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Sammendrag
Ragnhild Jølsen var en kvinne forut for sin tid. Debutverket Ve´s mor (1903) skildrer
tabubelagte temaer som kvinnelige drifter og utroskap. Hovedpersonen Paula Winkel er en
typisk Jølsen-kvinne med en kraftig seksualitet og en ustabil psyke. Dyptliggende affekter og
emosjoner styrer Paulas følelsesliv. Gjennom handlingen i Ve´s mor utvikler emosjonaliteten
hennes seg drastisk, og leseren kan forstå at store hendelser har skjedd ut fra affektene og
emosjonene teksten skildrer.
Affektiv narratologi handler blant annet om hvordan karakterers affekter er det
drivende for en litterær handling, og avhandlingen argumenterer for at dette perspektivet er
godt egnet som teorigrunnlag i en analyse av Ve´s mor. I denne affektiv narratologiske
analysen er det karakterers emosjonelle følelsesregistre som tolkes, med fokus på hvilke
affekter og emosjoner som kommer til uttrykk. Analysekapitlet strukturerer handlingen i Ve´s
mor i ni affektive perioder, hvor hver periode har sitt eget særtrekk hva gjelder Paulas
emosjonalitet. Høydepunktet og problematikken som antydes i verkets tittel, kommer til syne
i det siste kapitlet, hvor all smerte og lidelse Paula har vært gjennom personifiseres gjennom
den vanskapte sønnen Ve. Romanens slutt er uforutsigbar, men Paula har godtatt sin rolle
både som Ves mor og som mor til all smerte, med alt det innebærer.
Denne avhandlingen søker å finne ut av utviklingen i Paulas emosjonalitet, og
hvordan affektiv narratologi kan belyse endringene som oppstår. Analysen viser at de største
affektive endringene hos Paula skjer etter livsomfattende hendelser som fødsel og død. Disse
vendepunktene preger både den narrative og den emosjonelle utviklingen, og åpner opp
Paulas emosjonalitet for leseren. Etter at Paula har gjennomgått dramatiske og
traumatiserende hendelser, og emosjonaliteten hennes har utviklet seg i takt med disse, ender
hun opp på et stadium der hun er avhengig av å ha et «anker» i livet sitt. Dette ankeret må
bære hennes emosjonalitet, og blir avgjørende for Paulas følelsesmessige utvikling.
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Forord
Tusen takk til min veileder Sissel Furuseth, som med sine konstruktive kommentarer og sitt
granskende blikk har hjulpet meg gjennom skrivingen av denne masteravhandlingen. Din
hjelp har vært uvurderlig!
Tusen takk til mamma for nøye gjennomlesning, og for alle telefonsamtaler du har måttet
holde ut når skrivingen har vært utfordrende. Du fortjener også en stor takk for å ha satt meg
på sporet av Ragnhild Jølsen – uten det hadde ikke denne oppgaven blitt noe av.
En enorm takk må også rettes til Katinka Broe Fageraas og Annette Nordby, mine fantastiske
studievenninner. Uten dere hadde skriveperioden vært betraktelig mer ensom. Vi har hatt
gleden av å hjelpe hverandre i skriveprosessen, heiet på hverandre når ting har vært
vanskelig, og hyllet hverandre når vi har kjent på mestring. Alle fortjener å ha så gode
venninner og medstudenter når man skriver masteroppgave!
Tusen takk til min fantastiske samboer Ole-Jacob Edvardsen for at du alltid støtter meg. Det
har vært en spennende tid hvor vi begge har skrevet masteroppgavene våre ved det samme
stuebordet, men det er ingen andre enn deg jeg ville sittet her med. Takk for at du er deg, og
for at du har holdt ut med spontan Jølsen-sitering og all frustrasjon prosjektet tidvis har skapt.
Jeg er heldig som har deg.
Dette semesteret har vært akkurat slik jeg trodde det skulle være: krevende, utfordrende, men
ikke minst lærerikt! Jeg har lært utrolig mye, om Ragnhild Jølsen og affektiv narratologisk
analyse, men også om akademisk skriving og hvordan et forskningsarbeid foregår.
Skrivegleden og interessen for 1900-talls-litteratur tar jeg med meg videre, det er jeg helt
sikker på at jeg får god bruk for.

Marthe Kristensen, Oslo, mai 2020
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1 Innledning
Solen steg, og Solen sank over den graa Gaard med den vanskjøttede Jord, hvor
Græsset grodde paa Gjødseldyngerne, der engang for Aar tilbage var kjørt ud, men
aldrig blev spredd. Og de glinsende brune Heste, som ikke dued til at trække. Og den
meterhøie Tistel, og Humlen, som veirslidt klænged sig om Husvæggene, hvorfra
Vinduerne myste som en gammel Pebersvends sure Øine. (Jølsen, 1903, s. 1)1
Slik lyder åpningsscenen i Ragnhild Jølsens første store skjønnlitterære verk. Leseren blir
introdusert for en levende forfatterstil, full av beskrivelser av et typisk norsk gårdssamfunn på
begynnelsen av 1900-tallet i det Jølsen selv beskrev som en «nutidsroman». Ve´s mor (1903)
handler om ungjenta Paula Heiss som gifter seg med den eldre bonden Gerhard Winkel, og
blir husfrue på gården Gruvang. Navnet «Gruvang» gir assosiasjoner til skrekk og gru, og
røper en tematikk som vil prege handlingsforløpet. Innledningsvis er Paula innesluttet, og
uttrykker få følelser overfor både ektemannen og leseren. Etter hvert som narrativet utvikler
seg, kan leseren skjelne en endring i Paulas emosjonalitet. Store livshendelser som fødsel og
død, blandet med et utfordrende ekteskap og utroskap, preger handlingen i Ve´s mor. Det
finnes mange inngangsmuligheter til analyse av Ragnhild Jølsens debutverk, men jeg er
nysgjerrig på hvordan bruk av affektiv narratologi kan bidra til å peke på endringer i Paulas
emosjonalitet. Derfor lyder min problemstilling for denne masteravhandlingen som følger:
Hvordan utvikler Paulas emosjonalitet seg gjennom handlingen i Ve´s mor (1903), og
hvordan kan affektiv narratologi anvendes for å belyse disse endringene?
Storparten av den eksisterende Jølsen-forskningen har et feministisk perspektiv. Det
finnes mange åpenbare grunner til det, som at Jølsen representerte «den nye kvinnen»
omkring det forrige århundreskiftet, og at hun gjennom diktningen sin fremmet et syn på
kvinnelige drifter som få før henne hadde gjort. Ebba Witt-Brattströms kapittel om Edith
Södergran i Nordisk kvindelitteraturhistorie (1996) gir en beskrivelse av «den nye kvinnen»,
som også karakteriserer Jølsens diktning: «For Edith Södergran går den nye kvindes vej
gennem digtningen, den er hendes nydelse. Hendes bidrag til en ny verden er at tage skridtet
ud af den marginaliserede kvindelighed og stille sig midt på verdens scene» (Witt-Brattström,
1996, s. 24). Det er med andre ord enkelt å legitimere at feministisk teori passer godt med
Jølsen og hennes litterære produksjon. Det som derimot ikke er gjort tidligere, er forskning på
Jølsens forfatterskap med et affektivt narratologisk utgangspunkt, med fokus på hvordan
I det følgende vil jeg gjennom hele avhandlingen referere til Ve´s mor (1903) ved kun å oppgi sidetall. Når det
kun står et sidetall som referanse, er det altså Jølsens 1903-utgave av boken jeg refererer til.
1
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emosjoner og affekter er det som driver narrativet fremover. Det bør likevel nevnes at Kari
Christensens Jølsen-biografi Portrett på mørk treplate (1989) blant annet bruker
psykoanalytisk lesning som utgangspunkt i sine analyser. Christensens analyser kan i stor
grad sies å ha et affektivt utgangspunkt, til tross for at de ikke er direkte knyttet til affektiv
narratologi som forskningsfelt.
I løpet av de siste 30 årene har det oppstått en «affektiv vending», som innbyr til en ny
måte å analysere blant annet skjønnlitteratur på. Jølsen inviterer etter mitt skjønn i stor grad til
affektiv analyse i litteraturen sin. Ved hennes død skrev forfatterkollega Hans E. Kinck en
følelsesladet nekrolog i Samtiden:
... hun var inderst inde nænsom og var; saa mildt et hjærte var hun. Vi husker det, selv
om vi ikke kjendte hende saa nøie personlig.
Og vi, som traf hende kun i forbigaande, vi husker én ting til, vi husker den
underlig skøre klang i hendes stemme, denne skælvende bund, som bare ildsjæle eier
... altid paa grænsen av det brustne. Den stemme minner om erfuglens lokk langt ude
ved holmerne paa de stille soldage. Den skøre, saare stemme husker vi. (Kinck, 1908,
s. 167)
Sitatet tegner et bilde av en følsom og skjør, men også selvstendig og unik kvinne. Mange av
de samme adjektivene kan brukes om Jølsens diktning, som jeg gjennom avhandlingen viser
at i stor grad åpner for affektiv fortolkning og analyse. Jeg ønsker med denne masteroppgaven
å utvide forskningstradisjonen om Ragnhild Jølsen, gjennom analyse av debutverket hennes
med utgangspunkt i affektiv narratologi.

1.1 Jølsen-resepsjonen
Antonie Tiberg ga i 1909 ut Ragnhild Jølsen i liv og digtning, og ble med det Jølsens første
biograf. Biografien ble utgitt kun ett år etter at Jølsen døde, og ble skrevet ut fra Tibergs tette
kontakt med familien og bekjente av forfatteren. Tibergs verk skildrer alt fra slektens historie,
Ragnhilds liv fra oppvekst til død, samt verkene hun fikk utgitt og de som aldri ble ferdigstilt.
Ragnhild Theodore Jølsen ble født 28. mars 1875 på familiegården Ekeberg i Enebakk.
Interessen for sagn og eventyrlige fortellinger som senere kom til å prege diktingen hennes,
oppstod allerede i ung alder. I den halvdokumentariske romanen Drømmen og hjulet (1974)
skildrer Jens Bjørneboe den unge Ragnhilds higen etter å høre om morens «tusen sagn og to
tusen eventyr» (s. 54), og Antonie Tiberg beskriver hvordan «Ragnhild hang efter moren og
vilde høre om hulder og nisser og hvordan de var efter menneskene» (1909, s. 17).
Barndommen ble tilbragt dels i Enebakk og dels i Kristiania, før Ragnhild etter et opphold i
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Köln i 1896 flyttet tilbake til familiegården. Begge foreldrene var syke, og Jølsens foreløpige
siste biograf, Arnhild Skre, trekker frem hvordan hverdagen til Ragnhild var preget av en
dobbeltrolle som sykepleier og forfatter (Skre, 2009, s. 110). Livserfaringen hun opparbeidet
seg borte fra barndomshjemmet, dannet mye av grunnlaget for inspirasjon til skrivearbeidet,
men det er særlig historier om gårdslivet og slekten som preger forfatterskapet. Tematikk
knyttet til gården og ekteskapet er sentralt i de fleste av Jølsens verker, også i debutverket.
I 1903 ble Jølsens første roman Ve´s mor publisert. Frem til 1907 utga hun et
prosaverk i året, og etablerte seg i det norske forfatterlandskapet. Etter romandebuten ble
Jølsen tatt for å være en mann, og ble mistenkt for å være Hans E. Kinck under pseudonym.
Carl Nærup skrev i kvinnemagasinet Urd om hvordan Jølsen, i likhet med kjente kvinnelige
forfattere som George Sand, Camilla Collett og Selma Lagerlöf, ikke hadde en utpreget
«kvinnelig» skrivestil. Nærup kom med et hjertesukk over fordomsfulle kritikere i sin egen
samtid: Man kan «gaa i Vandet» når man «paa visse Indicier vil fælde en afgjørende Dom om
Forskjellen mellem mandlig og kvindelig Stil» (1907, s. 313). De nevnte forfatterinnene viser
at Jølsen allerede i 1907 ble sammenliknet med store navn, og den positive kritikken ble ikke
mindre etter hennes død.
Novellesamlingen Brukshistorier (1907) var det siste verket av Ragnhild Jølsen som
ble utgitt mens hun ennå var i live, for 28. januar 1908 døde forfatteren brått hjemme i
Enebakk. Nøyaktig hva som var dødsårsaken er uklart, for det ble aldri utført en obduksjon.
Likevel kan man tenke seg at en kombinasjon av morfin, alkohol og kloral ble for mye for
kroppen, og i kirkeboken står det at hun «tok for meget sovepulver» (Skre, 2009, s. 296). Ved
Jølsens plutselige bortgang lot det ikke vente på seg av reaksjoner fra forfatterkollegaer og
andre som hadde latt seg fascinere av kunsten hennes. Slik sammenfattet Hans E. Kinck
samtidskritikernes syn på Jølsen: «Med Ragnhild Jølsen er en steil begavelse gaat bort, en rig
mulighed – en av de rigeste vi hadde» (1908, s. 164). I sin nekrolog beskrev Kinck Jølsens
personlige utvikling som forfatter, med vekt på hvordan arbeidets positive utvikling fikk en
brå slutt ved hennes bortgang:
Da vi læste Brukshistorier gav det et rykk i os: der var hun! Der var hun ude av
vindelgangene! (...) Hun stod nu aabenbart ved slutten av sit stræv, hun var ved at eie
det alt, baade inhold og form. Og derfor føles en slik bratt bortgang dobbelt vemodig.
(Kinck, 1908, s. 165–166)
Kincks beskrivelse av Jølsen som «en av de rikeste mulighetene vi hadde» bekreftes av blant
annet Tordis Ørjasæter i hennes Undset-biografi Menneskenes hjerter (1993). Sigrid Undset
og forfatterkollega Nils Collett Vogt «snakket om Ragnhild Jølsen og var enige om at hun var
3

et geni» (Ørjasæter, 1993, s. 93). Sigrid Undset skal også ha sagt at «av oss to er Ragnhild
Jølsen den største» (Skre, 2009, omslag). Utdragene viser at Jølsen høstet gode kritikker, både
i samtiden og etter at hun døde. Ifølge Arnhild Skre er hun på ingen måte en utgått forfatter.
Mange påstår i dag at Jølsens verker er glemt, men som Skre skriver i La meg bli som
leoparden: «Få av forfatterne fra tiden rundt 1900 har vært, og blir fortsatt, omtalt i så mange
avisartikler og så mange bøker som Ragnhild Jølsen» (2009, s. 309). Jølsen ble ikke mer enn
knappe 33 år gammel, og hadde verken et langt forfatterskap eller en stor produksjon. Likevel
har verkene hennes fascinert i over 100 år, og forskningstradisjonen rundt henne er levende.
I tillegg til biograf Antonie Tiberg, vil jeg gjerne trekke frem flere teoretikere jeg ser
som store bidragsytere til Jølsen-forskningen. Den danske forfatteren og litteraturkritikeren
Jørgen Bukdahl gjorde omfattende analyser av Jølsens verker, i 1924 og i 1968. Bukdahl
beskriver Jølsen som «uovertruffet i norsk kvindelig kunst», og ikke til sammenlikning med
noen andre i Norden «i Fantasi, i psykologisk Indsigt, i selve Formatets Størrelse» (1924, s.
174). Jens Bjørneboe dannet grunnlaget for ny interesse rundt Jølsen med sin biografiske
roman Drømmen og hjulet (1964), som «fanger leseren med fortellingen om kunstnersinnet,
fortidsdyrkeren og romantikeren Ragnhild Jølsen» (Skre, 2009, s. 310). Kari Christensens
litterære biografi Portrett på mørk treplate (1989) kan ses på som en videreføring av Tibergs
biografi, men med et psykoanalytisk perspektiv som skiller henne fra de tidligere biografene.
Christensen går i dybden og nærleser verkene fra forfatterskapet hun skildrer som «begrenset
i omfang, men ikke i dybde» (1989, s. 14). Helge Nordahls essays Tre kyss for den ensomme
fugl (1991) er nok en bidragsyter. Nordahl mener at Jølsens særegne forfatterskap ikke i stor
nok grad er oppdaget, og argumenterer for at hun bør ha en tydelig plass i litteraturhistorien.
Han ønsker med Tre kyss for den ensomme fugl å bidra til at hun får den plassen hun fortjener:
«Men det må skrives meget mer om henne, før hennes kvaliteter kan bli fullt ut avdekket.
Måtte mange litteraturforskere komme til å interessere seg for hennes diktning. Hun er det vel
verd!» (Nordahl, 1991, s. 16). Jølsen-forskningen har ekspandert siden Tre kyss for den
ensomme fugl ble utgitt, særlig innenfor den akademiske masteroppgavetradisjonen.
Det har så langt blitt skrevet 18 masteroppgaver om Ragnhild Jølsen, den første i
1967, mens den siste så sent som i 2019.2 Over halvparten av avhandlingene har tatt for seg
Rikka Gan (1904) som analyseobjekt. Et gjennomgående tema er fokuset på det kvinnelige og
særegne ved Jølsens litteratur, som for eksempel kvinnelig erotikk, kvinnelig dekadanse, samt
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Tallet 18 har jeg kommet frem til på bakgrunn av søk i de ulike databasene til universitetene i Norge.
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«kvinnelighet» og det «kvinnelige selvet» i Rikka Gan.3 Andre har jobbet ut fra teori knyttet
til sagn, myter og groteskhet, som alle er temaer en kan forbinde med Jølsens verker. Bare to
tidligere masteroppgaver har brukt debutromanen Ve´s mor (1903) som eneste
primærlitteratur, skrevet av Bjørn Husstad i 1967 og Elen Raknes i 1985.4 Begge oppgavene
har en tradisjonell analytisk tilnærming til romanen, med fokus på personkarakteristikk og
litteraturhistorisk plassering. Marianne Bjørneboe har også bidratt til forskningen med sin
masteravhandling Drømmen om det vakre (1996), hvor hun analyser Ve´s mor og Rikka Gan
med blikk på kjærlighet og ambivalens. Mitt valg av primærlitteratur og teori til denne
avhandlingen baseres i stor grad på et ønske om å tilføre noe nytt til forskningstradisjonen.

1.2 Begrunnelse for valgt teori
Affektiv narratologi er et bredt og relativt nytt forskningsfelt som knyttes til mange litterære
sjangre. Det er som oftest karakterenes følelsesspekter som er i sentrum, med fokus på
hvordan affekter og emosjoner er det drivende i en handling. Affekter og virkningen av dem
har lenge vært sentrale innen estetikken, som for eksempel i antikkens musikkteori og
barokkens affektlære (Andersen, 2016, s. 14). Likevel er det først nå de siste 40 årene det har
blitt vanlig å knytte sammen affekter og narratologi. Det har blitt skrevet fire masteroppgaver
med affektiv narratologi som hoved-teorigrunnlag ved Universitetet i Oslo, den første i 2015
og den siste i 2019. To av oppgavene har særlig fokus på emosjoners betydning, gjennom
analyse av verkene Min kamp 5 (2010) av Karl Ove Knausgård, i tillegg til Albertine (1886)
av Christian Krogh og Lucie (1888) av Amalie Skram. En tredje oppgave analyserer Albertetriologien av Cora Sandel med fokus på det affektive, mens den siste er en tverrestetisk
analyse av Karl Johan-fremstillinger hos Hamsun og Munch.5 De nevnte avhandlingene viser
en voksende interesse for feltet. Analyseobjektene i oppgavene vitner om at affektiv
3

Annlaug Nesheim, 1975, NTNU: Kvinneleg erotikk i Ragnhild Jølsen sin forfattarskap.
Helene Dingstad Bergem, 2001, UiO: Søken etter identitet og kosmos: en lesning av kvinnelig dekadanse i
Ragnhild Jølsens Rikka Gan (1904).
Inga Bråten Johansen, 2017, UiB: "Riketta, Riketta - hun er som ilden." En analyse av "kvinnelighet" og det
"kvinnelige selvet" i Ragnhild Jølsens roman Rikka Gan.
4 Ve´s mor av Ragnhild Jølsen. Menneskekarakteristikken med bakgrunn i samfunnsbilde, naturskildring og
symbolikk (1967, UiB) og Ve´s mor av Ragnhild Jølsen: analyse, vurdering og litteraturhistorisk plassering
(1985, UiO)
5
Ane Thorsen, 2015, UiO: Affektiv narratologi. En undersøkelse av emosjoners betydning i Karl Ove
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narratologi er relevant som teorigrunnlag på verk fra ulike litterære perioder, til tross for at
selve teorifeltet er nytt. Et økende fokus på affekter og emosjoners betydning i litterær
analyse åpner for utallige muligheter for nytolkning, i tillegg til at det utvider
forskningstradisjonen hos både godt etablerte og mindre kjente forfattere.
Den affektive vendingen og den økte interessen for affekters betydning i narrative
handlingsforløp, kommer ikke bare til uttrykk gjennom det økende antallet
masteravhandlinger med affektiv narratologi som teorigrunnlag. I 2016 ble det publisert to
bøker som på sett og vis markerte den affektive vendingens ankomst i Norge. Den ene boken
er Fortelling og følelse av Per Thomas Andersen, som er blant bøkene jeg anvender i
teorikapitlet. Den andre boken er Litteraturens etikk, som inneholder et utvalg av Martha
Nussbaums tekster, valgt ut av Irene Engelstad og oversatt til norsk av Agnete Øye. Begge
bøkene demonstrerer ifølge litteraturviter Merete Røsvik hvordan analyse av følelser kan gi
nye perspektiver på både litteratur og samtid (Røsvik, 2016). Dette understreker at affektiv
narratologi ikke bare er knyttet til litterære analyser, men et bredt felt som kan bidra til
oppdagelse av nye perspektiver også på andre samfunnsmessige områder.
Ingen av masteroppgavene om Jølsen så langt har hatt et spesifikt fokus på affekter og
deres betydning for handlingsforløpet. Med bakgrunn i min interesse for Ragnhild Jølsen og
for affektiv narratologi, ser jeg det som naturlig å kombinere disse. Alle Jølsens romaner er
etter mitt skjønn tilrettelagte for affektiv analyse. Et utdrag fra Astrid Lorenz kapittel i
Nordisk kvindelitteraturhistorie viser det: «Et omkvædspræget, lyrisk sprog, fortættede
scener, drømmeaktige naturbilleder og en kompleks, sensuel menneskeopfattelse smelter
sammen i hendes univers» (1996, s. 127). Den generelle beskrivelsen av Jølsens diktning
åpner opp for mange muligheter innen affektiv analyse, og det er særlig Ve´s mor jeg mener
utmerker seg som et godt valg. I analysekapitlet legger jeg vekt på det jeg kaller affektive
vendepunkter i boken, hvor alle vendepunktene er preget av en eller flere hendelser som
drastisk endrer hovedpersonen Paulas affektive og emosjonelle holdning. Ve´s mor er på
mange måter en tragisk historie, og ikke en tradisjonell ekteskapsroman til tross for at den
handler om morsrollen, ekteskap og utroskap. Kari Christensen argumenterer for at Paula «er
en kvinne som defineres og definerer seg selv i forhold til menn» (1989, s. 98). Jeg vil
utforske i hvilken grad en affektiv narratologisk analyse støtter Christensens argument.
Samtidig vil min innfallsvinkel og analyse skille seg fra Christensens, til tross for at det
affektive fokuset i en psykoanalytisk lesning og en affektiv narratologisk analyse har mye til
felles. Livet til Paula preges av hendelser og vendepunkter som endrer den affektive
handlemåten hennes, og jeg vil bruke affektiv narratologi for å belyse dette.
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1.3 Problemstilling og disposisjon
Avhandlingen vil altså undersøke hvordan Paulas emosjonalitet utvikler seg i Ve´s mor
(1903), og demonstrere hvordan affektiv narratologi kan anvendes for å belyse de emosjonelle
endringene. Min påstand er at Paulas emosjonalitet er under stadig endring, og med bakgrunn
i utviklingen hennes deler jeg handlingen i boken inn i ni perioder. Det er særlig større
affektive vendepunkter som skaper endringene og inndelingene. Paulas forhold til mennene i
sitt liv spiller en stor rolle for periodeinndelingen, og hver affektive periode kjennetegnes av
en kompleks emosjonalitet. I første periode er Paulas emosjonalitet preget av tilbakeholdenhet
og diskresjon, og i den siste perioden både erkjenner og fornekter hun sin skjebne som Ves
mor. Det store høydepunktet kommer i siste kapittel, hvor all sorg og elendighet Paula har
blitt rammet av personifiseres gjennom den vanskapte sønnen Ve.
For å svare på problemstillingen vil jeg først gjennomgå den teorien jeg anser som
mest relevant knyttet til temaet emosjonalitet. Det teoretiske grunnlaget i avhandlingen tar
hovedsakelig utgangspunkt i tekster av Keith Oatley, Brian Massumi og Per Thomas
Andersen. I teorikapitlet gjør jeg kort rede for konsekvensen av den affektive vendingen, i
tillegg til at jeg gjennomgår relevant teori tilknyttet begrepene emosjonalitet, affekter og
emosjoner. Analysekapitlet struktureres ut fra inndelingen i affektive perioder. I
avslutningskapitlet sammenfatter jeg funnene mine, og går i dialog med noen av Kari
Christensens hovedfunn fra hennes analyse av Ve´s mor i Portrett på mørk treplate (1989).
Helt til sist gjør jeg meg noen refleksjoner om fremtidige forskningsoppgaver om Ragnhild
Jølsen og affektiv narratologi.

7

2 Teori
Et overordnet tema og begrep for denne avhandlingen er emosjonalitet. Så vidt jeg vet finnes
det ingen enighet blant forskere om nøyaktig hva begrepet innebærer, så jeg vil kort definere
hva emosjonalitet er for meg og hvordan jeg bruker begrepet i oppgaven. Det bør nevnes at
mye av utgangspunktet mitt er hentet fra Per Thomas Andersens Fortelling og følelse (2016).
Han fremmer at «affekter, følelser og emosjoner bestemmer verden» (Andersen, 2016, s. 10),
men knytter ikke disse begrepene eksplisitt opp til emosjonalitet som overordnet begrep. I all
hovedsak ser jeg på sammensetningen av følelser, affekter og emosjoner som likeverdige
deler av en persons emosjonalitet. Emosjonalitet er kanskje selve grunnsteinen innen affektiv
narratologi, fordi den i så stor grad kan si noe om hvordan en karakters handlinger styres.
Særlig skillet mellom affekt og emosjon er interessant i lesningen av Ragnhild Jølsen og Ve´s
mor. Paulas affekter kan knyttes til følelsesmessige kroppslige reaksjoner som kulde og
kvalme, mens emosjonene viser at emosjonaliteten hennes gjennomgår store og drastiske
forandringer gjennom handlingsforløpet.

2.1 Affektiv narratologi
Affektiv narratologi omhandler hvordan affekter og emosjoner er det drivende for en narrativ
handling. Der narratologi er læren om hvordan fortellinger er bygd opp, er affektiv narratologi
læren om hvordan det affektive driver et narrativt forløp fremover. Begrepet «Affective
Narratology» ble skapt av litteraturprofessor Patrick Colm Hogan ut fra hans teori om at
fortellinger fundamentalt er formet ut fra emosjonelle systemer (Hogan, 2011). Hvilke
affekter som gjør seg gjeldende og hvilke litterære karakterer som innehar disse, vil variere,
og det er flere analytiske elementer en kan ta for seg i en affektiv analyse. Emosjonelle rom,
karakterers emosjonalitet, og affektiv tidsfremstilling er alle eksempler på elementer i en
affektiv narratologisk analyse, men det er emosjonalitet jeg ser som mest relevant å knytte til
Ragnhild Jølsen og Ve´s mor. I denne avhandlingen er det hovedpersonen Paulas affekter som
er avgjørende for handlingsforløpet.
Som teoretisk interessefelt oppstod affektiv narratologi på 1980-tallet. I løpet av de
siste tiårene har det skjedd mye innen forskning vedrørende affekters og emosjoners
betydning i ulike felt, noe som gjør affektiv narratologi til et aktuelt tema. Et viktig poeng er
at affektiv narratologi ikke bare omhandler spesifikke litterære sjangre, men som Andersen
skriver: «Den økte interessen for emosjon og affekt gjør seg gjeldene i mange fag og
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disipliner» (2016, s. 34). Etter hvert som feltet tok form, begynte det å snakkes om en affektiv
vending blant teoretikere. En av disse teoretikerne er Patricia Clough, som får æren for å ha
skapt begrepet «the affective turn». I sitt kapittel i The Affect Theory Reader av Gregory
Seigsworth og Melissa Greg, skriver hun at den affektive vendingen utvidet diskusjoner om
kultur, subjektivitet, identitet og kropp, og begynte som kritisk teori og kulturell kritikk under
påvirkningen av poststrukturalisme og dekonstruksjon (Clough, 2010, s. 206). Kort
oppsummert ser hun på den affektive vendingen som et supplement til noe allerede
eksisterende. Clough refererer i stor grad til filosofen og sosialteoretikeren Brian Massumi, og
hva den affektive vendingen handler om for ham. Hun skriver at den for Massumi dreier seg
om å åpne kroppen for dens «ubestemmelighet av automatiske responser», og at det derfor er
nødvendig å definere affekt i sammenheng med kroppens autonomi ut fra bevisst oppfatning
og språk, så vel som følelser (Clough, 2010, s. 209).
I boken Emotions. A Brief History (2004) gjør Keith Oatley rede for at emotion er det
overordnede begrep for menneskets følelsesmessige egenart (Andersen, 2016, s. 20). Han
skiller mellom fire ulike typer emosjoner, som kategoriseres ut fra hvor lenge de varer og hva
som gjør at de oppstår. Oatleys inndeling er spontane reaksjoner, sinnsstemninger,
sentimenter og personlige tilbøyeligheter. Ettersom emosjoner for Oatley er grunnbegrepet
innen psykologisk faglitteratur, skiller han seg fra Massumi og hans distinksjon mellom affekt
og emosjon. For Massumi er affekter knyttet til sansemessige reaksjoner som måles ut fra
blant annet hjerteslag og pust, mens emosjoner har konvensjonelt innhold og er forbundet
med det kognitive (Andersen, 2016, s. 24). Jeg mener det er hold i argumentene til både
Oatley og Massumi, og vil ta utgangspunkt i begge teoriene i avhandlingen.
I deler av avhandlingen går jeg i dialog med Kari Christensen og hennes Portrett på
mørk treplate (1989). Mange av våre analytiske funn har flere likhetstrekk, men det er
vesentlige forskjeller mellom analysene. Christensen forsøker å finne gjengangere i et
individs liv, og et formål med psykoanalytisk litteraturforskning er å avsløre skjulte motiver
hos blant annet karakterer i teksten. Mitt utgangspunkt for avhandlingen er ikke å avdekke
skjulte motiver hos Paula, men å bruke affektiv narratologi for å belyse endringene som er å
spore i emosjonaliteten hennes. Samtidig ser jeg verdien av psykoanalytisk lesning av Jølsens
tekster, og benytter meg flere steder av Christensens funn som supplement til mine egne.
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2.2 Emosjonalitet
Andersen skriver at «affekter, følelser og emosjoner bestemmer verden, hvordan den fortoner
seg, hvordan man lever i den og hva slags sameksistens med andre som er mulig» (2016, s.
10). Emosjonalitet må sees i sammenheng med andre fenomener i de ulike kontekstene de
oppstår. Jeg viser i analysekapitlet hvordan følelser, affekter og emosjoner spiller sine
forskjellige roller i Ve´s mor, men at de totalt sett fungerer som bidragsytere til den
overordnede emosjonaliteten. Jeg finner det for det meste hensiktsmessig å skille mellom
begrepene, men det er ikke alltid det er en åpenbar forskjell mellom hva som er en emosjon
og hva som er en følelse. Emosjoner kan defineres ut fra de fire typene til Oatley, men det
finnes tilfeller hvor jeg heller ser begrepet «følelse» som mer korrekt å bruke. Begrepene vil
med andre ord brukes noe om hverandre, men fellestrekket er at de alle tilhører en overordnet
emosjonalitet.
Den amerikanske psykologen Carroll Izard beskriver en emosjon som en følelse som
motiverer, organiserer og guider oppfatninger, tanker og handlinger (1991, s. 14). Izards
definisjon viser det brede spennet emosjoner har for betydningen av menneskers emosjonelle
system. Med den definisjonen nevnt, er det Keith Oatley og hans kategorisering av emosjoner
som jeg i størst grad tar utgangspunkt i gjennom analysen. Oatley mener altså at emotion, som
jeg oversetter til emosjon, er det overordnede begrepet for menneskets følelsesmessige
egenart. Han avfeier ikke viktigheten av affekt-begrepet, men sier at emosjoner er den beste
termen for ««familien» av fenomener som særpreger menneskets følelsesmessige eksistens»
(Andersen, 2016, s. 20). Emosjoner blir med andre ord en slags paraplyterm for en måte å
kategorisere og sortere ulike typer følelser på. I hovedsak skiller Oatley mellom fire ulike
typer emosjoner, som han kaller reactive emotions, moods, sentiments og preferences.6
Reactive emotions, heretter kalt spontane reaksjoner, er den typen følelse man kan få ved en
god nyhet, eller når man uventet får et trist budskap. Spontane reaksjoner skjer plutselig og
overraskende, og varer relativt kort i tid. Moods, heretter kalt sinnsstemninger, varer lengre
enn spontane reaksjoner. De kan vare i timer eller dager, og kan oppstå av skjulte og ikke like
åpenbare grunner som spontane reaksjoner. Eksempler på sinnsstemninger er munterhet,
irritasjon eller tristhet (Oatley, 2004, s. 4). Sentiments, heretter kalt sentimenter, kan for
eksempel være relasjonen et menneske har til et annet. Tidsmessig varer denne typen følelser

6

I Per Thomas Andersens Forstå fortellinger. Innføring i litterær analyse (2019, s. 46) foreslår han reaksjoner,
stemninger, varige følelser og personlige tilbøyeligheter som norske oversettelser til Oatleys emosjoner. Jeg
velger å bruke hans oversettelse av «preferences», men mine egne på de tre første emosjonene.
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mye lenger enn spontane reaksjoner og sinnsstemninger. Sentimenter kan vare opp til flere år,
og danner grunnlaget for vårt forhold til andre mennesker over tid (Oatley, 2004, s. 4). Oatley
redegjør for preferences, heretter kalt personlige tilbøyeligheter, på en noe mer utydelig måte
enn de andre typene. Han beskriver personlige tilbøyeligheter som «stille» følelser, som
venter på en mulighet til å uttrykke seg gjennom valg mennesker tar (Oatley, 2004, s. 4). Hva
gjelder Paulas emosjoner i Ve´s mor, er det særlig interessant å rette fokuset mot hennes
sinnsstemninger og sentimenter, som skifter overraskende raskt og ofte, nærmest som
spontane reaksjoner.
I artikkelen «The Autonomy of Affect» (1995) beskriver Brian Massumi det han
mener er et skarpt skille mellom emosjoner og affekter. Ut fra begrepene kvalitet og intensitet
knytter han affekt-begrepet til sansemessige reaksjoner som kan måles på ulike kroppslige
vis, og som alltid måles i en form for «intensitet». Emosjoner derimot, ses i sammenheng med
det kognitive, og er knyttet til «kvalitet». Som nevnt skriver Patricia Clough at Massumi
definerer affekt gjennom kroppslige automatiske reaksjoner, og at affekt og bevissthet er i et
gjensidig avhengighetsforhold som definerer affekt som potensiell og fremvoksende (2010, s.
209). Essensen i det er at affekter oppstår automatisk, fordi kroppen reagerer emosjonelt og
umiddelbart. Ut fra definisjonen om at affekt er en automatisk kroppslig reaksjon, er det
mulig å se likhetstrekk mellom det Massumi kaller affekt, og det Oatley kaller spontane
reaksjoner. Forskjellen er at Massumi i størst grad knytter affektene til konkrete kroppslige
reaksjoner, som for eksempel temperaturforandring eller svimmelhet, mens Oatleys spontane
reaksjon ikke nødvendigvis må skje i sammenheng med en reaksjon i kroppen.
Innledningsvis i «The Autonomy of Affect» definerer Massumi intensitet som en
emosjonell tilstand som er statisk både temporalt og narrativt (1995, s. 86). Det sterkeste
kjennetegnet på intensitet er at den er direkte manifestert i huden, og dermed kan måles på
kroppslig vis. Utgreiingen om intensitet leder opp til punktet hvor han sidestiller intensitet
med affekt, og kvalitet med emosjon. Han påpeker at det ikke finnes et «kulturelt-teoretisk
ordforråd» spesifikt for affekter, og kritiserer hvordan affekt-begrepet ofte brukes synonymt
med emosjon (Massumi, 1995, s. 88). Videre poengterer Massumi at emosjoner og affekter
følger ulik logikk og forskjellige mønstre, og understreker at det er «crucial to theorize the
difference between affect and emotion» (1995, s. 88). Dette skillet bunner hovedsakelig i at
affekter er kroppslige reaksjoner knyttet til intensitet, mens emosjoner er knyttet til det
kognitive og kvalitet.
I Fortelling og følelse (2016) kritiseres Massumi av Andersen for sitt skarpe skille
mellom affekt og emosjon. Andersen skriver at det «virker som om Massumi er mer drevet av
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ideologisk frykt for et gammeldags individbegrep enn av verifiserbare begreper om
menneskelige følelser og reaksjoner» (2016, s. 27). Hovedkritikken til Andersen tar
utgangspunkt i at han ser det som problematisk å skille mellom affekt og emosjon ut fra
spesifikasjonene Massumi antar, og at det er «vanskelig å se at affekter kan være både
autonome og knyttet til kontekst» (Andersen, 2016, s. 26–27). Jeg kan i utgangspunktet forstå
Andersens poeng, men mener likevel at Massumis skille er mulig å synliggjøre og dra nytte
av i en analyse. Det baserer jeg først og fremst på kroppsaspektet ved Massumis definisjon av
affekt, og det er nettopp denne synsvinkelen jeg jobber ut fra når jeg analyserer Ve´s mor med
fokus på Paulas emosjonelle utvikling.

2.3 Bruk av teorien i analysekapitlet
Ettersom problemstillingen min etterspør hvordan Paulas emosjonalitet utvikler seg gjennom
handlingen i Ve´s mor, er det hvordan affekter og emosjoner uttrykkes hos henne jeg ser etter
i analysekapitlet. Når jeg forankrer analysen i teorien jeg har presentert i dette kapitlet, skiller
jeg i så stor grad som mulig mellom Oatleys emosjoner og det Massumi karakteriserer som
affekt. Måten jeg bruker affekt-begrepet på knytter seg først og fremst til kroppslige
reaksjoner, ettersom det er det jeg ser som essensen av Massumis definisjon. Når det er
emosjoner som er i fokus bruker jeg Oatleys distinksjoner, men med mine oversettelser. Jeg
skiller altså mellom spontane reaksjoner, sinnsstemninger, sentimenter og personlige
tilbøyeligheter når det gjelder emosjoner, og bruker affekt-begrepet når det gjelder affekter.
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3 Analyse
Da Ve´s mor ble utgitt i 1903 ble verket sett på som en oppsiktsvekkende utgivelse, og «ikke
et almindelig debutarbeide» (Tiberg, 1909, s. 101). Arnhild Skre skriver i La meg bli som
leoparden at boken «ble anmeldt i minst 30 aviser, tidsskrifter og blader», med både positive
og negative kritikker (2009, s. 127). Jølsen ble kalt «en begavet forfatterinne» i avisen
Nidaros, men fikk også kritikk for å skrive for uklart og dystert (Skre, 2009, s. 128). Allerede
de tidligste anmeldelsene av Ve´s mor viser til en kompleksitet og sammensatthet i Ragnhild
Jølsens debutverk. Gabriel Scott kalte boken «den merkeligste og mest lovende Debut, som er
skrevet herhjemme i de siste 6–8 Aar» (Tiberg, 1909, s. 101).
Skre beskriver Ve´s mor som «flerstemmig og sammensatt» og som «et debutarbeid på
godt og vondt» (2009, s. 124). Bokens «fortettede stemningsuttrykk, lidenskap og
russkildringer» vitner om en bredspektret handling. Skre skriver at ekteparet Winkels triste
drama utfoldet et østnorsk innlandsfolkeliv «med spit og humor, med slurv og skitt og
mangestemmig snakk, og av og til med et glimt av klokskap i kommentarene» (2009, s. 124–
125). For en leser av Ve´s mor er Skres ord lett gjenkjennelige, og tegner et bilde av et
levende, humorfylt og overraskende narrativ. For å besvare avhandlingens problemstilling er
det Paula og hennes emosjonalitet som utgjør hovedtyngden av analysekapitlet, men jeg vil
innlede kapitlet med en kort gjennomgang av boken for å vise frem andre interessante
aspekter ved verket.

3.1 Presentasjon av Ve´s mor
Ve´s mor er en kort bok på 120 sider, inndelt i 25 kapitler. Det er stor variasjon i lengden på
kapitlene i skreven tekst, også når det gjelder handlingstid og fortelletid. Noen kapitler er
typiske scene-kapitler som beskriver hendelser relevante for høydepunkter i handlingen. Disse
er lange rent tekstlig, men korte i handlingstid (Andersen, Mose & Norheim, 2012, s. 30).
Karakteristisk for scenekapitler er at fortellingens tid er like lang som historiens tid
(Aaslestad, 1999, s. 56) Lange ellipser finnes mellom flere av kapitlene, altså når leseren
opplever et hopp fremover i handlingen (Aaslestad, 1999, s. 48). Det kommer ikke eksplisitt
frem hvor lang tid som har passert, og det er i stor grad opp til leseren å lese mellom linjene
for å få et tidsperspektiv. I de første kapitlene er det beskrivelser av gården og folkene der
som er dominerende, mens det utover i handlingen i større grad er dialog og tankerekker som
utgjør fokuset. Verkets synsvinkel skifter hyppig, men det er Paula som trer tydeligst frem,
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både i dialog og innsynet leseren har i tankene hennes. Nest etter Paula er det ektemannen
Gerhard Winkel leseren blir mest kjent med, gjennom jevnlige skildringer av hans tanker og
reaksjoner. I tillegg til ekteparet Winkel og Gerhards rival Ove, er det to andre karakterer som
preger narrativet. Det er brødrene til Gerhard, Jon og Perikles Winkel.
Jon og Perikles Winkel spiller ingen avgjørende rolle for Paulas affektive utvikling,
men deres historie blir fortalt parallelt med Paulas utfordringer med Gerhard, Ove og barna.
Brødrene fremstår som umodne og keitete menn som alltid har levd i skyggen av storebroren.
Samtidig forsøker de til stadighet å sparke fra seg, og overbevise både seg selv og Gerhard
om at de er «sine egne Herrer, som gjorde, hvad de lysted» (s. 12). Gjennom handlingen
representerer Jon og Perikles det uflidde og forfalne, og har med det en narrativ funksjon som
motsetning til Gerhard og hans foretrukne orden (Tiberg, 1909, s. 90). Når Paula gifter seg
med Gerhard og blir husfrue på Gruvang, reagerer de med misunnelse og irritasjon på at de
mister sin status. Gjennom boken er det lange perioder hvor Jon og Perikles ikke er en del av
handlingen, men når de dukker opp, melder de tydelig sin entré. Når Dag, den første sønnen
til Paula og Gerhard, dør, orker ikke Jon og Perikles å forholde seg til Paulas sorg. De drar av
gårde til nabogården Nebruget, og viser med det at de innehar en emosjonalitet som ikke
makter å forholde seg til omfattende affektive situasjoner. Nok en gang representerer de en
motsetning til Gerhard, og ikke minst Paula, og legger på et vis en demper på romanens
affektive kommunikasjon overfor leseren. Etter en stund på nabogården reiser de tilbake til
Gruvang igjen, etter at en av dem gjorde en tjenestepike gravid. De vender tilbake til en gård
stadig i sorg etter tapet av Dag, men kommenterer «Men nei, aanei Bror, aa hvid du er blevet i
Skjegget da! Og du Svogerske – Gud hjælpe os, har ikke Svogerske faaet graa Haar bak
ørene!» (s. 71). Denne typen lette og humoristiske tone er typisk for Jon og Perikles, og utgjør
en stor del av humoren som finnes både helt eksplisitt og mindre tydelig gjennom handlingen.
Humor er et sentralt element som kommer til syne hos flere karakterer gjennom
handlingen i Ve´s mor. Også Paulas karakter viser tidvis frem en komisk og underholdende
side. Et stort mysterium tidlig i handlingen er hvorvidt gården får besøk av den samme eller
flere ulike løshunder. Paula er nysgjerrig, og prøver seg frem ved å forsøke å finne ut av
navnet på en hund hun ser på gårdsplassen:
«Rex!» hvisked hun ganske lavt. Sandelig spidsed den ikke Øren. – «Tiras!» forsøgte
hun videre. – Pyt, den spidsed vist Øren til det ogsaa. – «Tosken!» - jo da, den tog det
vist til sig altsammen. – Nei, umuligt at faa det paa det rene! (s. 16)
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Jølsens beskrivelse av den tilbaketrukne Paula som tester ut ulike navn på en navnløs hund
skaper et komisk uttrykk. Slike tekstutsnitt letter den til tider tragiske tonen i boken, og
påvirker med det leserens emosjonalitet.

3.2 Første periode: Bokens opptakt
Den første perioden i Ve´s mor strekker seg fra begynnelsen av boken til og med kapittel fire.
Handlingen kjennetegnes av detaljerte beskrivelser av Gruvang gård, og hvordan Paula og
Gerhard ble et par. Paula opplever gnisninger med brødrene til Gerhard, og oppfører seg kaldt
mot dem og tidvis mot ektemannen. Utviklingen i Paulas emosjoner overfor Gerhard og
omverdenen generelt, begynner når hun konfronteres av Gerhard med at hun unnviker ham og
drømmer om andre. Hun svarer med at hun må kunne drømme «baade sent og tidlig, om jeg
ogsaa sover hos Bjørnefar i Hiet» (s. 17). Scenen ender med vanskelige følelser mellom Paula
og Gerhard, og et brutalt samleie på gulvet som avslutter perioden.
Leserens første møte med Paula er når hun og Gerhard ankommer Gruvang. Jon og
Perikles observerer dem, og beskriver Gerhard som «gammel og solbrændt» og Paula som
«ung og bleg» (s. 3). Allerede her skildres paret som motsetninger, og førsteinntrykket som
gis av Paula er at hun er en tilbaketrukken dame. Innledningsvis er det vanskelig for leseren å
få innblikk i tankene og følelsene hennes. En svak utvikling kan tolkes ut fra avslutningen på
første kapittel, når ekteparet Winkel sitter ved middagsbordet:
Han klapped hende paa Knæet. – «Er Veslekona mi træt efter Reisen? – Hun glemmer
Smilet sit jo!»
Hun sad og dreied det gammeldagse Rødvindsglass mellem Fingrene:
«Du Winkel», sagde hun sagte, men Smilet kom nu alligevel – «hvad, om du
heller banlyste det?» (s. 5)
Det er mulig å skjelne en kompleks personlighet, samt en ironisk og humoristisk tone hos
Paula. Hun ber Gerhard om å bannlyse smilet hennes samtidig som hun smiler, en handling
som åpner for flere tolkningsmuligheter. På den ene siden kan Paula oppfattes som splittet i
handling og personlighet, ettersom hun sier en ting og gjør det motsatte. På den andre siden
kan sitatet vise til en form for humor som sakte utvikles gjennom narrativet. I tilfellet rundt
middagsbordet kan Paulas ord og handling oppfattes som en personlig tilbøyelighet, altså en
stille følelse som uttrykkes gjennom valg mennesker tar og personligheten de innehar. Det er
kanskje nettopp personligheten til Paula sitatet om bannlysing av smilet forteller noe om. I
tillegg peker Gerhards replikk om at Paula glemmer smilet sitt på at hun må ha mistet det. Det
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skaper en forestilling om at Paula en gang ikke var så tilbaketrukken og stille som hun er nå,
og at ankomsten på Gruvang har endret henne.
Det er ikke bare Paulas personlighet og emosjonalitet som vises i Ve´s mor, det gjelder
også Gerhard. Spesielt i begynnelsen av handlingen kan en lese skildringer av Gerhards vesen
og oppførsel, samt hvordan han oppfatter folk og hendelser rundt seg. Måten han ser verden
på kommer til uttrykk gjennom synliggjøring av emosjoner og affekter. Kapittel to dreier seg
hovedsakelig om bakgrunnen til Gerhard, Jon og Perikles, og hvordan Gerhard forelsket seg i
Paula. Særlig hans beskrivelse av kona viser interessante emosjonelle trekk:
Frøken Paula Heiss smilte under tykke Øienlaag: – Han vidste ikke, enten Gudfader
havde skabt dem slig, eller Graat hovnet dem – tænkte heller ikke stort derpaa, men
Smilet, Smilet, det gav ham kolde Rislinger over Ryggen med dets lukkede
Forjættelse. – Hun talte med en Stemme saa lav og sløret av Hæshed – han vidste ikke,
om af Sygelighed eller Natteluft – tænkte heller ikke stort derpaa – men den Stemmen
strøg ham som Kjærtegn, han gav og fik. (s. 7)
Gerhard viser en likegyldighet til at Paulas øyne er hovne, og er ikke interessert i å finne ut av
grunnen. Likegyldigheten oppstår som reaksjon på det han observerer. Samtidig kan følelsen
av likegyldighet være et sentiment, til tross for at sentimenter først og fremst handler om
følelser og relasjoner man har over tid til en annen person. Likevel er det ikke mulig å slå fast
at Gerhards forhold til Paula preges av likegyldighet, selv om han tidvis viser denne
emosjonen. Senere i handlingen utvider Gerhards følelsesregister overfor Paula seg, og jeg
argumenterer for at hans sentimenter mot Paula er splittede. Videre i sitatet vender Gerhard
oppmerksomheten mot noe han faktisk bryr seg om: smilet til Paula, som gir ham kalde
frysninger på ryggen. Frysningene er affekter, de er automatiske kroppslige reaksjoner. I
likhet med likegyldigheten overfor Paulas hovne øyelokk, er heller ikke Gerhards reaksjon til
smilet hennes noe som skaper et kjærlig inntrykk. Det som Gerhard derimot finner positivt og
tiltrekkende ved Paula, er erotikken i stemmen hennes. Stemmen som er hes og sløret av
sykelighet eller natteluft, stryker Gerhard som kjærtegn. Samtidig er han likegyldig til årsaken
til at stemmen er hes, og aner ikke om grunnen er sykdom eller noe naturlig. Noe som bør
trekkes ytterligere frem ved sitatet er frasen «tænkte heller ikke stort derpaa» som gjentar seg.
Det er ikke tilfeldig at Jølsen bruker den ordrett samme frasen to ganger, hun gjør det trolig
helt bevisst. Gjentakelsen skaper en lyrisk effekt, nærmest en rytme. I tillegg fremheves
Gerhards likegyldighet, og understreker en manglende interesse i å forstå Paula.
Til tross for mangelen på kjærlige følelser, er Gerhard klar på en ting – han er sin
kones beskytter. Når Paula blir ertet av Jon og Perikles, er Gerhard tydelig overfor brødrene
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sine: de skal ikke plage Paula som er «en tander, ung Dame» (s. 8). Han fremstiller seg selv
som Paulas beskytter fordi hun er hans svakere lem:
For saadan var han, den jevne Gerhard Winkel, at som sin Hustrus Beskytter blev han
nidkjær. – Og han fordred af Brødrene og alle, at i det Øieblik han havde fundet for
godt at tilskjøde sit kraftige Legeme et svagere Lem, saa maatte det respekteres som
en Gudsdom. – Og pleies af ham selv. Og beundres. Og velsignes. (s. 9)
Gerhard tar sin mannsrolle på alvor, og gjør det han kan for å varte opp «veslekona» si. Til
tross for at Gerhard ser seg selv som det sterkere lem, kan det tolkes ut fra teksten at han er
Paula underlegen hva gjelder modenhet og seksuell erfaring. Teksten skildrer hvordan det til
stadighet hender at «kjælne Ord brast ham keitede ud af Munden og knækked Nakken ved
egen Uformuenhed» (s. 9). Et irritasjonsmoment hos Gerhard er når Paula plutselig trekker
seg unna omfavnelsene hans, og ikke tar imot kjærtegnene han sporadisk forsøker å gi. Hans
spontane reaksjon er fornærmelse og såret stolthet, fordi han «stelte med hende, saa godt han
bare kunde, han. Og naar hun saa fandt paa at vri sig unda med ett, akkurat som skulde noget
stikke hende etsteds, saa var den Slags Kvindfolkeluner knapt Paatale værd!» (s. 9). Gerhard
blir oppgitt og fornærmet, og bortforklarer Paulas oppførsel som typiske «kvinnfolkluner».
Oppgittheten utvikler seg til langvarige negative følelser hos Gerhard. Når han til slutt gir opp
å forstå seg på Paulas oppførsel går han, og Paula blir «siddende ligeglad tilbage» (s. 9).
Følelsen av likegladhet er noe ekteparet Winkel har til felles, spesielt i begynnelsen av
handlingen. Tomme følelser skildres hos begge, samt en tafatthet som gjennom narrativet
utvikler seg til en større handlekraft.
Paula oppfører seg ofte likegyldig innledningsvis i romanen, men våkner glimtvis til
live. Et eksempel på det er dialogen med løshunden, og en påfølgende indre monolog hvor
hun funderer over de mange fordelene ved å være en hund. Tankerekken ender med «Men
Kvinderne, stakkars! – hun smilte bittert. – Ja, mange Kvinder kunde vel misunde en eneste
Hund», før refleksjonen blir avbrutt av Gerhard som søker oppmerksomheten hennes (s. 16).
Med tanker om at det er bedre å være hund enn kvinne, er ikke Paula åpen for kontakten
Gerhard søker. Gerhard anklager henne for å drømme om andre, og lurer på om hun angrer på
giftemålet. Responsen til Paula viser en mer markert emosjonalitet enn tidligere:
Jeg sover jo hos dig, jeg, inderst inde i dine Arme. – Og jeg kjender, du er haard og
fugtig som Slibestenen derude. – Men tænke kan jeg vel. Og drømme. Drømme kan
jeg vel baade sent og tidlig, om jeg ogsaa sover hos Bjørnefar i Hiet. – For Drømmene,
de er trofaste de, Winkel, som Tungsindet.» (s. 17)
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For det første viser Paula en større standhaftighet enn tidligere, og det kommer frem at hun er
oppmerksom på Gerhards ønsker og behov på soverommet. For det andre er det tydelig at hun
er mer seksuelt erfaren enn han er, i tillegg til at hun står fast ved sin rett til å kunne drømme
og tenke på andre enn bare ham. Kari Christensen peker på hvordan dette var blant det som
sjokkerte samtiden da Ve´s mor ble utgitt: romanen beskriver en kvinne som «er gjenstand for
menns begjær, men hun begjærer også seg selv» (1989, s. 88). Etter det harde utsagnet sitter
Gerhard overraskende helt stille, han «der i alt andet havde et godmodigt Ord tilsidst» (s. 18).
Paula blir fysisk urolig, og vrir seg i stolen. Hun viser affekter, hun får kroppslige reaksjoner
som følge av «trykket» hun føler fra mannen sin. Hun klarer ikke gjøre situasjonen med
Gerhard bedre ved å snakke, og forsøker å forføre ham. Det fungerer, og de ender i samleie på
gulvet. Det er vanskelig å tolke om akten er frivillig fra Paulas side, og kapitlet avsluttes ved
at Gerhard refererer til da Paula tidligere kalte han for bjørnefar i hiet:
Han krysted, saa hun bad for sig, indimellem afbrudte Ord og Sætninger:
«Herren signe dig, du Ungen min – Ungen min! – Er jeg slem mod dig, du? – Hø! Han
Bjørnefar i Hiet, han dræber af Kjærlighed, han. – Fordi han ikke beregner sin egen
Styrke, ser du. – Aa, Veslemor, du Veslemor!» (s. 19)
Akten på gulvet markerer et affektivt vendepunkt for ekteparet. Paula har vist at hun krever å
ha sine egne tanker og drømmer, samtidig som hun viser Gerhard at hun vil ha ham. Gerhards
handlinger røper at han har problemer med tilsnakk fra kona si, noe som resulterer i en
oppvisning av styrke på stuegulvet. Dynamikken mellom dem kommer tydeligere frem for
leseren, ettersom fordi begge åpner opp og lar emosjoner og affekter komme til syne.

3.3 Andre periode: Fra møtet med Ove til Dag blir født
Den andre affektive perioden kjennetegnes av store hendelser som resulterer i en oppstemt
Paula. Perioden innledes med en fest, hvor Paula treffer ungdomskjæresten Ove Munk etter
mange år. I møtet med Munk viser Paula flere emosjoner og affekter både i kroppsspråk og
konkret tale enn hun har gjort tidligere. Paulas emosjonalitet utvikles etter møtet med den
tidligere elskeren, fordi hun blir påminnet et tidligere liv. Paula lar seg i et øyeblikk rive med
av Oves forførerske vesen, men ber ham raskt om å reise. Gerhard ber Ove om å dra fra
gården, før han senere på kvelden oppsøker kona si. Hun har låst døra til soverommet, men
Gerhard bryter seg inn og en voldsom scene utspilles. Paula slår Gerhard hardt i ansiktet, og
han voldtar henne. Handlingen videre er rolig, med skildringer av høsten og mørketiden som
preger årstiden. Paula fremstår mye gladere og lettere til sinns enn før. Et voldsomt
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emosjonelt utbrudd skjer hos Paula når Gerhard til hennes store frykt gjør det klart at han ikke
har glemt at hun slo ham, men at han likevel ikke er sint fordi det var «vel fortjent». Paula blir
overveldende glad for å være tilgitt. Mot slutten av perioden kommer det frem at Paula er
gravid, og barnet blir født kort tid etter.
Den andre affektive perioden innledes med en stor folkefest på Gruvang, og den
«jagtklædte Herre» Ove Munk ankommer. Han skal hilse på Gerhard, men ser Paula og
stopper opp. Paula blir hvit i ansiktet idet hun går frem for å hilse på Ove:
«Godaften Munk!» kom det paafaldende rolig; men Haanden, hun rakte, var
frostkold.
– Hun blev halvt aandsfraværende stirrende ham ind i Ansigtet. –
«Besynderligt – tænk De her!»
«Og De her!» – Et par forunderlige Øine sænker sig ned i hendes – trækker op
til Smil, og de smiler begge.
Men hun tog sig for Panden med en Gang og gik uden forklarende Ord tilbage.
Først da hun passerer Konekredsen paa Trappen, henkaster hun lavt:
«Jeg blir saa svimmel undertiden.» – Og hun lukked Døren efter sig. (s. 21–22)
Når Paula ser og prater med Ove, utbrettes emosjonaliteten hennes for leseren. Affekter
kommer til syne, som den kalde hånden, smilet hun gir Ove, og når hun blir svimmel og til
slutt går av gårde. Sjokket og forbauselsen Paula opplever når hun ser Ove er spontane
reaksjoner, mens følelsen hun får når de ser hverandre inn i øynene og smiler, viser til et
dyptliggende sentiment. Det må bringe opp gamle følelser å se Ove igjen, og det fører til at
Paula blir svimmel og går vekk. Scenen markerer et stort affektivt vendepunkt i Ve´s mor.
Paula viser den tidligere elskeren rundt på gården, og dialogen preges av varme tanker
og positive affekter, som «Ove Munk smilte», «Han lo lavt og blev varm ved en Tanke» og
«Der var ogsaa Smil i hendes Stemme» (s. 22). Måten Paula snakker til Ove på og hvordan
hun tenker når hun er med ham, skiller seg vesentlig ut fra oppførselen rundt Gerhard. Hun
virker varmere og fremstår mer omtenksom mot Ove, og lar seg enklere sjarmere av ham enn
av ektemannen. Det er også en signifikant forskjell på hvordan Ove og Gerhard snakker til
Paula. Der Gerhard sier «veslekona mi», «ungen min» og «veslemor», sier Ove «min lille
Pige» og «Sødeste». Ordvalgene røper at Gerhard nærmest inntar en farsrolle overfor Paula,
mens Ove fremstår som den gode elskeren. Når Ove kaller henne for «deiligst i Verden»
reagerer hun ved å «ligesom Kjærtegne hans Ansigt med sine Øine» (s. 23). Paula virker å
være med på leken når de snakker om kjærligheten de hadde for hverandre, men innser at det
de gjør er feil når Ove kysser henne på håndleddene:
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Hun skalv og fornam, som begynte noget at briste og forgaa rundt omkring. – Der
dirred Maanelyset – der flakked Engtaagen – der bued og bugned sig Akre og Trær.
Etsteds fra en skinger Felelaat og enkelte Skrig – et dumpt Brøl.
«Reis du!» hørte hun atter sin egen unaturlige Stemme – «reis bare, nu som
før! Hvad skal jeg med dig, tror du? Satan!» (s. 24)
Dette hurtige skiftet i emosjonalitet er ikke uvanlig, og kan observeres i flere av de affektive
periodene. En kroppslig reaksjon hos Paula, i dette tilfellet ved at hun skjelver. De varme
følelsene hun kjente på er plutselig forsvunnet, og noe er galt. Avslutningen på samtalen blir
dramatisk, når hun kaller Ove for satan og går vekk.
Etter Paulas løsrivelse fra Ove finner Gerhard rivalen og ber ham reise av gårde.
Senere på kvelden leter Gerhard etter kona si, og finner ut av at hun har låst seg inne på
soverommet. Han blir redd noe har skjedd, og sparker inn døra. Scenen som utspiller seg er
dramatisk og setter preg på forholdet mellom ekteparet Winkel i lang tid:
Hun stod der foran ham i Dagningen, lyslevende og paaklædt – høi, smal og sort som
altid – men Munden stor og rød, som smægted den efter Kys – Øinene aabne og
blanke. Gerhard Winkel glemte at spørge. – Der gik en Sitter gjennem hele hans sterke
Krop, og hun veg tilbage, veg og veg, indtil hun stod med Ansigtet ind i Værelsets
borteste Hjørne. – Da bad hun ham gaa og begyndte hysterisk at vride sig under hans
Kjærtegn. Hendes hede Legeme, hendes Modstand, Dagens Begivenheder, alt
tilsammen virked det paa Gerhard Winkel med en Magt indtil Vanvid, og han tog og
bar hende, medens hun sprelled og tvinned sig som en vild Kat og slog ham med et
iltert Skrig midt i Ansigtet. – Da brummed Gerhard Winkel og bøied hendes Arme
tilbage paa Ryggen og kyssed hende alligevel – og hun maatte give sig i Afmagt. Men
hun saa ikke paa ham. Et Øieblik stirred de aabne, blanke Øine op imod Taget. – Saa
lukked hun dem pludselig, smilte og lagde begge Armene om hans Hals. (s. 29)
Gerhards instinkter som den sterke mannen og sin hustrus beskytter tar overhånd.
Aggresjonen og sviket han har følt på grunn av Ove gjør at han tar ut all sin frustrasjon på
Paula. Det er åpenbart at han er kraftig tiltrukket av henne, og det er mange kroppslige
reaksjoner som har innvirkning på handlingene hans. Paula uttrykker affekter når hun fysisk
flytter seg så langt vekk fra Gerhard hun kan, når hun «hysterisk vrir seg unna» ham, og når
hun spreller som en katt og slår ham i ansiktet. Et overraskende moment i seansen er når
Paula til slutt resignerer. Hun lukker øynene, smiler, og legger armene sine rundt halsen til
Gerhard. Det er vanskelig å si om hun handler slik fordi hun ønsker det, om hun har dårlig
samvittighet på grunn av følelsene for Ove, eller om hun innser at hun ikke er sterk nok til å
stå imot. Det kan på mange måter virke som om hun gir opp sin egen selvstendighet.
Handlingen kan også ses i sammenheng med Paulas generelle resignerte livsholdning. Det
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mest fremtredende med scenen er likevel at både Gerhard og Paula viser sterkere følelser,
lyster og motstand enn tidligere, og at leseren kan skjelne en utvikling i begges emosjonalitet.
Etter «de vilde Slagsmaal» følger en rolig høst på Gruvang, og Paula virker rolig og
tilfreds (s. 29). Emosjonaliteten hennes preges av en større ro og glede enn før, særlig når hun
er ute og betrakter og sanser naturen rundt seg:
Og som hun stod slig, hændte det stundom, hun kunde le sagte ved sig selv og kramme
de Blade, hun holdt i Haanden, fordi hun, som havde troet Glæden død, alligevel toges
af en Glæde, den hun ikke helt kunde forstaa, stille som den var, ligesom Taagen og
Maaneskinnet og Vorherres milde Veir. (s. 31)
Spontane reaksjoner som plutselig latter preger Paula i denne perioden. Latteren kan være et
frampek på Paulas første graviditet, som blir røpet litt senere. Sammenliknet med tidligere i
handlingen, blir Paula skildret på en slik måte at det er enklere for leseren å komme inn på
henne, og å forstå tankesettet hennes. I tillegg til å vandre ute bruker Paula tiden innendørs på
å male ved vinduet mens hun kjenner «Varmen lune sig i ryggen» (s. 31). Stemningen
fremstår mer harmonisk og rolig enn den har vært på lenge.
En dag funderer Paula over om Gerhard husker slaget hun ga ham i ansiktet etter
folkefesten. Samvittigheten er dårlig, og på et tidspunkt stryker hun Gerhard impulsivt over
kinnet: «’Hø!’ sagde han, idet han tog Haanden og saa paa den. ‘Hvem skulde ogsaa tro, den
kunde smelde slige Ørefiger?’» (s. 33). Paula blir enormt flau, men blir «saa overvældende
glad i Øieblikket, at hun hængte sig om hans Hals og kyssed», når Gerhard sier at slaget var
vel fortjent (s. 33). Den overveldende lykken Paula føler på går over i tilfredshet når hun føler
at alt er bra. Paula og Gerhard snakker om fremtiden, og det kommer eksplisitt frem at de
venter sitt første barn: «Aa, jeg glæder mig, glæder mig saa forfærdelig til den lille Ungen
min», og stemningen mellom dem er svært harmonisk når Gerhard legger puter under hodet
hennes. Likevel skjer en rask endring i emosjonaliteten til Paula, når Gerhard sier «Hvem i
Verden har slig Kjærring som jeg, tro?», og stryker henne over pannen (s. 33). Paulas
reaksjon er overraskende ut fra stemningen som nettopp har blitt skildret, hun «skutter seg
sammen» og virker avvisende når Gerhard stryker henne. En mulig forklaring kan være
graviditeten, men det er trolig også noe annet som trigger reaksjonen. Kanskje Gerhards
selvopptatthet er det som får henne til å reagere. Affektene hun viser forteller mye om
kompleksiteten i emosjonaliteten hennes, med brå og uventede endringer. Det markerer et
varsel om hva som kommer senere, og skaper en uro som leseren tar med seg videre inn i
tredje affektive periode, når ekteparet Winkels sønn blir født.
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3.4 Tredje periode: Dags liv fra fødsel til død
Tredje affektive periode i Ve´s mor preges av Paulas forhold til sønnen Dag. Hun blir raskt
fortapt i sønnen, mens Gerhard blir sur og tverr av mangelen på oppmerksomhet. Han er sjalu,
men Paula fortsetter å vie all sin tid til Dag. Etter hvert mildner Gerhard, og både han og
Paula viser sin kjærlighet til sønnen. En dag får gården levert en treskemaskin. Paula viser
tidlig skepsis mot maskinen, og advarer Dag mot å gå nær den. Likevel er det akkurat det han
gjør, og perioden avsluttes med at Dag faller ned i maskinen og blir kvestet.
Innledningsvis i tredje affektive periode blir sønnen Dag født, og Paula opplever en
større glede og kjærlighet enn noen gang tidligere:
Sønnen fødtes en Sommerdagsmorgen. Moderen lo, da hun fik se ham, og vilde ikke
slippe ham fra sig igjen. Blev liggende med den lille i Armene, og de to peb omkap,
saa Faderen tilsidst ganske betuttet og hovedrystende gik ifra dem. (s. 34)
Latteren som oppstår når hun ser sønnen er en spontan reaksjon, det samme med gråten hos
både henne og Dag. Paula uttrykker sentimenter overfor Dag, når hun ikke vil slippe ham.
Akkurat disse sentimentene gjentar seg i handlingen, og det kommer til stadighet frem hvor
enormt viktig han er for henne. Jølsens humoristiske skriving kommer til syne i sitatet
ovenfor. Når mor og sønn gråter om kapp, blir faren mer og mer betuttet. Han opplever ikke
de samme emosjonene knyttet til Dags fødsel som Paula gjør, og han føler seg heller ikke som
en del av det nye fellesskapet. Gerhard har store problemer med å akseptere Paulas
oppmerksomhet til sønnen, hun som «bare eksisterte for barnet» (s. 34). Etter hvert som tiden
går blir Gerhard mer og mer sint og urimelig, og viser negative følelser overfor seg selv og de
andre på gården. Når Paula konfronterer ham med oppførselen hans sier han: «’Ja, det er saa!’
(...). ‘Jeg skal faa gaa her som det femte Hjul til en vogn. – Riktig ja – riktigt.’» (s. 36). Paula
forstår at Gerhard er sjalu, og erter ham for det. Samtalen avsluttes der, med en noe lattermild
Paula som ikke tar Gerhard og hans følelser på alvor, og en enda surere Gerhard.
Paulas følelser for sønnen blir bare sterkere med tiden, og hun tenker på ham konstant:
Men se ham, naar han var vaagen og laa ved Brystet, den lille, tykke Truten, saa
graadig. – Se ham, naar han sov, saa buttet og god og rød i Kinderne, med Udtryk som
en liden, liden Hvalp. – Se og se ja, aldrig blive træt – Lillegutten! (s. 37–38)
Det går nesten an å kalle Paula besatt av gutten, for så godt som alle hennes tanker,
handlinger og emosjoner er rettet mot Dag. Når tiden går og Dag vokser seg større, utvikler
Gerhards følelser overfor sønnen seg til noe som likner mer på Paulas. Sjalusien har gått over,
og han opptrer mer som en stolt forelder:
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Gerhard Winkel kunde ogsaa sidde lange Stunder og se paa sin lille Søn, lade
ham ride Ranke og lære ham rare, gamle Regler: «Og han Las og han Mas gik til
Lottane By.» – «Det er en egte Kjærlighedsunge, du Paulamor,» lød det da faderstolt.
– «Men mig ligner han neigu ikke mer end Katten,» kom det efter. «Det maa være dig
da.»
«Han ligner nok ikke hverken dig eller mig,» sagde Paula smilende, «den lille
Fyren – lunefuld og søt som Kjærligheden selv.» – Hun fik altid den samme Trækning
om Munden, hun, naar det gjaldt Barnet – noget henimod en syg Lykke. – Hun var da
ogsaa den eneste, den lille Balstyring lod til at være glad i. – Han hængte hende i
Kjoleskjørtet baade sent og tidlig, saasandt han fik Lov af Faderen. – Og det var, som
hun ved sin Kjærlighed formaadde lægge en Dæmper paa hans Vilterhed. (s. 43)
Gerhards handlinger gir mer og mer uttrykk for at han også føler på kjærlighet og stolthet
rettet mot sønnen. Sentimenter blir formet, og han utvikler en dypere relasjon til Dag som
preger forholdet dem imellom. Utviklingen i Paulas følelser for Dag viser i sitatet en enda
sterkere utvikling enn tidligere. Hun utstråler en syk lykke når hun er med eller tenker på
sønnen, og er den eneste som klarer å kontrollere villheten hans. Det skildres et mor-sønnforhold hvor partene er avhengige av hverandre, hvor den ene tilfører den andre nødvendighet
og pur lykke. Paulas liv sirkler seg rundt Dag, og det gjennomsyrer alt i emosjonaliteten
hennes. Det er han som gir henne glede og en grunn til å eksistere. Hun viser også frykt for å
miste ham, og funderer over hvordan kvinner lider ved at de gir alt av seg selv til en sønn, før
han etter hvert reiser videre til en fremtidig kone:
«Jada – jada – vi har det jo bra Dag efter Dag og Aar efter Aar – at det bare maatte
vedvare, Dag – at ingenting maatte hænde, der gav os Længsler efter andet – og at du
aldrig maatte blive stor, lille Dag, og reise fra Mor. – Herregud ogsaa – hvad vi giver
af vort Hjerteblod, vi Kvinder – det være sig til en Mand eller til et Barn. – Manden
kror sig af det, og Barnet lever af det. – Og mister gjør vi det hele den Dag, de reiser
bort – Manden styrket i Troen paa sig selv – Barnet, det voksne, styrket mod Liv. – Og
en anden Kvinde faar, hvad den første gav. – Aa ja ja, den evige Stofveksel af
Kvinders Hjerteblod til Kvinder gjennem Mænd! – Saa skal jeg vel ogsaa sidde alene
en Dag, og Aspene klapre som af Regn igjen. – Nei, lille min Dag være Barn
bestandig.» – Og hun blev lykkelig ved Tanken: – «Lille min Dag har længe igjen.» (s.
44)
Utdraget viser en kvinne som elsker barnet sitt, og som aldri vil at han skal vokse fra henne.
Det viser også en kvinne som er oppmerksom på urettferdige kjønnsaspekter, som at sønner
drar fra mødrene sine og videre til en annen kvinne. Paula mener at en kvinnes kjærlighet og
støtte gir en mann styrket tro på seg selv, og et barn styrke til å klare seg i livet. Til tross for
tanken om normene rundt en kvinnes forhold til mann og barn, finner Paula glede i en
overbevisning om at dette ikke gjelder Dag. Hun lager nærmest en besvergelse om at han skal
være barn bestandig. Denne tanken virker foruroligende for den som vet hva som venter.
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Treskemaskinen ankommer Gruvang, og skal gjøre driften av gården mer effektiv. Fra
første stund det er snakk om maskinen viser Paula stor misnøye:
«Det er et stygt Dyr,» sagde hun. – «Pas dig!» – Og Gutten gjemte sig bag hende,
mens han nysgjerrig titted frem ved Siden. – Den var slet ikke noget styg, syntes han –
fint gulmalt med røde Kanter. Og røde Stænger med Knuder paa laa der ogsaa –
frygtelig rart altsammen! – «Did skal jeg springe hver Dag,» sagde han ærtende. Og
hun slog til ham for første Gang i Livet. (s. 46)
Hennes første instinkt er å fortelle Dag at han aldri får gå nær maskinen. Holdningene hennes
til treskemaskinen vises tydelig når hun kaller den et «stygt dyr», mens Dag på den andre
siden viser nysgjerrighet og interesse. Når det tidligere i teksten har kommet frem hvor
ekstremt sterke følelser Paula har for sønnen, er det både logisk og dramatisk at hun slår til
ham når han sier han skal oppsøke maskinen. Det er logisk fordi hun bryr seg så voldsomt om
Dag, og er fryktelig redd noe skal skje ham. Samtidig er det paradoksalt at hun slår, nettopp
fordi hun er så glad i sønnen, hun vil ham neppe noe vondt. Den slags typen emosjon kan ses
på som en spontan reaksjon som styrkes av sentimentet Paula føler overfor sønnen sin.
Varsellampene fortsetter å blinke for leseren når Paula observerer maskinen: «En slig
Tyngde var over hende. Samme Følelse, omtrent, som gik hun en stor Sygdom imøde» (s. 46).
Når maskinen endelig er i gang sier Paula «’Uff, den Duren liker jeg ikke.’ Og lidt senere: –
‘Det er Hesteplage.’ – Og tilsidst taget ind under en dump Skygge: ‘Det er ondt – ondt, siger
jeg.’ Og hun gik langsomt, næsten slæbende, og med bøiet Hoved ud af Stuen» (s. 47).
Følelsen treskemaskinen gir Paula er så ubehagelig at det kommer kroppslig til syne, og det
skaper en uro for leseren å observere slike sterke emosjonelle reaksjoner. Noen dager etter at
maskinen er i drift føler Paula at noe er galt. Hun innser raskt at hun ikke vet hvor Dag er, og
går rundt for å lete. Når hun ikke finner sønnen «føler hun noget bristefærdigt ved hver liden
Nerve i sig», og viser sterke kroppslige reaksjoner på uroen hun opplever (s. 48). Til slutt
oppdager hun Dag på låvebrua over treskemaskinen, og idet han skal løpe mot henne faller
han ned og blir sittende fast under en stang. Hun får dratt ham løs, og bærer ham inn:
Saa tager hun sit kvæstede Barn, i hvis Ansigt hun ser to smertetunge Øine
lukke sig, og bærer det tilbage. Lægger det fra sig paa Sofaen – henter Egtefællen, som
endnu sidder i Passiar med Bygdens Ordfører – peger: «Der ligger han!» Blev
staaende og se, hvorledes Barnet i svag Dødskrampe spidsed sin lille tykke Mund. –
Og siger saa stille:
«Han havde nu sin egen Maade at kysse paa, min Dag.» – Knuger sig for
Barmen i et Minde, som klargjør:
«Nu blir Dag aldrig stor!» – Og tumler omkuld. (s. 49)
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De negative følelsene Paula har hatt til treskemaskinen viser seg å være berettiget. Fra hun ser
Dag falle i maskinen til han faktisk dør, handler Paula på ren impuls. Den største reaksjonen
kommer når hun blir minnet på sine egne ord tidligere i handlingen, hvor hun ønsket seg at
Dag aldri skulle vokse opp og fra henne. Idet hun innser at det er nettopp dette som kommer
til å hende, skjer den største reaksjonen, nemlig at hun faller om og besvimer. Oppbygningen
frem til denne delen av handlingen har vært preget av bølger i utvikling av emosjonaliteten til
Paula. Hun har gradvis åpnet seg opp, og vist sterkere følelser enn tidligere mot seg selv, Dag
og Gerhard. Når Dag dør markerer det et kraftig affektivt vendepunkt i både handling og
emosjonalitet, og Paula går inn i sin første alvorlige depresjon.

3.5 Fjerde periode: Fra Dags død til depresjonen letter
Den fjerde affektive perioden i Ve´s mor er preget av Paulas depresjon etter sønnens dødsfall.
Hun forsøker å ta livet sitt, og får konstatert betennelse i hjernen av doktoren. Gerhard er også
preget av tapet av sønnen, men virker mest bekymret for Paula. Hun blir gradvis noe bedre,
og viser tegn til forandring mot slutten av perioden.
Når Paula våkner etter besvimelsen husker hun ikke umiddelbart at Dag er død. Idet
hun innser at han er borte reagerer hun med kraftige emosjoner:
Hun stirred forvildet et Øieblik. Saa – i et Lyn erindred hun. Og hun skreg, tog
sig med begge Hænder om Hovedet og skreg igjen, skingrende afsindig – skreg og
skreg. – Spurgte saa pludselig med Haab i Øinene:
«Lever han?»
«Ja, hos Gud.»
«Hos Gud,» gjentog hun mat. «Hos Gud?» Og pludselig lo hun, saa de fór
sammen, sprang op, ud af Døren og Trapperne nedover – gjennem Porten. – De hørte
hende stønne henover Gaardspladsen og trodde, hun vilde hen til Ulykkesstedet. Men
det bar forbi, og – et Plask, der saa de en hvid Skikkelse forsvinde i et Skumsprøit
midt udi Brønden. (s. 49–50)
Skrikene gir uttrykk for enorm fortvilelse, og vitner om bunnløs sorg over tapet av sønnen.
Likevel evner hun å fremmane en følelse av håp, og spør om Dag kanskje lever allikevel. Idet
det blir klart for henne at han helt sikkert er død, reagerer hun på den mest drastiske måten et
menneske i sorg kan reagere. Når hun har mistet sin kjære Dag har Paula også mistet grunnen
til å leve, og det finnes ingen løsning. Hun hopper i brønnen med et håp om at det vil ende
livet hennes. Det gjør det ikke, og en lang og vond depresjon begynner når Paula våkner opp
og bedreider seg selv for at hun lever. Emosjonaliteten hennes som i lang tid har vært definert
av Dag må nå finne seg et annet utgangspunkt, og Paula må finne nytt fotfeste i livet.
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Etter lang tid med sykdom og depresjon klarer Paula å komme seg tilbake på beina.
Dette skaper stor glede for Gerhard, som har sørget over både tapet av sønnen, og det
midlertidige tapet av kona. Til tross for gleden over å se henne i drift igjen, observerer
Gerhard en automatikk hos Paula som minner han om den første tiden de var gift.
Automatikken vitner om et menneske som har vært deprimert i lang tid. Også emosjonelt
virker Paula mer tilbaketrukken og reservert. Sjokket over å ha mistet sønnen gjør at Paulas
emosjonelle utvikling tilbakesettes. I samtale med Gerhard kommer Paula frem til at hun er
nødt til å holde seg opptatt, og de finner ut at hun skal jobbe med huslige sysler som husstell
og matlaging. I forbindelse med prat om matlaging avslutter Paula fjerde affektive periode
med setningen «Ja, du Winkel, den, der kunde koge Savnet bort i en Gryde!» (s. 52).

3.6 Femte periode: Romansen med Ove Munk
Den femte affektive perioden finner sted mot slutten av Paulas første depresjon, og tar
utgangspunkt i en ny affære med Ove Munk. Sorgen etter Dags død har blitt noe bedre, og
Paula møter Ove når han kommer til gården for å be om en jakttillatelse av Gerhard. Det får
han, i tillegg til en oppfordring om å prate litt med Paula, i håp om at det vil gjøre henne godt.
Pratingen fører til at følelsene mellom de gamle ungdomskjærestene utvikler seg, og de
innleder et hemmelig forhold. Gerhard oppdager sviket, Paula angrer seg og avslutter
forholdet med Ove. Det er likevel for sent, og ekteparet Winkel går inn i en mørk periode
hvor de ikke kommer noen vei med relasjonene sine til hverandre.
Innledningsvis i fjerde periode skildres Paulas affekter og emosjoner på en måte som
forteller om en gradvis bedring i sorgen:
Men som hun sad der og broderte, Paula Winkel, saa hun sig ofte om, lytted, kikked
under Grenene. – Stundevis herjed Sorgen, og stønnende trykked hun Hænderne mod
Tindingen. – Stundevis stilned den af for Tanker, der drev en vekslende Uro gjennem
Blodet. – Eller hun blev apatisk stirrende, der Sollyset faldt som levende Gløder,
tændte Ild i Broderiets røde Blade. Der kunde ogsaa falde en Skræk over hende, noget
som en Klo i Brystet. (s. 52–53)
Sorgen som tidvis kommer skyllende over henne kjennes på kroppen, og de tilhørende
affektene uttrykkes i form av at hun fysisk presser fingrene mot tinningen. I tillegg kan uroen
som strømmer gjennom blodet, den apatiske stirringen, samt skrekken i brystet, beskrives som
affekter. Alle er tydelige kroppslige reaksjoner, og belyser hvordan emosjonaliteten til Paula
er preget av sorgen etter sønnen. Likevel skjelnes en positiv endring, for den inngripende
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følelsen av sorg er ikke konstant til stede. En dag Paula sitter ute og broderer, dukker plutselig
Ove Munk opp igjen. Ut fra observasjonene hennes er det tydelig at hun er betatt:
Munden var bred og fugtig, som havde den kysset hver Nat i sit Liv. Ofte fornam hun
ordene derfra som skjulte Kjærtegn. – Winkel der ved Siden blev som en Stolpe,
syntes hun, en Matrikulpæl ved Siden af levende blod. Men det gjorde hende næsten
ondt. (s. 53)
Det ligger en erotikk over måten Paula ser Ove på, med fokus på den brede og fuktige
munnen. Hun sammenlikner det positive og erotiske ved Ove, med det negative og kalde ved
Gerhard. Samtidig gjør sammenlikningen av de to mennene henne vondt. Hun erkjenner
tiltrekningen overfor Ove, men viser at hun skulle vært den foruten. Ove har ankommet
Gruvang for å få en jakttillatelse av Gerhard, noe han til slutt får. Ved siden av jakten bruker
Ove tiden sin på å sitte med Paula som syr i lysthuset, og sterke følelser oppstår.
Samtalen mellom Paula og Ove i lysthuset beveger seg raskt fra hverdagslig prat til
utveksling av fortrolige tanker og erotiske følelser. Kanskje er det ikke en tilfeldighet at det er
nettopp i lysthuset at disse samtalene foregår, for lysten og erotikken mellom dem blir mer og
mer eksplisitt. Paula erkjenner at hun ikke er lykkelig med Gerhard Winkel, hun mener til og
med at det er «Tyngde bare i Navnet» (s. 55). Hun viser både utilfredshet og kjedsommelighet
overfor mannen sin. Samtalen beveger seg videre, og de mimrer om fortiden deres sammen.
Et skifte i stemningen skjer når Paula forteller Ove at hun syntes Dag liknet ham:
Pludselig glimted det af en stor og skinnende Begeistring i Ove Munks Øine.
Han strakte to varme, skjønne Hænder frem over Bordet:
«Deiligste, deiligste du – Kjærligheds Mysterium én Gang – Liv af
Livsaligheds Fryd en anden. – Hvo ved? For Sorg maa søges Glemsel!» (s. 57)
Oves glede over tanken på å være far til hennes barn smitter over på henne, og følelsene
mellom dem er hetere enn noen gang. Erotiske scener utspilles:
«Smil du, Ove – det Smilet, som dukker sig i Sjælen.» –
«Lilith.»
«Dine Øine, Ove – Djævleøinene.» –
«Lilith – Lilith – din store, smægtende Mund.» –
«Om jeg blev gal, Ove?»
«Nei Paulalille – jeg ved nok: Døden har havt dig – Vanvid har havt dig. Men
hvem har dig nu?»
«Ove Satan.»
«Se til at fange de Ræve smaa, som vor blomstrende Vingaard nedtræder.» (s.
58)
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De gamle ungdomskjærestene gir uttrykk for sine seksuelle følelser for hverandre gjennom to
kjente figurer fra Bibelen: Lilith, Adams første kone og mor til demoner, og Satan, en djevel
og fallen engel. Lilith er kjent for sin voldsomme seksualitet, og Ove påkaller denne
seksualiteten hos Paula ved å kalle henne Lilith. Han setter seg selv i en eierskapsrolle overfor
henne, ved å si at både døden og vanviddet har hatt henne, men at det er Ove Satan som har
henne nå. Ut fra den korte tiden Ove har vært tilbake på Gruvang, er det ikke noen tvil om at
han har endret Paula, og det er de erotiske følelsene mellom dem som har tatt over for sorgen.
Livet på gården fortsetter, men Paula lever med en helt ny giv og en lystigere
emosjonalitet enn tidligere. Hun har fått tilsendt luksuriøse stoffer og sydd seg vakre kjoler,
og pynter både kjolene og seg selv med blomster. Gerhard har gått inn i en tilstand liknende
som da Dag var nyfødt, og Paulas oppmerksomhet kun var viet sønnen. Han er sur fordi Paula
så ofte er ute, spesielt om kveldene: «’Hvorfor vasser du ude om Kvelden?’ spurgte han. ‘Jeg
liker ikke det. Gaa ud i Lyse du, Paulamor! Ruller du dig paa Mosen, Paulamor? Du behøver
knapt gaa saa fin i Skogen’» (s. 59). Ikke bare er Paula sent ute om kvelden, men de fine
klærne hennes røper stor aktivitet. Dagene går, og Gerhard har fått nok. Han låser Paula inne
på soverommet og går av gårde:
Hun stod flau og halvt bedøvet tilbage og hørte Lyden af de faste Skridt forsvinde nedi
Gangen. – Gav sig saa til rastløs at vandre frem og tilbage over Gulvet – knytted
Hænderne, banked sig selv i Panden. – Hun vilde, hun vilde ikke. (s. 61)
Paula knytter hender og slår seg selv i pannen, og er tydelig usikker på hva hun skal gjøre. En
indre konflikt kommer fysisk til syne gjennom kroppslige reaksjoner, Paula er trukket i
retning skogen. Samtidig nøler hun, hun vil ikke gå imot Gerhard. Konflikten ender med at
Paula hopper ut av vinduet og løper til skogen.
Når Paula og Ove treffes kommer det frem at de har møttes regelmessig i lang tid.
Paula uttrykker frykt for at Gerhard har forstått hva hun gjør, og begynner å tvile på affæren.
Når hun ytrer tvilen til Ove, prøver han å overtale henne til å fortsette:
«Husker du Stedet vort nedimellem Bregnerne, du? – Blaas i Verden og gamle
Egtemager! – Hvem har Ret til dig fra først? – Kys mig nu, Lilith! – Men er du da ikke
længer min søte Lilith? En forsagt Kone bare, som stirrer hypnotiseret efter en
Talgpraas i en mørk Stue. – Og – tænk du, som kom springende her uregjerlig som en
Zigeunertøs. – Se Haaret dit, du! – Kom da – kom, søte, rare.» (s. 63)
Ove forsøker å appellere til at han «hadde henne først», og viderefører Lilith-Satanrollespillet. Han forsterker det skarpe skillet mellom seg selv og Gerhard ved at han kaller
Gerhard for en «gammel ektemake», mens han selv er Paulas eier. I tillegg forsøker han å
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rettferdiggjøre sitt ønske om at Paula skal fortsette forholdet, ved å vise til at hun åpenbart må
ha ønsket å være med ham, ettersom hun kom løpende «uregjerlig som en Zigeunertøs».
Forsøket er forgjeves, Paulas emosjonalitet utstråler en tydeligere stahet enn før, og hun
holder fast ved at det er på tide å avslutte affæren. Ove tar avslaget personlig, og gjør narr av
et fiktivt scenario der han og Paula har giftet seg, og hun er utro mot ham også: «Hvem ved?
Kanske med selveste Winkelkallen. – Undskyld, jeg ler» (s. 64). Utsagnet var det Paula
trengte for å være sikker i sin sak, og det er Gerhard som nå fremstår som rett valg av mann:
«Winkel!» kom det tonløst, «han vilde nok ikke have mig. – Winkel!» fortsatte
hun sterkere, «han er ingen Krybskytte i anden Mands Skog. – Han smyger ikke – han
kryber ikke – han stjæler ikke i andres Haver.» – Atter sank Stemmen magtesløs
sammen. – «Han trækker ikke Hjerter ud af Kroppene, saa de blir gaaende som
levende Lig – og han byr dem ikke Skam som Tak!» –
Hun traadte ud paa Jordet, men blev staaende midt i Maaneskinnet. –
«Paula, Paula da – alt vi har havt sammen! – Tænk, om du angred!» lokked det
indimellem Trærne. –
«Jeg har havt mere sammen med en anden,» svarte hun utydelig tilbage. –
«Angeren – jo –» – Saa vendte hun sig og slentred uvist hjemover. (s. 64)
Det er i dette øyeblikket Paula virkelig innser at hun ikke lenger vil svike mannen sin. Paula
som tidligere har beskrevet Gerhard som kald og stiv, fremstiller ham nå som overmann,
særlig sammenliknet med Ove. Gerhard er kanskje mer ensformig og ikke like spennende som
Ove, men stjeler i det minste ikke i andres hager. Der Ove tilbyr skam og anger, tilbyr
Gerhard noe ekte. Det er sentimentene Paula føler for Gerhard som kommer til syne, og disse
emosjonene viser dyptliggende følelser for ektemannen. Ekteparet Winkel har et annet
forhold enn Paula og Ove, de er bundet sammen av destruktiv erotikk og død. Ove er nå som
forsvunnet for henne, og følelsene hun har hatt for ham viser seg kun å ha eksistert i en
forbigående periode. Idet Paula «slentrer uvisst» hjemover ligger det en usikkerhet over
situasjonen, ettersom hun ikke vet hvordan Gerhard vil reagere når hun kommer hjem.
Tiden går og en ny vinter har kommet, og stemningen på Gruvang er verre enn noen
gang: «Og der blev graat og farveløst over Jorden, som der var graat og farveløst i hendes
eget Sind, der hun gik ensom Dagen lang og laa ensom om Nætterne» (s. 65). Paulas
sinnsstemning er grå og trist, og hun føler seg ensom. I stedet for å kjefte på henne og reagere
med sinne på utroskapen, har Gerhard heller valgt å stenge av seg selv for henne. Han
ignorerer Paula fullstendig. Paula bruker tiden i ensomhet på å tenke over hvor godt alt var da
Dag levde, og hvor mye hun angrer på affæren med Ove:
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Vendte hun Tanken mod Ove Munk, gjennemstrømmedes hun ikke af nogen mild
Varme, end sige da nogen syg Attraa som før, saameget mindre som hun snarere
fyldtes af en Bitterhed. – Sorgen over sit Barn var hun istand til at skyve fra sig ved
Tanken paa det nye. – Men hvad der havde begeistret hende, den Gang hun leved og
snoed sig i Ove Munks Arme, stod nu for hende som forvitrede Fantasier fra en
langvarig Sygdoms Krisis. (s. 68)
Det er ikke lenger varme som preger Paulas sinnsstemning når hun tenker på Ove, det er
bitterhet og negative følelser. Det kommer frem av sitatet at sorgen over Dag er enklere å
takle nå som hun venter et nytt barn, som trolig ble unnfanget i skogen med Ove. Paula innser
at utroskapen fungerte som en flukt fra virkeligheten da den pågikk, og sitter angrende igjen.
Det eneste som står i Paulas hode nå er viktigheten av å gjøre Gerhard blid igjen. Da vil alt bli
bra, tror hun. Den femte affektive perioden i Ve´s mor preges av store skifter i handling, og
hendelser som endrer Paulas sinnsstemninger.

3.7 Sjette periode: Ves fødsel og Paulas galskap
Sjette periode er preget av galskap, og innledes med at Paula og Oves vanskapte sønn blir
født. Det blir raskt tydelig at Paula er mentalt syk, og hun vil ikke ha noe med barnet å gjøre.
Hun blir morfinavhengig, og en mørkere periode av Paulas emosjonalitet begynner. Gerhard
holder fortsatt isfronten oppe, og stemningen er amper og betent. Høydepunktet i perioden er
når ekteparet havner i en voldsom krangel, hvor både positivt og negativt ladde emosjoner
kommer til syne. Paula øyner et håp om at ekteskapet kan bedre seg, men det skjer ikke.
Perioden innledes med at en tjenestepike på gården prøver å mane ut en mare fra
Paulas kropp etter fødselen. Mumlingen av «Mare, Mare mine» setter tonen for galskapen
perioden bærer preg av. I tiden etter fødselen kommer den endrede psyken til Paula til syne
gjennom lange monologer hvor hun spotter Gud, i form av at hun «takker» for lidelsen han
har påført henne. Hun forsøker å rettferdiggjøre det faktum at hun selv mener hun ble straffet
for utroskapen med Ove ved å føde et vanskapt barn:
Kunde jeg ane, at Redningsfyret, jeg styred efter, var en Djævelens, eller – hvad ved
jeg? – kjære Gudfaders Blændlygte? –
Aa, det som ligger derude, du, er ogsaa en Guds Skabning. – Og Gud skabte
Mennesket i sit Billede – vel – vel – Ære være Gudfaders Formsans! Humbug
altsammen! (s. 73–74)
Hun legger vekt på at hun ble lurt inn i forholdet, og skyver fra seg ansvar ved å sammenlikne
forholdet med Ove med at hun på leting etter hjelp ble ledet av lys fra et fyrtårn. Dette
fyrtårnet tilhører Djevelen, som er en passende påstand ettersom hun tidligere har kalt Ove for
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Satan. Spottingen av Gud begynner når hun sammenlikner Djevelen med Gud, og lurer på om
det kanskje var Gud som lurte henne. Gjennom disse uttalelsene uttrykker Paula resignasjon
og håpløshet. Spottingen fortsetter når hun gjør narr av Guds «formsans», ettersom alt er
skapt i hans bilde, inkludert vanskapninger. Den litterære fremstillingen er tragisk for Paula,
men skaper et komisk inntrykk for leseren. Paula er opphengt i hvordan hun fikk Dag, mistet
Dag og så fikk en ny sønn: «Herren gav, Herren tog, – og Herren gav mig igjen, Winkel. En
vanskapning for en Cherub»7 (s. 73). Sammenlikningen mellom Dag og den nye sønnen er
brutal: Dag var en kjerub, en god engel, mens den nye sønnen kun er en vanskapning. Selv
Dags navn viser til harmoni og lys, og forsterker ytterligere kontrasten til den nyfødte. Paula
beskriver Dag som «den mest fuldendte Gud Amor», nok en engel-referanse (s. 74). At Paula
som Lilith er demonmor, og samtidig ser på sin første sønn som en engel, gjør uttalelsene
interessante. Paulas lange monologer avsluttes med en erkjennelse av hennes nye rolle: «Jeg
fik bare Lov at være Krøblingemor, jeg. Hovedet stort og rundt som Lampekuppelen –
Fiskeøine og Froskemund. Fy, fy – Krøblingemor, Krøblingemor!» (s. 74). Gerhard forklarer
situasjonen til legen, som introduserer Paula for morfin:
«Jeg ved ikke, hvad der er at gjøre,» sagde Winkel til Doktoren. «Hun staar paa
Gravens Rand og spotter Vorherre, saa det lyser. Vi kvied os for at vise hende Ungen.
– Men tredje Dagen sov hun ligesom saa inderlig godt, saa Berte gik fra hende lidt. –
Og, Gud trøste os, havde hun ikke da krøbet op og seet paa ham. – Urolig er hun – om
ikke andet ligger hun og kravser opefter Væggen. Vi laaser Dørene naturligvis. Men
binde hende tør vi ikke – da rased hun nok Indvoldene ud af sig.»
«Hun skal faa Morfin,» sagde Doktoren, «saa blir hun nok rolig. Og det
kraftige Legeme vil hjælpe sig selv. – Men De ved jo, Winkel, Deres Hustru er en
sjelden intensiv Natur, af den Slags, som har let for at blive gaaende med et Malum
inveteratum, saa.» (s. 75)
Galskapen hos Paula var allerede godt i gang, men manifesterte seg ordentlig da hun fikk se
den vanskapte sønnen. Den mentale sykdommen vises når Paula krafser på veggen og kaster
seg rundt i senga. Doktoren viser bekymring for Paulas «Malum inveteratum», hennes
inngrodde onde. Galskapen som har oppstått i forbindelse med den nye sønnens fødsel
markerer et vendepunkt i Paulas psyke, og vil prege henne resten av handlingen. Hun er ikke
ved sine fulle fem etter fødselen, og navngir ikke barnet. Det er særlig et ord hun gjentar når

7
«Herren ga, Herren tok» er et kjent gammeltestamentlig sitat (Job 1:21), hvor Gud tester den rettskafne Jobs
hengivenhet til ham ved å ta fra ham alt han eier og er glad i. Jobs bok ender med at Job aldri synder eller
krenker Gud, og han får tilbake det dobbelte av alt han har mistet. Det er interessant at Paula benytter akkurat
dette sitatet, ettersom hennes og Jobs skjebner ender totalt ulikt. Paula mister også alt, men får ikke liknende
kompensasjon av Gud for sin lidelse slik Job får. I tillegg spotter Paula Gud ved flere anledninger, og skiller seg
ut fra Job også på det punktet.

31

hun ligger der syk, og det er Ove. Dermed blir det bestemt at den vanskapte sønnen får navnet
Ove, som senere blir til Ve.
Tiden går, og Paulas galskap har forankret seg på hele gården. Stemningen er
merkverdig, og Gerhards humør har for tredje gang utviklet seg til noe som likner tiden etter
Dags fødsel. Sentimentene hans overfor Paula er splittede, og han veksler mellom å surmule
alene og å vise bekymring for galskapen hennes. Gerhard er sur og tverr, og når han sender
bud på Paula blir hun nervøs. Hun skjønner raskt at noe plager ham, men i stedet for å
berolige ham begynner hun snarere å terge ham med ironiske spørsmål. Plutselig bryter
Gerhard ut «Nu er han kommet til Bygden igjen, han – Fyren!» (s. 81). Paulas emosjonalitet
er ustabil, og hun reagerer på en måte som frustrerer Gerhard:
«Jeg ved knapt, hvem du sigter til. Men til Skogen gaar jeg sagtens.»
Gerhard Winkel reiste sig med Næven mod Pulten, mens i den ene Tinding
Pulsaaren svulmed til en virret, blaa Snor:
«Til Skogen gaar du sagtens ikke. – Pas dig for det!»
Da brød det ud af hende i Lidenskab – og forekom det hende i Øieblikket, som
var hun selv den forurettede:
«Har jeg nogen Egtefælle at spørge? Hvad har du med mig, andet end at du
Tomme for Tomme driver mig tilbage did, du nødigst vil – men der jeg finder
Glemsel? – Nei, jeg, jeg har ingen Egtefælle at spørge. – Det ved du bedst selv. Og jeg
gaar, jeg, hvor i Verden jeg lyster.» (s. 82)
Paula gir ikke uttrykk for at hun bryr seg noe om at Ove har kommet til bygden, men vet at
det vil såre Gerhard om hun sier hun skal gå til skogen. Hun får den reaksjonen hun ønsker,
Gerhard blir sint og vil nekte henne å gå. Paula reagerer også med lidenskap, og konfronterer
endelig Gerhard med at det de to har ikke lenger likner et ekteskap. Samtalen utvikler seg til
en voldsom krangel, og Gerhard truer med å piske Paula når hun ligger på kne foran han. Helt
uventet løfter han henne opp:
I det samme bøied han sig ned, reiste hende med et eneste Tag under Armene og –
kyssed hende midt paa Munden.
Hun kravsed Hænderne fast i hans Trøie, lo, graat, vilde ikke slippe – og fatted
ingenting, da han skjøv hende fra sig:
«Saa Saa – gaa nu!» (s. 83)
Idet Gerhard kysser Paula får hun en overveldende følelse av at alt ordner seg, og sjokket blir
dermed ekstra stort når han skyver henne fra seg og ber henne gå. Hun prøver å overtale ham
til å la henne bli, men til ingen nytte. Sjette periode avsluttes med en enda mer nedtrykt Paula
enn før, når hun etter å ha følt på håp opplever en følelse av enda mer fortvilelse og ensomhet.
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3.8 Syvende periode: Fra forsoning frem til Gerhards død
Den syvende perioden preges av en Paula som resolutt jobber mot forsoning med
ektemannen. Etter en konfrontasjon tilgir han henne, og ekteskapet går inn i en harmonisk
periode. Harmonien varer imidlertid ikke lenge, for etter kort tid blir Gerhard syk. Etter et
lengre sykdomsforløp dør Gerhard, og Paula er på nytt overlatt til seg selv.
Paula er nedbrutt, og psyken hennes er ustabil. Alle de dramatiske hendelsene i livet
hennes har gjort henne emosjonelt utslitt. Hun bruker tiden på å reparere ødelagte klær, trolig
de samme pene klærne hun brukte i skogen med Ove. Når hun syr sitter hun i egne tanker, og
mimrer tilbake til skogbesøkene:
Ah, der inde i Skogen! – Han sparte ikke paa Smil, han, ligesaalidt som paa Elskov. –
Ne-i, han betvang sig ikke, og han skræmte ikke. Men han – kratsch, der braged
Chiffonen i to lasede Dele. – Hun blev næsten selv overrasket, skued bedagelig sit eget
Verk, hængte den saa resigneret op. (s. 85)
Det er nesten så hun forsøker å overbevise seg selv om at hun valgte feil da hun avsluttet
forholdet med Ove, men idet et «men» dukker opp i tankerekken, ødelegger hun kjolen enda
mer. Følelsene som oppstod av tanken på skogsaffæren kom konkret til uttrykk gjennom brå
håndbevegelser, som en spontan reaksjon. Til tross for at lang tid har gått siden affæren ble
avsluttet, er Ove stadig til stede i tankene hennes. Etter hvert vender Paulas tanker tilbake til
Gerhard, og en «trykkende Byrde kom over hende» (s. 86). Den trykkende følelsen kommer
som en spontan reaksjon, men manifesterer seg som en sinnsstemning. Når Paula tenker på
kysset Gerhard ga henne før han skjøv henne vekk igjen, skifter følelsen raskt til «en
pludselig Glæde», og hun blir fast bestemt på at hun skulle gjøre Gerhard blid igjen (s. 86).
Til tross for Paulas resolutthet for å få tilbake Gerhard, nøler hun når hun er på plass i
værelset hans. Gerhard må innlede samtalen som markerer et stort vendepunkt for ekteparet:
«Vil du noget?» spurgte han.
Hun studsed ved en besynderlig Blankhed i hans Øine:
«Ja ja – jeg vil noget!» – Hun stammed forlegen og lagde begge Hænderne
over hans: – «At du – du» – atter mødte hun Blikket – «maa» – men Blikket stod der
fremdeles imod hende – «være glad i mig igjen.»
Det drog sig til et Smil om den tause Mund – og uden at vide hvorledes laa
Paula Winkel sin Egtefælle for Fode med Armene krampagtig om hans Knær:
«Tilgiv mig, du – jeg har havt det saa ondt. Jeg ber dig, ber dig jo!» – Og hun
tigged og bad med Ansigtet tæt indtil ham, og Ordene snubled: «Gerhard!» – Da følte
hun et Strøg over sit Hoved. – Det løftedes. – Atter de blanke, besynderlige Øine; de
saa saa dybt, dybt ind i Sjælen, syntes hun. Men hun udholdt dem nu.
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«Gud velsigne dig, du deilige Paula min!» kom det pludselig fra Winkel som et
vældigt Befrielsens Suk. «Ja, ja, jeg tilgiver dig – saa sikkert som den, der er større
end jeg, nok tilgiver dig – hvad i verden du ogsaa har syndet.» (s. 87)
Det er akkurat som om noe løsner i begges emosjonalitet. Gerhard orker ikke lenger å holde
seg distansert fra Paula, og viser gjennom spontane reaksjoner at han har savnet henne. Paula
forstår at tilgivelsen er på vei uten at Gerhard eksplisitt behøver å si det, hun forstår det på de
blanke øynene hans og kjenner det når han stryker henne over hodet. Intimiteten mellom dem
har gått fra ikke-eksisterende til svært tilstedeværende, og Paula oppfatter Gerhards kjærtegn
annerledes enn før:
«Det er saa forunderligt at kysse dig, du,» hvisked hun kortpustet. «Det var
ikke slig før. Om du vilde kysse mig meget, forfærdelig meget!»
«Ja, jeg skal nok kysse dig meget, mer end du selv vil, husker du – siden. Og
det onde aaret skal vi nok se at glemme, ja.»
«Saa skal vi leve, Gerhard, som aldrig før.» –
«Hø – det siger sig selv det, Veslepusen min! – Men det er saa koldt her, synes
jeg. Du er nok daarlig Fyrbøder idag.» –
«Kjære dig, Ovnen er jo snart rød, den. – Gerhard!» – hun trykked sig op mod
ham: «Faar jeg være hos dig inat?»
«Jada, jada, inat og alle Nætter!»
«Jeg er blevet saa voldsomt glad i dig du. Skal vi gaa?» (s. 88)
Paula sier at det er annerledes å kysse Gerhard enn tidligere, og viser med det at hun er helt
ferdig med Ove. Endelig er forsoningen mellom ekteparet komplett. Paulas emosjonalitet går
inn i en periode preget av kjærlighet og trygghet, snarere enn ensomhet og smerte. Men, det er
ikke lenge før ensomheten tar overhånd. Kort tid etter ekteparets gjenforening blir Gerhard
syk, slik kulden han føler på til tross for den rødglødende ovnen i sitatet ovenfor antyder.
Gerhard Winkel gjennomgår et langt sykeleie med sin kone ved sin side. Sykdommen
inneholder mange faser, og Paula gjør alt hun kan for å bevare håpet. Likevel er det noe som
gir henne en foruroligende følelse, den samme følelsen hun fikk av treskemaskinen før Dag
døde. Det står plutselig plassert en stor ljå inne i huset, og ingen kan redegjøre for hvordan
den havnet der. Paula tolker det som et dødsmerke over Gerhard, og blir urolig. Til tross for
urolige tilstander og sykdom, er relasjonen mellom Gerhard og Paula sterkere enn noen gang.
Hun har innsett hvor avhengig hun tross alt er av ektemannen: «’Hvordan skulde det vel gaa
mig uden dig som Modvegt,’ sagde hun til ham» (s. 95). Paulas sentimenter for Gerhard er
kraftige, og hun uttrykker sine dypeste følelser overfor han når han ligger i senga:
Naar hun da atter saa ham deroppe og hans kjærlige Smil imod sig, toges hun
af en voldsom Glæde ved at have ham endnu, og hun styrted sig ned foran ham. Han
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løfted Haanden afvergende for sit saare Bryst, – men smilte nok paany, det Smil, der
blev skjønnere og mattere for hver en Dag:
«Nu elsker du mig mer i en Time, Paula,» sagde han engang, «end før i et helt
Aar.» – (s. 96)
Den spontane reaksjonen av glede hun føler av smilet hans utvikler seg til en sinnsstemning
av lykke ved å være nær ham. Gerhards kommentar om at Paula nå elsker ham mer i en time
enn hva hun tidligere har gjort på et år, viser den kolossale endringen i emosjonaliteten til
Paula. Hun har blitt mer og mer glad i mannen sin, og klarer nå enklere å vise hva hun føler.
Hun uttrykker sterke følelser når hun trygler Gerhard om ikke å dø fra henne, og spør om han
led de årene hun var emosjonelt fraværende:
«Nei, jeg led ikke dengang. For jeg kjendte dig ikke anderledes. – Men det
sidste Aaret, Paula, det trak nok Marg ud af Benene paa mig, det. – Saada – saada –
ikke bedrøvet! – Naar jeg nu kommer op, skal vi leve Livet fra nyt af, Paulamor.» –
Da – som hun knælende strakte sig henimod ham, blev hendes Blik fanatisk:
«Min prægtige, sterke Gerhard – hvad enten vi lever eller dør, saa hører vi dog
sammen, vi to – om ogsaa du gammel og jeg ung, du god og jeg daarlig. – Min Ven
var du, min trofaste Ven, min Far og min Elsker!» (s. 96–97)
Utdraget viser at også Gerhards emosjonalitet har endret seg. Paulas negative handlinger
overfor ham satte ingen spor til å begynne med, det var først det endelige sviket med Ove som
ga ham lidelse. Han viser også tro på at han skal bli frisk igjen. Kanskje Paula innser at det
ikke er noe håp for bedring av Gerhards sykdom, og at hun derfor sier at de hører sammen,
døde eller levende. Til tross for den korte tiden de fikk etter forsoningen, vil de få mer tid
sammen på en eller annen måte. Noe tid går, og Gerhards situasjon forverres. Paula innser at
det nærmer seg slutten, og ser på mannen sin at han er i ferd med å forlate henne:
Og der droges en tæt Hinde for Gerhard Winkels Øine – han gisped tungt – og de brast
i det samme. Hun forstod. –
Hans sidste Aande havde hun kysset ind i sin Mund.
Hun saa sig om:
«Se, nu kan der gjerne staa Ljaaer rundt alle Vægge, herefter.»
Saa brød det vildt ud af hende fra en utømmelig Sorgens Kilde. – (s. 99)
Det er tragisk for Paulas skjebne at når hun etter utallige feiltrinn endelig får ordnet opp i
ekteskapet sitt, er det for sent for en lykkelig slutt. Når hun bryter ut fra «en utømmelig
Sorgens Kilde», er det sentimentene hennes overfor Gerhard som taler, hun uttrykker pur
sorg. Ekteskapet har vært et sorgens kapittel, dømt til å mislykkes fra starten. I løpet av den
syvende affektive perioden stabiliserte emosjonaliteten til Paula seg, og hun fant trygghet og

35

omsorg hos mannen sin. Nå som han er død har ikke Paulas emosjonalitet noe anker lenger,
og hun går en tøff tid i møte.

3.9 Åttende periode: Fra depresjon til bedring
I den åttende affektive perioden av Ve´s mor er Paulas følelsesregister preget av sorg,
ustabilitet og morfin. Gerhard er død og begravd, og Paula blir morfinavhengig. Både Paula
og resten av gården lever i ubalanse. Perioden avsluttes med en like ustabil Paula som i
begynnelsen av perioden, men hun har sagt ja til endelig å treffe igjen sin andrefødte sønn.
Gerhard blir begravd, og stillheten senker seg over Gruvang. Paula har ingen støtte hos
noen, og gårdsfolket snakker om henne bak ryggen hennes. De mener hun går rundt som i en
døs, og sammenlikner denne depresjonen og de forrige gangene hun var «galen»:
«Men det var naa ligevel Forskjel,» indvendte nogle, «da hun jumped i Brønden. For
Ulykken braakom dengang.» – «Aak, Sorgen, som langstak, smagte knapt bedre end
Sorgen, som braastak.» – Saa regned de efter, at nu havde Fruen været galen for tredje
Gang, om hun end nu havde baaret sig ganske anderledes end de to første. – Saa, ikke
at forglemme, havde hun for nogle Dage siden modtaget en Pakke med udenlandsk
Poststempel og Apotekermerke. – Jøs, om det ikke var da, hun var blevet saa lugn.
Jøs, om hun nu var blevet saa lugn, at hun aldrig – jøsøsøs! (s. 102)
Folket har observert at Paula ikke har reagert på Gerhards død på samme drastiske måte som
da Dag døde, og mener det er fordi Dag døde brått mens Gerhard ikke gjorde det. Pakken fra
utlandet gjør Paula «lugn», noe som kan forklare oppførselen. Utdraget beskriver Paula
gjennom andres øyne, men det er likevel mulig å tolke nok en endring i følelsesregisteret
hennes. Det er åpenbart at hun sørger over tapet av ektemannen, men det hadde ikke vært i
tråd med utviklingen av emosjonaliteten å hoppe i brønnen denne gangen. Trolig ser Paula på
tapet av Gerhard som en straff for syndene sine, som ikke kan takles gjennom drastiske
handlinger. Morfinen blir løsningen, og et midlertidig anker.
Paula bruker dagene sine på å besøke Gerhards grav. Når dagen er over, låser hun seg
inne på soveværelset. Hun legger seg ned i sengen, ser forventningsfullt på klokken og venter:
Og Kvarteret forløb. Da kom den, Susen for Ørene, taktfast flydende som
Pulsen, der banked, som Lyden af en Aare dybt nedi Jorden. Lindt og lindrende seg
Varmen efter. En Solvarme, blød gjennem Legemet, som en deilig, deilig Tanke om
noget, der var. – Hun saa sig i Speilet, havde Rødme i Kinderne og skinnende Øine. –
Men en Overvindelse blev det at række Haanden ud. Utænkeligt efterhvert at flytte et
Ben eller vende Hovedet paa Puden. – Snart blev det hende, som faldt Musklerne fra
hinanden, løste sig op i en salig Død, flød bort i en vuggende Gynge. Eller midt ude
paa en lys Sjø. Eller i en blank Elvekulp, der Vandet skjænked lys Glæde. Og der kom
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de igjen, Indlandsmenneskets uopfyldte Barndomsdrømme om alt det skinnende Vand.
Henover brusende Flade bar det under Vift af hvide Seil. –
Og herlige Syner aabned sig for hende. – (s. 106)
Utdraget viser den første gangen Paulas morfinbruk påpekes eksplisitt. I fantasiene som rusen
skaper snakker hun med både Ove og Gerhard, og takker Ove for at han ga henne firkløveren
som gjorde at hun fant tilbake til ektemannen sin (s. 107). Tiden som går er preget av en
stadig mer fraværende Paula, som jevnlig fremfører lange monologer hvor hun snakker til sin
døde mann. Emosjonaliteten hennes bærer preg av anger og fortvilelse over valgene hun har
tatt, og en leting etter forsoning. Og kanskje er det akkurat det Paula skal få, når hun
overraskende nok sier ja til å treffe sønnen som hun ikke har sett siden han var nyfødt. Det har
gått mange år siden sønnen ble født og Gerhard døde, og Paula er tydelig endret og preget av
årene med morfin. Åttende periode avsluttes med en stadig fantaserende Paula, men noe i
oppførselen hennes vitner om en nylig funnet stabilitet.

3.10 Niende periode: Fra Paula møter Ve til bokens slutt
Den niende og siste affektive perioden i Ve´s mor tar utgangspunkt i det endelige stadiet i
Paulas emosjonalitet. Hun gjenforenes med sønnen, som nå lyder navnet Ve. Hun lærer ham å
kjenne, og erkjenner at hun er Ves mor, med alt det innebærer i konkret og overført
betydning. Ve har en positiv virkning på Paula, men romanen slutter åpent og uforutsigbart.
Den siste perioden innledes direkte med gjenforeningen mellom Paula og Ve. Ve sier
«Jeg er jo Ve» på spørsmål fra Paula, og det blir tydelig at hun ikke forstår hvem han er (s.
116). Hun ser at han må være rundt seks år, men kobler ikke alderen med tiden som har gått
siden hun fødte sitt vanskapte barn. Dagen etter treffes de igjen:
«Er du Ve idag?» spurgte hun, «du lille stygge Puslet.»
«Jada, jeg er jo Ve – jeg kom til Mor,» stammed det.
Hun tog sig haardt over Panden.
«Du tøver vist du,» svarte hun, «Djævelen er Løgnens Far. Men at jeg er Ve's Mor, det
vidste jeg ikke. – (s. 116)
Paula reagerer impulsivt med benektelse på faktumet at hun er moren til barnet. Det er
interessant når hun sier at «djevelen er løgnens far», ettersom Paula har kalt Ove for Satan, og
han er faren til Ve. Til tross for det viser hun ingen tegn på tro på at Ve er hennes og Oves
sønn. Den åpenbaringen skjer ikke før litt senere. Når Paula til slutt tror på at Ve ikke lyver,
slår hun seg til ro med tanken om at hun faktisk er guttens mor, og de to begynner å tilbringe
tid sammen. Paula blir mer og mer vant til å ha den barnet der, og han blir en støtte for henne:
37

«’Du er trofast, du Ve!’ sagde hun ofte. ‘De andre er blevet borte; men du kommer. – Dog –
hvad siger jeg – min Winkel, han i Grunden baade er her og er her ikke’» (s. 117). Når Paula
sier at Gerhard både er der og ikke, viser det til samtalen ekteparet hadde kort tid før Gerhard
døde, hvor de sa at de alltid ville være sammen.
Etter at Paula og Ve har tilbragt en del tid sammen, stiller Ve spørsmål om hvorfor
Paula stikker «sig med den Naalen i Armen» (s. 118). Hun svarer at det er fordi det gjør godt,
og setter ord på avhengigheten sin. Ve forteller at han ikke liker når hun sovner fra ham, og de
blir enige om heller å sove sammen. Det er da Paula innser hvem Ve faktisk er:
– Men som hun sad der, Paula Winkel, med sin Ve i Fanget, var det som
Tankerne atter begyndte boble, og hun tænkte dem høit, halvt til sin Ve, halvt ud i
Veir og Vind:
«Jajaja! – og hvert Menneske gaar sin Skjæbne imøde, saaledes som Gud har
bestemt den. – Og Livet igjennem spindes der Traad for Traad, og væves de sammen
til den Menneskeskjæbnes store Billedteppe. Mit Teppe deltes i Felter, det, et rødt og
et sort. – Det røde var min Dag – det sorte – Det røde var min Dag – det sorte – Der
var en Krøbling engang, et Syndebarn – Ve.» – Pludselig rusked hun det lille i Armen,
saa det forskrækket slog Øinene op og begyndte at skjælve. (s. 118)
I tankerekken om Gud, livet og skjebnen erindrer Paula at det «var en Krøbling engang, et
Syndebarn», og forstår nå at det er Ve. Paula reagerer med sjokk og vantro, og blir etter hvert
frustrert og fortvilet. Den siste tiden har vært preget av ro og hyggelig samvær med Ve, men
når sannheten om barnet går opp for Paula, reagerer hun kraftig:
«Skal jeg nu have det ogsaa. Aldrig faa Fred. Aldrig. Hjælp mig, Herregud,
hjælp mig ulykkelige, jeg, som sov og vaagned til Smerte. – Har jeg da ikke havt
Smerte nok? –
Du, som tilgav, hvorfor ser du paa dette? Eller tilgav du ikke helt? – Eller har
jeg gjort dig ondt siden? – Ve, Ve – Ve over den, der gjør Kjære Uret! – Da – Ve ifra
Jorden, som er forkrøblet, og Ve ifra det, der forkrøbler Jorden. Ve ifra Himmel, som
lyser – Ve ifra Gud, som straffer –
Men min Ve, som lægger de smaa, tynde Arme om min Hals – nei, jeg skal
ikke være slem mod dig, Ve. Selv satte jeg min Ve i Verden, med Smerte – med
Smerte beholder jeg ham der – jeg arme, som elsked og synded og elsked igjen. (s.
119)
Paula bebreider Gud og mistenker at han aldri tilga henne for sviket mot Gerhard. Det første
avsnittet i utdraget viser at hun ikke står inne for at det tross alt er hennes egne handlinger
som har skapt situasjonen. Hun viser frustrasjon over at hun skal påføres enda mer smerte, og
viser med det at hun ikke finner det fortjent. Paula ønsker «Ve over den, der gjør Kjære Uret»,
og synliggjør symbolikken rundt sønnens navn. I neste avsnitt viser hun til sin Ve, og erklærer
at hun aldri skal være slem mot ham. Når Paula sier at hun «elsked og synded og elsked
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igjen» kan det være et uttrykk for sentimentene hennes overfor Gerhard, Ove Munk og
Gerhard igjen. Paula erkjenner at Ve er et resultat av hennes handlinger, og hun godtar
skjebnen sin:
I stille Lidenskab folded Paula Winkel de magre Hænder om sit Barn.
«Aa du, min Ve, ifra Himmel, som lyser – min Ve ifra Gud, som straffer. –
Min Dag døde – jeg fik Ve istedet.
Men min søte Ve, som jeg elsker – min Ve, som jeg skal bære, alle, alle Dage –
indtil han trækker mig efter sig, min sterke Gerhard, leve for hans Søn – og takke!» (s.
119–120)
Utdraget viser de siste avsnittene av Ve´s mor. Paula erklærer at hun skal elske og bære Ve,
frem til hun følger etter Gerhard i døden. Til tross for at hun nå erkjenner sitasjonen hun er i,
er det et faktum hun fornekter. Hun påstår overfor både seg selv og Ve at det er Gerhard, og
ikke Ove Munk, som er Ves far. Hvorfor hun gjør det kan ingen vite, men kanskje Paula er
avhengig av å tenke dette for å takle situasjonen hun befinner seg i. Kari Christensens
psykoanalytiske lesning av Ve´s mor tolker fornektelsen i lys av at Paula ser sin avdøde
ektemann som en allmektig farsskikkelse: «På denne måten unngår hun også og plages av
skyldfølelse for at Gerhard Winkel ikke er den biologiske faren til sønnen Ve. I religiøs
betydning fungerer han som en far for alle, også for Ve» (Christensen, 1989, s. 96).
Gjennom de ni affektive periodene i Ve´s mor har Paulas emosjonalitet nå utviklet seg
en siste gang. Den viser en slags resignasjon og Paulas aksept av smerten som mor til Ve, i
tillegg til en nødvendig fornektelse overfor seg selv for å klare å leve i situasjonen. Paula har
bestemt seg for at hun er Ves mor, og at det er det som skal prege livet hennes videre.

39

4 Avslutning
Gjennom arbeidet med denne masteravhandlingen har jeg brukt teori om affektiv narratologi
for å utføre en analyse av Ragnhild Jølsens debutroman Ve´s mor (1903). Analysen har vist at
hovedpersonen Paula Winkel er en følelsesstyrt karakter som handler ut fra en stadig
skiftende emosjonalitet. Hun er avhengig av å ha et holdepunkt, et anker, for å holde
emosjonaliteten stabil. Jeg har vist at Paulas emosjonalitet utviklet og endret seg gjennom ni
affektive perioder i Ve´s mor. Selve høydepunktet oppstår i siste kapittel, når Paula innser og
erkjenner sin rolle som mor til Ve.

4.1 Hva betyr det å være Ves mor?
Det er paradoksalt at verkets tittel peker på et forhold mellom mor og sønn, men at moren
ikke anerkjenner sønnen før helt mot slutten av narrativet. Da går hun til gjengjeld inn i
morsrollen overfor Ve med alt hun har. Kari Christensen drøfter denne problematikken i
Portrett på mørk treplate:
Det er blitt reist kritikk mot nettopp dette punktet i Ve´s mor, at en mor kan være
istand til å glemme sitt barn i over seks år, for deretter å erklære at det er nettopp dette
vanskapte og glemte syndebarnet hun vil vie resten av livet sitt til. (...). Paulas
helomvending, fra helt å ha glemt sønnen til å ville ofre resten av sitt liv for ham,
krever en forklaring. (Christensen, 1989, s. 94)
Christensen mener at Paulas helomvending er logisk ut fra utviklingen hennes. Paula inngår et
trygt ekteskap, og får en sønn som gir livet mening. Etter sønnens død fyller elskeren Ove
Munk tomrommet midlertidig, før Paula til slutt finner tilbake til ektemannen. Når også han
dør, har Paula mistet alle som sto henne nær. Når syndebarnet Ve dukker opp, argumenterer
Christensen for at det «rent psykologisk gir mening at hun fortsetter å handle som hun alltid
har gjort», altså å finne en mann som gir livet mening og en grunn til å leve (1989, s. 94).
Christensens resonnement konkluderer med at Paula er avhengig av en mann som gir henne
eksistensberettigelse, og det er det Ve tilbyr.
Jeg er enig i Christensens argumentasjon, men vil utdype den på to punkter. Det første
punktet tar utgangspunkt i teorigrunnlaget for denne avhandlingen. Der Christensen vurderer
Paulas utvikling gjennom psykoanalytisk teori, mener jeg at utviklingen også kan redegjøres
for med et affektivt narratologisk utgangspunkt. Det er følelsenes narratologiske utvikling
som danner grunnlaget for fremdriften i handlingen. Jeg mener at den gradvise utviklingen i
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Paulas emosjonalitet fører til reaksjonen hennes i gjenforeningen med Ve. Paula er emosjonelt
utslitt når hun treffer sønnen, og er avhengig av å ha noe konkret å forholde seg til for at
emosjonaliteten skal være stabil. Det emosjonelle tomrommet etter tapet av Dag, Ove og
Gerhard må fylles, og når Ve stiller seg til disposisjon kan ikke Paula gjøre annet enn å gripe
muligheten. Det er dermed helt logisk fra et affektivt synspunkt at Paula vil vie livet til
syndebarnet, og at han blir hennes nye anker. Det andre punktet i argumentasjonen min
vender oppmerksomheten tilbake til romanens tittel. Som Ves mor er ikke Paula bare mor til
barnet Ve, men også mor til alt ve. «Ve» kan bety smerte eller ondskap, og når Paula sier
«Herregud, hjælp mig ulykkelige, jeg, som sov og vaagned til Smerte» er smerte synonymt
med Ve (s. 119). Gjennom romanen har Paula blitt utsatt for smerte og lidelse. Noe har
rammet henne av naturlige årsaker, men mye av lidelsen har hun påført seg selv. All smerten
og ondskapen personifiseres gjennom barnet Ve, og på grunn av behovet for et anker i
emosjonaliteten, har ikke Paula noe annet valg enn å omfavne sin rolle som Ves mor. Hun er
forhåndsdømt til å være det, samtidig som valgene hun har tatt har ledet opp til den doble
betydningen. Paula er Ves mor fordi hun er smertebærer, og med det stadfestet legitimeres
romanens tittel.
Paulas rolle som mor til alt ve utdypes gjennom Lilith-Satan-rollespillet i affæren
mellom Paula og Ove. Som nevnt i analysen er Lilith en bibelsk skikkelse kjent for sin
kraftige seksualitet og for morsrollen til demoner. Ut fra konteksten mellom Paula og Ove er
det Liliths seksualitet Ove henvender seg til, men valget av bibelsk karakter er likevel svært
interessant. Paula blir ikke bare tillagt en rolle som mor til all smerte og ondskap, men også
mor til alle demoner. Om en ser for seg at Paula gjennom hele handlingen er Ves mor i sin
doble betydning, i tillegg til å være demonmor, er det logisk at Dag ikke kunne vokse opp.
Dag ble beskrevet som en himmelsk Amor, og som mor til ve og demoner kunne ikke Paula
samtidig være engelmor. Når dette er grunnleggende trekk ved Paula, uten mulighet for
endring, er det logisk at emosjonaliteten hennes blir formet deretter. Etter Ves fødsel refererer
doktoren til Paulas «Malum inveteratum», hennes inngrodde onde. Alle disse momentene
peker mot en sammensatt og kompleks emosjonalitet som gjennomsyrer Paulas valg og
handlinger. Alle valgene Paula tar mot slutten av boken er dermed logisk ut fra den affektive
utviklingen narrativet fremstiller.
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4.2 Ve´s mor i dag og videre forskning
Affektiv narratologi er et relativt nytt interessefelt, og åpner opp for uante muligheter innen
litterær analyse. Gjennom avhandlingen har jeg tidvis støttet meg på psykoanalytiske funn av
Kari Christensens analyser av Ve´s mor, og legger ikke skjul på at en psykoanalytisk lesning
av Ragnhild Jølsen åpner opp for gode fortolkningsmuligheter. Samtidig mener jeg at affektiv
narratologi tilbyr små forskyvninger sammenliknet med annet teorigrunnlag, og samhandler
godt med Jølsens diktning. Jeg håper at denne avhandlingen viser at affektiv narratologi er et
velegnet teoretisk grunnlag i analyse av Ve´s mor, i tillegg til at den åpner opp interessen for
affektiv analyse av andre Jølsen-verk.
Ragnhild Jølsen ga sin debutbok undertittelen «En nutidsroman». Likevel fungerer
boken godt som analysegrunnlag med bruk av teori som først har blitt legitimert nesten
hundre år etter utgivelsen. Flere Jølsen-forskere har kommentert undertittelen til Ve´s mor, og
peker på flere elementer som taler for at romanen ikke var en typisk samtidsbok. Marianne
Bjørneboe skriver dette om Ve´s mor (1903) og Rikka Gan (1904): «Romanene er moderne og
forut for sin tid ved at de skildrer kvinners ubevisste psykologi og tabubelagte emner»
(Bjørneboe, 1996, s. 135). Elen Raknes beskriver et liknende synspunkt:
Ragnhild Jølsens roman Ve´s mor innførte på mange måter nye problemstillinger. Den
skildret den kvinnelige eros på en annerledes måte enn til da, og den satte
undertrykkinga av det kvinnelige driftsliv inn i en ny sammenheng. Svært få, om noen,
av tidens kritikere forsto dette. Boka må derfor sies å være forut for sin tid. (Raknes,
1985, s. 192)
Det er først og fremst fokuset på kvinnelige drifter som danner grunnlaget for at Bjørneboe og
Raknes beskriver Ve´s mor som forut for sin tid. Det var i stor grad Jølsens skildringer av
«den kvinnelige eros» som sjokkerte kritikerne ved utgivelsen, for flertallet av samtidens
lesere var ikke klare for de affektive beskrivelsene av kvinners driftsliv. Dette taler for
fordelene både ved å lese romanen i dagens moderne samfunn, samt bruken av et affektivt
narratologisk teorigrunnlag i analyse av Ve´s mor.
Antonie Tiberg tilbyr også en forklaring på verkets undertittel, nemlig at Jølsen ville
tydeliggjøre sin rolle som en kunstner som ikke lot seg rive med av strømningene i tiden:
Naar Ragnhild Jølsen kaldte sin bok, som først hette «Ve», en nutidsroman, saa har
hun derved villet pointere, nærmest for sig selv, at dette var noget andet end
middelalder-romantikken, men ikke at hun fordret plads for sit arbeide i en bestemt
literær rubrik, heller ikke at hendes bok skulde gi et billede av nutidslivet, f. eks. som
det typisk arter sig paa en gaard som Gruvang. Hendes bøker, deres titler og
undertitler, som navnene i dem, er privateie for hende selv. Kan de som led passes ind
42

i en kjæde mellem andre digteres verker, saa er det noget som ikke kommer hende
ved. Hun var kunster av indre drift og ikke som følge av en strømning i tiden som rev
hende med. (Tiberg, 1909, s. 94–95)
Ifølge Tiberg ville Jølsen plassere seg selv og sin diktning utenfor en «bestemt literær rubrik»,
hun ville nærmest distansere seg fra andre forfatterkollegaer. Det er viktig å poengtere at
Tiberg trolig var preget av mange av de samme oppfatningene og ideene som Jølsen selv.
Tiberg utga sin biografi rett etter Jølsens død, uten at det hadde gått nok tid til å se
forfatterskapet på avstand. Det er likevel interessant å lese hennes tolkning av undertittelen,
ettersom den trolig er relativt nær det Jølsen selv mente.
Mot slutten av avhandlingen ønsker jeg å trekke frem et sitat av Barthold Butenschön
fra utgivelsen av Follominne i 1991, hvor Jølsen tillegges en rolle som visjonær dikter:
Ragnhild Jølsen er i egentligste forstand original. Hun er et eksempel på det
litteraturhistorien av og til forteller om: selv på tilsynelatende snever, lokal grunn kan
skapes den betydeligste, almengyldige diktning. Opplevelsenes og påvirkningenes
mangfold er ikke avgjørende, men lydhørheten, følsomheten og evnen til å gjøre til sitt
eget og utvikle videre det man mottar. (...). Hun som var så nær knyttet til gård og
slekt og gammel tid, kom samtidig til å bære i seg tanker og begreper som først vår
egen tid fullt ut har kunnet forstå og verdsette, og som gjør henne fortjent til
betegnelsen: en visjonær dikter. (Butenschön, 1991, s. 79)
Ragnhild Jølsen er ikke en forfatter som kan plasseres i bås. Hun var en selvstendig kvinne
som skrev tidløs diktning. Dersom Antonie Tiberg hadde rett i at Jølsen ønsket å distansere
seg fra andre forfattere, bekrefter Butenschön i utdraget ovenfor at hun klarte nettopp det. Han
mente at Jølsens tanker og begreper først 80 år etter hennes død var modnet nok til å forstås
av samtiden. Nå, over 110 år etter Jølsens død, mener jeg at litteraturen hennes er moden for
fortolkning gjennom affektiv analyse.

4.3 Paulas emosjonelle utvikling
Paulas emosjonelle utvikling i Ve´s mor kommer tydeligst til syne gjennom følelsesmessige
reaksjoner på hendelser som preger livet hennes. I analysen fant jeg ulike affektive
vendepunkter som utgjør irreversible endringer i de følelsesmessige strukturene til Paula. Det
første avgjørende vendepunktet skjer når Paula treffer Ove på folkefesten, og reagerer kraftig
med tydelig uttrykte affekter og emosjoner. Det andre vendepunktet markeres av Dags død,
hvor Paula mister hele sitt emosjonelle holdepunkt. Tapet av Gerhard hvor Paula på nytt
mister holdepunktet sitt er utslagsgivende som et tredje vendepunkt, mens åpenbaringen om å
være Ves mor markerer det fjerde og siste affektive vendepunktet. Paula er en driftig karakter,
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noe som uttrykkes gjennom affektene og emosjonene som gradvis kommer tydeligere til syne
for leseren.
Paulas emosjonalitet utvikler seg i takt med avgjørende hendelser som skjer i livet
hennes. Det er først og fremst de store affektive vendepunktene som markerer tydelige skiller
i emosjonaliteten hennes, men også forsøk på å fylle tomrom etter tap av barn, og mislykkede
affærer, spiller en avgjørende rolle. Affektiv narratologi kan brukes for å vise til emosjonelle
endringer ved å analysere affektene og emosjonene som kommer til syne gjennom handlinger
og valg som tas. I Paulas tilfelle endrer emosjonaliteten seg fra begynnelse til slutt i
handlingen, hovedsakelig gjennom at både affekter og ulike typer emosjoner blir mer
fremtredende og enklere for leseren å tolke. Innledningsvis er hun svært tilbaketrukken og
viser en sjelden gang en spontan reaksjon, mens hun mot slutten av romanen er kraftig preget
av hennes sentimenter til både døde og levende som har stått henne nær. En psykoanalytisk
tilnærming til Ve´s mor ville trolig avdekket mange av de samme funnene, men hovedstyrken
til en affektiv narratologisk analyse er at det er karakterens følelsesmessige utvikling som
driver narrativet fremover, og som blir det avgjørende for handlingsforløpet.
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