanne at han egentlig er veldig mot 

narkotika.  

Gjermunds foreldre har de samme holdningene som Karsten til Oslo. Det er en skummel by 

hvor farlige ting kan skje. Gjermunds far frykter for eksempel at det kan ha hendt noe 

forferdelig med sønnen i forbindelse med at to unge kinesiske studenter ble drept på sin hybel 

i byen, rett og slett fordi Gjermund, som dem, har et asiatisk utseende.  

Byen byr på muligheter, anonymitet, brudd med tradisjoner og familiebånd, og frihet til å 

velge hvem man vil være uten småsamfunnets kontrollmekanismer, forventninger og 

projeksjoner. Det er et slikt bilde av byen vi møter i både Upperdog og Kinamann. I Sara 

Johnsens film ser vi Oslos multikulturelle ansikt. Mange internasjonalt adopterte har pekt på 

byens fortrinn for mennesker med en annen etnisitet enn majoritetsbefolkningen, og både 

Axel og Yanne framstilles som integrerte og «på plass» i en urban setting. I motsetning til 

dem har ikke Gjermund vokst opp i byen, han velger den som voksen. Samtalen med kona 

Helene under et besøk i Feios oppsummerer Gjermunds forhold til bygd og by:   

«Tenk at du har vokst opp her. Det er så vanskelig å forestille seg. Du er jo så urban. Så 

tilpasset bylivet. Jeg kan ikke se for meg at du har vært et barn her.» 

«Ikke jeg heller, egentlig. Det er rart. Men jeg føler meg fremmed her.» (s.64). 

Også målformen i Kinamann er et bevisst valg. Det er Tjønns første roman på bokmål, og 

språkvalget gir mulighet for en noe større distanse til stoffet:   

«Det er ikkje lett å ta farvel med noko eg har hatt eit nært forhold til over mange år. Ei 

skilsmisse er ei drastisk handling, men vert sjeldan gjort utan grunn. Også i mitt tilfelle er det 

grundig gjennomtenkt, spesielt etter at eg har vore utru over lengre tid. Så no har eg bestemt 

meg: Eg må skiljast frå mitt kjære hovudmål — nynorsken. («Farvel til nynorsken» 

Aftenposten innsikt, publisert 16. april 2008). 

Utroskapen/skilsmissen består av treenigheten yrke, bosted og målform, og i Kinamann følger 

Gjermund globaliseringstrenden; fra bonde til journalist/forfatter, fra bygd til by, og fra 

nynorsk til bokmål. Bakgrunnen for «skilsmissen» er, ifølge Tjønn selv, språklig forvirring 

etter journaliststudier og jobber i Oslo. Tjønn nevner ikke identitet i forbindelse med 

språkskiftet. Annika Bøstein Myhr peker på at identitet «traditionally has been very important 

in the distinction between New Norwegian and Bokmål». (Myhr 2014, s. 298), og 

argumenterer for at språkskiftet har en annen forklaring enn det praktiske utsagnet «Bokmål 
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fungerte bedre for denne romanen». Uansett representerer nynorsk forbindelseslinjer til 

Norges historie, bygde-Norge, tradisjoner, det rotekte og opprinnelige i større grad enn 

bokmål, som kan ses som byborgerens språk, et språk som sannsynligvis er bedre egnet enn 

nynorsk til å representere protagonisten i Kinamann.   

Myhr fremhever velferdsstaten som avgjørende for Gjermund og Hongs ulike skjebner i hver 

sin hovedstad. Oslo er beskrevet som et sted som inviterer ethvert individ til å utvikle og 

realisere seg selv, uavhengig av familiebånd og tradisjoner. Livet i Seoul er derimot beskrevet 

som et sted som sluker tiden og talentet til Gjermunds bror, Hong, som aspirerer til å bli 

forfatter, men som må arbeide på McDonald´s for å forsørge sin kone og sine barn. (Myhr 

2014, s.299).  

6.2.2 Biologi, biologosentrisme og identitet 

På ulike måter fremheves spørsmål knyttet til det ikke å kjenne sin biologi som sentral for 

protagonistens identitet i Kinamann. Gjermund ligger ofte våken om natta fordi han grubler 

over «hvem han er». Han blir forfatter fordi han ikke kjenner sin egen biologi, og kanskje 

også fordi han, mer eller mindre bevisst, ser forfatteryrket som en vei ut av slektsgården 

(bokstavelig og metaforisk).  

«Jeg skriver fordi jeg har vansker med å sove om nettene. Jeg skriver fordi jeg ikke vet hvem 

jeg selv er og fordi jeg ikke er fornøyd med hvordan jeg ser ut. Jeg skriver fordi jeg i mange år 

har drømt om å se ut akkurat som de fleste av dere som leser denne teksten: lys hud, lyst hår, 

blå øyne. (s.21).   

Han engster seg for at familien ikke aksepterer ham fordi han ikke er i slekt biologisk, en 

følelse som kulminerer når han ikke blir bedt om å være med og bære farmorens kiste. 

Biologosentriske tanker om å ha en mangel forsterkes da han får en sønn som han tenker også 

vil mangle en stamtavle på farssiden. Hong derimot, «vet hvem han er». «Selv om jeg ikke 

ble adoptert bort, har jeg i hvert fall én fordel: Jeg vet hva jeg er. Jeg er hundre prosent 

koreansk!». (s. 246).  

Og etter møtet med barndomsvennen og mobbeofferet Vegard: «Det er nesten som om jeg 

misunner Vegard litt. (…). Han vet i det minste hvem han selv er». (s.272). Det vet altså ikke 

Gjermund – fordi han ikke kjenner sin biologi! Også grunnen til at han blir forfatter kan ses 
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som biologosentrisk i den forstand at han forklarer sin interesse for litteratur med at den 

skyldes «noe som ligger i genene».    

I Upperdog kjenner Yanne sin biologiske historie, i hvert fall på morssiden. Hun bærer med 

seg sorg og smerte knyttet til drapet på moren og tapet av broren, hun føler skyld, men har 

samtidig fordelen av å kjenne sin historie. Axel har i langt større grad enn søsteren et plaget 

sinn. Hans arroganse springer ut av en forvirring og sårhet han ikke er herre over. Sårheten 

uttrykkes først og fremst med blikket, men også med ord. Når han blir kjent med sin historie, 

overveldes han fullstendig, og spør Maria om han bør oppsøke lege fordi dette er mer enn han 

kan takle. Axel er preget av mistillit til andre mennesker, og uttrykker kvinnefiendtlige 

holdninger gjennom ord og handlinger.  Det er grunn til å tro at Axel først og fremst er 

traumatisert av å miste kontakten med søsteren. 

Axel: Kunne du ikke bare latt meg vite at det var noen der. 

Anne: Du var så veldig knyttet til henne (…) Det var henne du gråt etter, du hadde mareritt den 

gangen også.  Hun var jo to år eldre og hadde passet mye på deg. Var som en mamma for deg. 

(s.103) 

Når Yanne viser ham bildet av moren, vekker det ingen minner overhodet. På flyplassen, 

barnas «fødeplass» er han fortsatt sammen med sin søster, og han virker som en glad liten 

gutt. Som voksen går Axel, nærmest automatisk, ut i fra at kvinner er troløse og svikefulle, 

noe som kan settes i sammenheng med at Yanne «forlot ham».  

I likhet med i Upperdog står et familiebilde sentralt også i Kinamann. I bokas siste linjer vises 

det til et bilde av Hong og Gjermunds biologiske familie; «Mor og far på hver sin stol. Jeg 

sitter på fars fang. Min lillebror, som ble oppkalt etter far, sitter på mors fang. Da jeg havnet 

på Holt Children´s Service, var han allerede adoptert bort». (s.272). I Upperdog er det bildet 

av barnas biologiske mor som står i sentrum i filmens siste scene. I begge tilfeller framhever 

bildene betydningen av biologisk familie. 

Også i flere av de andre tekstene som er nevnt i oppgaven, står spørsmål om biologi og gener 

sentralt, blant annet i Og fjellene ga gjenlyd. I gjenforeningen i bokas siste del, knyttes 

følelser av tilhørighet til det å ha felles blod og gener, mens det flere ganger framheves at Pari 

alltid følte seg fremmed for sin adoptivmor. I Secrets and Lies gjør Mike Leigh et poeng av å 

tone ned betydningen av biologi, men framhever allikevel nærhet i biologisk familie 
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avslutningsvis.  Biologi spiller en sentral rolle både i Upperdog og Kinamann, på sett og vis 

også i Oidipus, hvor det å ikke ha kjennskap til sin egen biologi/herkomst får katastrofale 

følger.  Hortense bærer på ubesvarte spørsmål om sin bakgrunn og går målbevisst i gang med 

å lete etter sin biologiske mor rett etter adoptivmorens død, mens Gjermund i sin søken etter 

svar på de samme spørsmålene i sin fødeby Seoul, er nølende og ambivalent.     

 

6.2.3 Etnisitet og identitet 

I både Upperdog og Kinamann er adopsjonene «transrasiale». Det er de ikke i tekstene jeg har 

tatt for meg i kap. 2, muligens med unntak av i Stormfulle høyder, hvor Heathcliff framstilles 

som sigøyner, mørkhudet osv. I Secrets and Lies er det underlig nok biologien som er 

«transrasial» siden biologisk mor, (Cynthia), og datter, (Hortense), har ulik etnisitet.  

I Kinamann opplever Gjermund rasisme allerede som barn. Han får stadig utfordret bildet av 

seg selv som norsk, og drømmer om å være høy og blond. I Adoptert identitet forteller 

Follevåg at psykologen konfronterte ham med at han faktisk hadde rasistiske holdninger til 

seg selv. «På det tidspunktet skjøna eg ikkje kva han meinte. I dag gjer eg det. Eg ser at eg 

hadde akseptert og tatt opp i meg mange av fordommane og den frykta mange har mot 

menneske med annan biologisk og kulturell bakgrunn. (Follevåg 2002, s.13).  

Her må Gjermund sies å være helt på linje når han gjentatte ganger utrykker misnøye med sitt 

eget utseende. Det er de synlige, fenomenologiske trekkene som plager ham. De minner ham 

stadig om at han ikke er norsk, noe han ellers ville glemt. Slik knyttes identitetsproblemer mer 

til etnisitet enn til det å ikke kjenne sin egen biologi. Rasismen han opplever er også knyttet til 

etnisitet, og Arve Beheim Karlsens skjebne representerer en skremmende speiling.   

Hverken etnisitet eller rasisme er tema i Upperdog. Det virker simpelthen ikke viktig. Yanne 

og Axel har begge vokst opp i byen, og i motsetning til traumatiske opplevelser knyttet til 

etnisitet som Gjermund og Follevåg bærer med seg fra oppveksten, er Yannes traumer knyttet 

til minner om morens død og tapet av broren, og skyld knyttet til det siste. Med Axel stiller 

det seg igjen annerledes; det er neppe en biologisk fundert, sexistisk arv som er forklaringen 

på det han strever med, men traumer knyttet til fortrengte minner, tapet av søsteren, og 

dessuten adoptivforeldre som ikke hjalp ham til å forstå hva det dypest sett var som plaget 
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ham. I Upperdog velger både Yanne og Axel kjærester som har en annen etnisitet enn dem 

selv. Det gjør også Gjermund. Per inkorporer stereotypien, og muligens idealet, om norskhet; 

blåøyd, blond, høy og kjekk. Dette er trekkene som Gjermund drømte om. Han undrer seg 

stadig over at kona hans, den vakre Helene, ville ha en lubben, asiatisk gutt som ham. Men 

disse unge parene, mørke, lyse, høye, lave, blir et bilde på det nye, flerkulturelle Norge hvor 

etniske forskjeller viskes ut og blir uvesentlige, i hvert fall blant unge, urbane mennesker.  

 

6.2.4 Klasse, kjønn, intersekjonalitet 

Det feioske samfunnet framstilles som egalitært, Gjermunds klassekamerater later til å ha 

omtrent samme bakgrunn som ham, og hentydninger til klasseskille, eller annen form for 

lagdeling, er fraværende. I det lille samfunnet med 250 innbyggere later jordbruk til å være 

hovednæringen i Gjermunds oppvekst, og han skiller seg ikke ut på dette punktet, og gir 

heller ikke uttrykk for noen refleksjoner som kan knyttes til klasse. Kanskje kan grunnen til at 

klasse ikke er tematisert, være at storgårdene var færre på Vestlandet enn på Østlandet og i 

Trøndelag, at husmannsvesenet var mindre utbredt, at selveiende bønder på mindre bruk var 

det vanligste i denne delen av landet, og at samfunnet derfor har vært mindre preget av 

klasseskiller.9 

Sin ikke selvvalgte identitet som bondesønn og bærer av tradisjoner knyttet til gården og 

navnet, er noe Gjermund frigjør seg fra gjennom egne valg av yrke og bosted.  

Kjønn fremheves som avgjørende ved adopsjonen, det må være en odelsgutt, selv om 

odelsloven på dette tidspunktet var endret til å omfatte også jenter. Kjønnsroller styrer 

Gjermunds skjebne, faren inkarnerer «den norske bonden», en tagal, muskuløs kraftkar, mens 

Gjermunds sensitivitet og forfinede smak peker mot mer feminine verdier, men også mot 

stereotype beskrivelser av «orientaleren».     

                                                 

9 Vilkårene for husmennene varierte utover i landet. På Østlandet og i Trøndelag var de sosiale forskjellene 

mellom gårdbrukere og husmenn store, vi snakker om arbeidshusmenn. På Vestlandet var gårdsbrukene små, og 

husmennene hadde en friere stilling som det vi gjerne kaller bygselshusmenn. (Myhre 2015). 
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Slik jeg «leser» Upperdog, er klasse avgjørende for at Yannes og Axels familier bryter 

kontakten mellom barna, med alvorlige konsekvenser for Axel i særdeleshet. 

Klasseperspektivet fremheves i flere scener som viser forskjellene mellom søsknenes, og 

deres respektive familiers, bosted, arbeidssted og adferd, og er særlig tydelig i 

gjenforeningsscenen på Bristol.  

Gjennom Maria, den polske arbeidsinnvandreren, spiller Johnsen ytterligere på klasse som en 

marginaliserende faktor i tillegg til kjønn, seksualitet og nasjonalitet. Marias «joie de vivre» 

overstyrer imidlertid alle forsøk på å la interseksjonelle markører sette henne på plass, hun lar 

ikke husets sønn redusere henne til et objekt, men tar isteden hans skjebne i sine hender når 

hun forteller ham om bakgrunnen hans, og står støtt ved hans side når han bryter sammen.  

Når Maria og Axels utvikler andre dimensjoner enn fysisk tiltrekning seg i mellom, og Maria 

blir mer av en kjæreste og partner, overskrides klasseforskjellen mellom dem. Også etnisitet 

overskrides, i det hele tatt er Upperdog en «omfavnelse» av mangfold, og filmen viser 

fruktbare møter på tvers av klasse/status, nasjonalitet og etnisitet. 

6.3 I hvilken grad er den adopterte familien, i tråd med Follevågs teori om 

biologosentrisme, framstilt som mangelfull og mindre verdt enn den biologiske? 

I «Itte no knussel» skjer det uvanlige at barna blir en slags premissleverandører for hvem som 

skal adoptere dem. De velger alle Marthe, og da velger hun også dem. Den svært korte 

novellen forteller ingenting om framtida, men når Marthe kjører ut fra prestegården med 

barna i sluffa fulgt av hurrarop, peker det mot en lys framtid for den nye familien. Barna 

kjenner sin fortid, faren for at mørke hemmeligheter skal bli avslørt er fraværende, de får 

dessuten være sammen under Marthes trygge vinger. Familien var fattig, nå blir de innlemmet 

i bygdas elite, materielt sett representerer adopsjonen et stort skritt opp i samfunnet.  

Oidipus har hatt en kongelig oppvekst, og hans selvtillit, handlekraft, og det at han med 

selvfølgelighet inntar en kongelig posisjon også når han kommer til Theben etter oppbruddet 

fra Korint, tyder på at adoptivforeldrene har tatt godt vare på ham. Rent biologisk er han av 

kongelige byrd, og sosialiseringen har også vært kongelig. Det er ikke adoptivforeldrenes 

bakgrunn som er «skyld» at Oidipus´ liv blir en tragedie, men kanskje kunne alt gått 

annerledes dersom de hadde fortalt ham at han var adoptert. 
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Også i Upperdog holder foreldrene informasjon tilbake fra det adopterte barnet. Det er 

nærmest utenkelig at Axel i løpet av oppveksten ikke har spurt Anne og Fredrik om de visste 

noe om hans biologiske bakgrunn. Til dette har de åpenbart svart nei. De negative 

konsekvensene er at Axel bærer på noe han ikke vet hva er. Han har mareritt både som barn 

og voksen, og filmen fremhever dette på en måte som ikke levner tvil om at årsaken er vonde, 

fortrengte barndomsminner. Fredrik er en velmenende myk mann, og det virker ikke som han 

har preget Axel i like stor grad som Anne. Det er med henne Axel tar oppgjøret når han får 

vite at foreldrene har holdt Yannes eksistens skjult for ham, og det er forholdet til henne det 

knytter seg mest spenning til i filmens siste scene der Anne spør: «Hva er det egentlig du vil, 

Axel?» Hun holdes på pinebenken i det lengste når Axel svarer: «Jeg vil bare sitte her 

sammen med søsteren min. Og moren hennes. Og faren min.» Og etter en, for Anne trolig 

ganske uutholdelig pause: «Og moren min». Annes tårer forteller om hvor høyt hun elsker 

Axel, og om hvor redd hun har vært for å miste ham etter at han fikk kjennskap til sin 

biologiske familiebakgrunn. Det er åpenbart henne han «legger skylden på» for at han ikke 

har fått vite noe om Yanne. Axel er allikevel glad i sine foreldre, og de i ham, noe som 

kommer til syne gjennom kjærlige omfavnelser og en mor som løper til og roper «Mamma er 

her» også når han som voksen har mareritt. Relasjonen Anne – Axel, Gjermund – far tar mest 

plass i tekstene. Og på tross av feilgrep kommer de sosiale foreldrene godt fra det både i 

Upperdog og Kinamann. Alternativet ville neppe vært bedre.  

Slik er det nok også i filmen Secrets and Lies. Hortense er sju år når moren, på en flytur til 

Bahamas, forteller henne at hun er adoptert – uten å si noe mer om saken. Men selv om det 

kanskje har manglet litt på nærhet og åpenhet, har Hortense hatt en god oppvekst. Den har 

gjort henne til et selvstendig, helstøpt menneske. Ved å framheve hvor bra Hortense har klart 

seg i livet, fremmer ikke filmen biologosentriske holdninger, tvert imot framhever den 

kvalitetene i Hortenses sosiale familie, og svakhetene i hennes biologiske familie.  

6.4 I hvilken grad er Upperdog og Kinamann adopsjonskritiske? 

Kinamann kan leses som en adopsjonskritisk bok som bekrefter Hübinettes påstander om 

konsumeristiske og postkoloniale trekk ved IA. Det finnes belegg for en slik lesning av boka 

gjennom de mange eksemplene som framhever det underlige, nærmest surrealistiske, ved å 

frakte et barn halve kloden rundt for så å gi det en ny identitet via språk, kultur, navn, og 
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religion. At alder og lyter setter grenser for hvem som blir adoptert, peker på en praksis hvor 

barn blir tingliggjort, og konsumeristiske aspekter underbygges.  

Hübinette viser i sin artikkel til hvordan internasjonal adopsjon har utviklet seg de siste 50-60 

årene. Da IA ble initiert på 1950-tallet, var praksisen preget av «strong fundamentalist and 

particularly Lutheran undertones» (Hübinette 2006, s.1), slik det også kommer til uttrykk hos 

ekteparet Holt, mens den på 60- og 70-tallet ble sett på som et uttrykk for progressive idéer 

om solidaritet. Siden 80-tallet og opp i dag har IA, ifølge Hübinette, utviklet seg til et 

forbrukervalg (consumerist choice), en siste utvei for grupper som ellers ikke kan få barn. 

Sånn sett speiler IA endringer i tidsånden i løpet av de siste tiårene.  

IA kan knyttes til både stolthet og skam. Stolthet kan knyttes til en diskurs om 

internasjonalisme og multikulturalisme som framhever internasjonalt adoptertes rolle som 

brobyggere mellom kulturer, symboler på harmoni mellom ulike etniske grupper, og en 

kroppsliggjøring av «verdensborgeren». Skam kan knyttes til det faktum at myndighetene i 

mange land som adopterer bort barn, ser på IA som en ydmykende og degraderende praksis, 

samtidig som de profitterer på inntekter fra adopsjonsindustrien.  

Forskning på ulike sider av IA viser at mange adopterte føler skam over å ha blitt forlatt, 

avhendet, og over å komme fra et fattig land som ikke kunne ta vare på sine borgere. Skam 

over å ha behov for å bli reddet framheves også av mange, i tillegg til skam over foreldre som 

sviktet dem, og over et utseende som avviker fra majoritetens. I Kinamann blir slike tanker 

uttrykt flere steder, i Upperdog blir ikke skam omtalt, og det er vanskelig å få øye på et slikt 

motiv i Johnsens film, selv om Yanne føler skyld fordi hun ikke har gjort noe for å kontakte 

Axel, noe broren da også bebreider henne for. 

I dokumentarprogrammet «Hverdagssirkus» (YLE 2014, vist på NRK2 04.07.16), om 

internasjonal adopsjon, møter et foreldrepar adoptivdatterens biologiske foreldre i Sør-Afrika. 

De førstnevnte sier at de ikke hadde noen dårlig følelse ved «å ta henne fra foreldrene», særlig 

fordi barnets foreldre hadde valgt dem. «Det var mer denne kolonifølelsen. Nå kommer vi 

hvite, rike mennesker fra Vesten. Og sånn er det jo. I den tredje verden er det mange som 

adopterer bort barna pga. fattigdom.» (Ninette, adoptivmor). 

IA har i stor grad blitt sett på som «humanitarian aid», og som «en god gjerning» i Norden, 

selv om adotivmoren Ninette fremhever det hun kaller «kolonifølelsen». Rent pragmatisk er 
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det liten tvil om at adopsjon av barn fra den tredje verden representerer en materiell 

forbedring, mulighet for utdanning og større frihet til å velge sin egen livsvei for den 

adopterte, bl.a. takket være den materielle tryggheten velferdsstaten tilbyr. Enda større 

betydning har nok den emosjonelle tryggheten ved å ha familie, slik det kommer til uttrykk i 

denne dialogen mellom Gjermund og Hong: 

«Skulle du ønske at du ble adoptert bort?» 

«På en måte. Men som deg, jeg vil jo ha det livet jeg har i dag. Kona mi. Barna mine. Jeg 

kunne ikke valgt dem bort. Likevel, jeg vet at jeg hadde hatt større muligheter som 

adoptivbarn. Jeg ville hatt en familie. For selv om du mangler spor etter dine biologiske 

foreldre, Gjermund, så har du tross alt en familie, som har støttet deg. Jeg har vært alene. Jeg 

har blitt tvunget til å bygge opp livet mitt på egenhånd. Og se hvor jeg er. Jeg står bak kassen 

på McDonald´s. Du har oppnådd forfatterdrømmen din. Det har ikke jeg, fordi jeg jobber 

døgnet rundt og knapt har overskudd til å skrive.» (s. 261).  

Begge har familie som de elsker, som de ikke ville bytte ut. Gjermund reflekterer også over at 

han nok ikke ville klart seg like bra som Hong i Seoul, han er en svekling. Men kanskje ville 

han ikke vært det hvis han hadde vokst opp i sin fødeby. Uansett skiller velferdsstaten og gir 

Gjermund muligheter Hong ikke har. Sistnevnte har hatt en rutinepreget servicejobb, men har 

klart å skape seg et anstendig liv tross alt, og i avslutningen av Kinamann åpnes det for at 

også han oppnår forfatterdrømmen sin. 

Ken, en av informantene i Viet Nam: Beyond the Frame, (Willing 2004), tilbyr et balansert 

alternativ i synet på internasjonal adopsjon når han uttrykker hvordan adoptertes erfaringer 

kan bidra til en positiv rekonseptualisering av identitet.  

«His inclusive views resist the urge to invest in grand narratives of groups having «pure» and 

innate origins and identities while defending the need to acknowledge that differences do exist. 

People can learn from adoptees – that the boundaries between language, race, ethnicity and 

nationality are not always mutually exclusive and don´t always have to be. Adoptees can teach 

others that modern humanity cannot survive without adapting to differences in society and 

community». (Willing 2004, s.8). 

I stedet for et ønske om å tilsløre ulikhet på grunn av idealet om egalitet slik vi kjenner det fra 

den norske samfunnsdebatten, (og fra mange adoptertes erfaringer), framhever sitatet 

adopterte som en ressurs som legemliggjøre Bakhtins kulturfilosofi om at en kultur stivner og 

dør når den isoleres, og at «kulturell vekst foregår på grensen til andre kulturer, i møter, 

konfrontasjoner, grenseoverskridelser og hybridiseringer». (Børtnes 2009).  
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6.5 Konklusjon 

Som oppsummeringen viser, er det flere kategorier som har betydning for protagonistenes 

identitet og posisjonering.  I Upperdog er klasse, minner, glemsel, traumer og skyld, viktige 

komponenter i Yannes og Axels utvikling og identitetsdannelse. I Kinamann er det etnisitet, 

biologosentriske holdninger og kjønnsroller som spiller hovedrollen. Johnsen dekonstruerer, i 

hvert fall delvis, interseksjonalitet via Maria, og peker mot byens åpne rom hvor det er plass 

til mangfold. Det finnes adopsjonskritikk og ros både i Upperdog og Kinamann, men i begge 

kommer foreldrene fra det med æren i behold; deres motiver for å handle som de har gjort har 

vært sammensatte, men når alt kommer til alt har de vært styrt av kjærlighet til barna, og den     

adopterte familien framstår hverken som mangelfull eller uautentisk. 
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