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Sammendrag 

I denne oppgaven gjør jeg en komparativ analyse av Maren Uthaugs roman Og sådan blev det 

(2013) og Sigbjørn Skådens roman Våke over dem som sover (2014). I analysen undersøker 

jeg hvordan dannelsen av personlig identitet er knyttet til kulturelle fellesskap, med teoretisk 

utgangspunkt i Jürgens Straubs (2002) identitetseori, og Tzvetan Todorovs (2010) 

kulturbegrep. Både individuell og kulturell identitet bygges opp gjennom språkhandlinger, 

som illustrert av James Baldwin (1997) I romanene som analyseres har karakterene problemer 

med å føle tilknytning til gitte kulturelle fellesskaper fordi de har opparbeidet seg hybride 

identiteter, og dette er tydelig gjennom begge forfatterens bruk av språk og språkhandlinger. 

Disse hybride identitetene fører ofte til en følelse av å ikke ha en kulturell tilhørighet. Annika 

Bøstein Myhr (2014) viser hvordan en følelse av utenforskap kan være destruktivt for ens 

identitet. Hybride identiteter forklares gjennom teori om migrasjonslitteratur skrevet av Søren 

Frank (2008). Klasse, kultur og etnisitet er viktige begreper som jeg forklarer gjennom 

stedsteoriene til Anne Heith (2020), Pierre Bourdieus (1989) habitusbegrep, Homi Bhabhas 

(1984) mimicry, og Sara Ahmeds (2000) passing. Skåden og Uthaugs protagonister har begge 

forlatt Sápmi, både intensjonelt og ikke intensjonelt. Dette åpner for spørsmål rundt hva man 

kan kalle klassesvik, eller kultursvik. Klassesvik og kultursvik beskrives av T. Minh-ha Trinh 

(1989), som også skriver om skyldfølelse. Begge verkenes hovedkarakterer sliter med følelser 

av skam og/eller skyldfølelse etter å ha forlatt sine gitte kulturelle eller etniske klasser. 

Affektteori står for den teoretiske tilnærmingen til karakterenes reaktive emosjoner. Knut Inge 

Riksen (2001) og Finn Skårderud (2001) blir brukt til å forklare skam både som en sosial 

emosjon, men også dens virkning på karakterenes psykologiske selv.  Martha Nussbaum 

(2016) står for teori om raseri, og hvordan hevngjerninger oppstår.   
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1 Innledning 

 

I 1988 utga Nils Aslak Valkeapää Beaivi, áhcázan, og høstet god kritikk blant samiske 

anmeldere. Langdiktet ble så populært at forlaget oppfordret til en oversettelse. Áillohaš1 ga et 

motvillig ja. Deler av verket ble oversatt til bokmål, noen deler til nynorsk, og noen andre 

deler til svensk. Noen deler ble ikke oversatt fra nordsamisk. Verket ble gitt tittelen Solen, 

min far (1990). Utgivelsen høstet gode kritikker i både Norge og Sverige òg. Valkeapää ble 

tildelt Nordisk råds litteraturpris i 1991 for det oversatte verket, som i tillegg til å bære en 

oversettelse delt på tre språk, var en komprimert utgave av originalverket. Det er lett å se 

Valkeapääs postkolonialistiske intensjoner ved den nordiske publiseringen. Verkets innhold er 

særlig samisk med vekt på reindrift. Valkeapää besjeler naturen og skriver ekstatisk om 

naturens kretsløp, og hans lille «jeg» i det store universet.  

20 år senere skriver den samiske litteraturkritikeren Nøste Kendzior at den samiske 

selvfremstillingen har i for stor grad blitt påvirket av kolonimaktene. Den var rundt 

tusenårsskiftet redusert til en klisjé, kitsch, eller reinsdyr i midnattssol: 

 

Det har alt for lenge handlet om The Noble Savage Lost in Paradise. Det har bidratt til 

å gjøre samisk litteratur romantiserende nostalgisk, navlebeskuende og sutrete, i stedet 

for å oppfylle det som er kunstens fremste oppgave, nemlig å få oss, leserne, til å se og 

erfare verden på radikalt nye måter. (Kendzior, 2001, s. 34) 

 

I det samme essayet «Den samiske litteraturen er død? Leve den samiske litteraturen!» 

nyanserer hun polemikken med å bestille en ny samisk litteratur, en litteratur som gjenspeiler 

den moderne samiske tilværelsen, både på vidda, ved kysten, på bygda, og i storbyene.  

1.1 Emne og problemstilling 

I denne oppgaven skal jeg derfor undersøke hvorvidt den moderne samiske litteraturen skiller 

seg fra den på 70- og 80-tallet. Kendzior skriver videre en oppfordring til nye 

problemstillinger i den samiske litteraturen:  

 

Dagens samiske virkelighet er langt mer enn reinsdyr i midnattssol. En same er ikke 

lenger hva han en gang var. […] Den samiske virkeligheten er bare i veldig liten grad 

gamme og lavvu og siida og Stallo og naturmystikk i Midnattssolens Land; den 

samiske virkeligheten er urbanisert og teknologisert og sivilisert og globalisert, og i 

denne virkeligheten må ingen komme og fortelle meg at det samiske språket har 

«hundre ord for snø og ingen ord for krig». Den samiske virkeligheten er en 

 
1 Valkeapääs samiske navn 
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virkelighet mellom minst to kulturer; den befinner seg i et transittrom, og der er det 

virkelig spennende å være! (Kendzior, 2001, s. 34-35) 

 

Mitt første spørsmål rundt dette, var om denne litteraturen finnes i dag, om Kendziors ord var 

profetiske, eller om den samiske litteraturen var stagnert. I mine øyne er det minst to romaner 

som beskriver samer i transittrom mellom to kulturer: Maren Uthaugs Og sådan blev det 

(2013) og Sigbjørn Skådens Våke over dem som sover (2014). Man kan, til en viss grad, 

konkludere med at den samiske litteraturen har beveget seg ut av hva Kendzior beskrev som 

dens tidligere estetiske stasis. Men hva er det den samiske moderniteten i transittrommet 

innebærer? Dette transittrommet som Kendzior snakker om kjenner man fra et annet sted, 

nemlig migrasjonslitteraturen.  

 Et av premissene for migrasjonslitteratur er at en eller flere protagonister opplever en 

identitetskrise anbragt av å være delt mellom to eller flere kulturer; mellom tradisjon og 

integrasjon. Vil dette da også kunne angå litteratur om og av urfolk? Jeg skal vise til at man 

ikke kan godta eller utføre integrasjon uten å miste tradisjon. Å integreres kan oppleves som å 

forlate kulturen man har vokst opp i, og vil føre med seg store affektive responser. Her 

kommer jeg fram til min problemstilling:  

Hvilke affekter driver hovedkarakterene i de to moderne samiske romanene Og sådan 

blev det (2013), og Våke over dem som sover (2014), etter å ha forlatt Sápmi, og hvordan 

kan deres emosjoner vise til en moderne samisk litteratur, som bestilt av Nøste Kendzior? 

Jeg skal altså undersøke følelsene skam og skyld anbragt av klassesvik og kultursvk i 

romanene nevnt over. Før det, står det på sin plass å presentere både forfatterne og verkene.  

1.2 Maren Uthaug 

Maren Uthaug, født 1972 i Kautokeino, har gitt ut syv grafiske romaner og tre romaner. Hun 

har mottatt flere priser for sine grafiske romaner, og fikk DR Romanprisen i 2018. Hun 

opprettet en blogg i 2009 som mye oppmerksomhet, spesielt for sine tegneseriestriper. I 2013 

ble hun ble fast ansatt i Politiken som stripespaltist med serien Ting jeg gjorde. Uthaugs verk 

omhandler ofte sosiale spørsmål og er svært satiriske, og dette kan man se i titlene til hennes 

grafisk romaner som: "Ja, jeg er præmenstruel, hvad er din undskyldning for at være en 

idiot?" : en manual til kvinder (2005), Nej, jeg er ikke tyk - det er kjolen, der får min røv til at 

se stor ud : og 101 andre ting mænd bør vide om kvinder (2006), og Når vi bliver trætte af 

vores tissemand, kan vi bare få en ny : og 103 andre grunde til at det er meget federe at være 

kvinde end at være mand (2008). Hun er også kjent for å satirisere samisk kultur, og har gitt ut 
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grafiske romaner som Det er gøy å være same (2010), Same Shit (2011), og Det var en gang 

en same (2015). Til tross for den potensielt problematiske tematikken i disse utgivelsene har 

hun ikke blitt møtt med kontrovers. Dette kan være fordi hun selv er halvt dansk, og vokste 

opp delvis i Kautokeino. Uthaug flyttet fra Kautokeino til Sønderjylland med sin norske mor 

og danske stefar da hun var åtte år. Dette har preget hennes forfatterskap både som 

romanforfatter, og som tegneserieskaper, og det er kanskje mest tydelig i hennes debutroman 

Og sådan blev det (2013).  

1.2.1 Og sådan blev det (2013) og romanens resepsjon  

Romanen begynner på 70-tallet med Knut og Rhitta, og som starten på en klassisk 

kjærlighetshistorie. Rhitta er samisk, og tilhører en politisk aktiv og religiøs samisk familie. 

Rhitta er ikke selv tilhører av Læstadianismen2, og er kritisk til det svært religiøse samiske 

samfunnet. Hun er politisk aktiv selv. Lik som Knut. Knut er fra Oslo og dro til Kautokeino, 

delvis fordi han ville hjelpe den samiske saken, og delvis fordi han er tiltrukket av samiske 

kvinner. En kort stund etter, er Risten født. Hun vokser opp i et volatilt hjem med far Knut, 

som har blitt en passiv mann, mor Rhitta som er emosjonelt ustabil, den pietistiske onkel Isak, 

onkel Aslak og tante Ravna med alvorlige psykiske problemer, og bestemoren, eller Ákkhu, 

som til stadighet skremmer Risten med fortellinger om hvor farlig det er å omgås ikke-samer.  

 Etter en rekke mislykkede svangerskap forsøker Aslak og Ravna ved flere anledninger 

å kidnappe Risten. Knut og Rhitta bestemmer seg for at Kautokeino hverken er et godt eller 

trygt sted for Risten å vokse opp, og de finner ut at Rhitta skal bli igjen, mens Risten, Knut, 

og hans nye kjæreste Grethe flytter til Danmark. Risten blir gitt det danske navnet Kirsten. 

Kirsten utvikler seg til å bli et problembarn, men knytter et tett bånd med en vietnamesisk 

båtflyktning, Niels, som bor i kjelleren til Grethe. Niels blir boende som Knut og Grethes 

adoptivsønn, men blir sendt til sin verge i København når han når puberteten. Kirsten og Niels 

møtes tilfeldig når hun studerer i storbyen, og de får barn. Hun drar til Kautokeino for å 

gjenforenes med sin biologiske mor, og Rhitta dør like etter. Romanen har en retrospektiv 

form og blander mellom handlingen som skjer i 2007, og handlingen fra midten av 70-tallet, 

og til Kirsten og Niels har etablert seg med barnet Rod.  

Da romanen ble utgitt i Danmark, var det et knippe portrettintervjuer med forfatteren, 

som i stor grad tok for seg den potensielt problematiske resepsjonen som kan komme av å 

harselere med samer og samisk kultur (Platou & Bjørnskau, 2014). Både journalistene og 

 
2 Læstadianismen er en kristen vekkelsesbevegelse i Sápmi. 
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forfatteren understreker til stadighet at hun er halvt norsk, halvt same, og helt dansk og at 

toleransegrensen derfor er høyere. Det poengteres at verket ikke er selvbiografisk, og Uthaug 

attribuerer romanens selvbiografiske elementer som grunnfestet i hennes latskap (Myhre, 

2014). 

 Det ble ikke skrevet ordentlige anmeldelser før året etter da romanen gis ut på norsk 

med tittelen Sånn ble det. Bokomtalene gjentar mye av det som ble skrevet i intervjuene året 

før. Det er også skrevet om hennes egen opplevelse av utenforskap, og hvorvidt hun deler de 

samme følelsene som hovedkarakteren Risten/Kirsten når det kommer til akkurat dette. 

Dessverre har ikke Retriever-systemet tilgang til danske aviser og tidsskrifter, men etter hva 

man kan lese i norsk presse, var romanen en stor suksess i hjemlandet (Myhre, 2014). På 

omslaget til det fjerde opplaget av første utgave av romanen, ser man en rekke positive 

blurber, nitten stjerner, og fire hjerter.  

1.3 Sigbjørn Skåden 

Sigbjørn Skåden, født 1976 i Skånland, er en av Sápmis mest fremtredende forfattere, og står 

bak verk som Skuovvadeddjid gonagas (2004) (oversatt til Skomakernes konge), Våke over 

dem som sover (2014), og Fugl (2019). Man kan trekke en tematisk tråd gjennom hans 

forfatterskap, som gjennomgående omhandler problematisk og/eller skambelagt seksualitet i 

samisk kontekst. Universitetslektor ved Umeå universitet Anne Heith skriver om Skådens 

litterære prosjekt og forfatterskap:  

 

Karakteristiskt för Skådens författarskap är att han varken idealiserar det samiska eller 

skildrar samer som renodlade offer för kolonialism och assimileringspolitik. Genom 

att gestalta undanträngda teman har Skåden skrivit texter som tänjer på gränserna för 

vad man kan skriva om på det samiska litterära fältet. (Heith, 2017) 

 

Vi ser her at Heith legger særlig vekt på kritikken forfatteren, gjennom sine verk, retter både 

mot det samiske, og det norske samfunnet. Han er kjent for å frastå fra å skildre samer med 

klisjéen som Nøste Kendzior viste en sterk aversjon mot.  

Hans debutverk og langdikt Skuovvadeddjid gonagas ble nominert til nordisk råds 

litteraturpris i 2007 etter han selv stod for gjendiktningen til norsk. Han fortsatte å gi ut 

diktsamlinger, og en bloggbok på samisk, helt til han la over til å skrive både sin første 

helnorske utgivelse og debutroman, Våke over dem som sover. Romanen ble godt mottatt av 

både riksdekkende og lokale aviser. 
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1.3.1 Våke over dem som sover (2014) og romanens resepsjon 

Den unge kunstneren Amund har fått tilbud om en soloutstilling ved Nordnorsk Kunstsenter. 

Han er delvis anerkjent og respektert i sitt felt: videokunst. Han har planer om å avdekke 

lugubre sider ved kulturen i Kautokeino, og gjennom kunsten, knuse det samiske 

uskyldsbildet de, ifølge ham, har kultivert for lenge. I en parallellhistorie ser vi hans families 

smertelige gjennomgang av den norske assimileringspolitikken utført mot samene gjennom 

1900-tallet. Dette ser man tydeligst i språket som blir ført i familien. Hans oldeforeldre 

snakker samisk, hans besteforeldre snakker samisk hjemme, norsk ute blant folk, og hans mor 

begynner å snakke samisk i tidlig voksen alder. Amund svarer konsekvent på samisk når folk 

snakker norsk til ham. Historien drives av Amunds undersøkelsesprosess og kunstprosess, og 

hans ønske om å knuse det uskyldige samiske selvbildet, ved å belyse en overgrepssak som 

fant sted noen år tidligere. Han holder en filmworkshop på en lokal ungdomsskole og får 

særlig kontakt med én av jentene i klasserommet, og forfører henne. Han filmer stevnemøtene 

med den unge jenta, og limer det sammen til sitt kunstprosjekt. Historien avsluttes med at han 

forlater galleriet under filmvisningen. 

Som tidligere nevnt ble romanen godt mottatt både i lokalaviser og i riksdekkende 

aviser. Eskil Skjeldal fra Vårt Land skrev en noe panegyrisk anmeldelse:  

 

Skådens roman beskriver et kunstprosjekt, men romanen hans får samtidig den samme 

funksjon som Amunds verk: Å avkle løgnene, avdekke umoralen og konfrontere 

befolkningen. Det er som skuespillet Hamlet iscenesetter for å avsløre sin onkel, som 

Hamlet vet har drept sin far: Kunsten blir et speil for virkeligheten, og konfronterer 

oss med våre svakeste og mest nedrige sider. (Eskild Skjeldal, 2014, 29) 

 

Kritikeren trekker ikke bare inn Hamlet som referanse, men skriver at han ikke har lest like 

gode nordlandsbeskrivelser siden Knut Hamsun. Knut Hoem i NRK viser seg ikke like 

overbevist, og viser til et ujevnt litterært nivå, og ser ut til å svare Skjeldal fra Vårt Land når 

han skriver at Skåden ikke beskriver Nordland like godt som Hanne Ørstavik (Hoem, 2014). 

Han skriver dog noen lovord: «Sigbjørn Skåden er virkelig god når han skildrer 

romanpersonenes begjær. Begjæret er ikke noe man slipper unna som leser når det er skildret 

godt, selv om det foregår på premisser man ikke vil identifisere seg med.» (Hoem, 2014). 

Anmelderne leker også med tanken om virkelighetslitteratur, ettersom hovedkarakteren i 

romanen deler mange likheter med forfatteren, spesielt med tanke på hans fødeby, men også 

fordi overgrepssaken som ligger som et bakteppe i romanen, faktisk fant sted i Kautokeino ett 

år før hoveddelen av historien finner sted. For Altaposten skriver Solgunn Solli: «Mange vil 

kjenne igjen detaljer kjent fra media fra overgrepssakene i Kautokeino for noen år tilbake der 



6 

 

tolv menn ble siktet for voldtekt, medvirkning til voldtekt, eller seksuell omgang med unge 

jenter.» (Solli 2014, s. 18), før hun skriver om forfatterens modighet ved å skrive 

selvbiografisk og virkelighetsnært.  

Våke over de som sover ble tildelt Havmannprisen for 2014, en litterær bemerkelse 

som utdeles årlig under Havmanndagene i Mo i Rana. Prisen markerer og løfter fram årets 

beste nordnorske bok. Tidligere mottakere av Havmannprisen er blant annet Hanne Ørstavik 

og Herbjørg Wassmo. Boka var også nominert til P2-lytternes romanpris.  

1.4 Tidligere forskning 

Gjennom DUO og Oria finner jeg få avhandlinger i nordisk med liknende fremgangsmåte til 

urfolkslitteratur. Elin Anita Sivertsen beskriver forskjeller mellom dagens urbane samers 

identitetsdannelse og ČSV-generasjonen3 i sin masteroppgave i kulturstudier, Samisk ungdom 

– mellom tradisjon og modernitet? – Unge samers identitet (2009):  

 

[…] dagens unge voksne samer, har vokst opp i et tryggere samisk miljø enn sine 

foreldre, der den samiske identiteten har blitt styrket gjennom språk og kultur i 

oppveksten. […] dagens unge samer har et mer reflektert forhold til det å være same, 

enn det foreldregenerasjonen – som førte en «symbolsk krig» mot alt det norske – 

hadde. (Sivertsen, 17, s. 2009) 

 

Vi ser altså forskjellen mellom den samiske motkulturen som vokste ut fra utbyggingen av 

Alta-Kautokeinovassdraget, og hvordan det vekket et ønske om å omfavne det særsamiske – 

noe som tidligere var undertrykket. Deres barn har ikke i like stor grad assosiert deres kultur 

med noe skambasert.  

Det er blitt gjort lite forskning på Skåden og Uthaugs forfatterskap. Som tidligere 

referert til, har Anne Heith skrevet om Skåden, og hans subversive forfatterskap. Kaisa 

Ahvenjärvi skrev et kapittel om ham i den nyutgitte antologien The Aesthetics and Politics of 

Linguistic Borders (2020).  

1.5 Teoretiske innfallsvinkler 

Mitt teoretiske rammeverk vil bygge på postkolonial teori, affektteori, og sosialpsykologi. 

Annika Bøstein Myhrs avhandling om migrasjonslitteratur, Memories out of Place and 

Season (2014) som tar opp spørsmål om individuell, kollektiv og kulturell identitet, har 

 
3 Kan oversettes til «leve alt som er samisk» (Fredriksen, 2019). 
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inspirert en god del av teorivalget. Jeg vil argumentere for at moderne samisk litteratur kan 

likne på migrasjonslitteratur, og kanskje til og med kalles migrasjonslitteratur, med Søren 

Franks migrasjonslitterære begreper fra Migration and Literature (2008). Jürgen Straubs teori 

fra «Personal and Collective Identity» (2002) om identitetsarbeid og Tzvetan Todorovs 

definisjon av kultur i «The Coexistence of Cultures» skal spille en stor rolle i mitt teoretiske 

rammeverk. Jeg skal bruke James Baldwins artikkel «If Black English isn’t a Language, Then 

Tell Me, What Is?» (1997) for å belyse hvordan språk skaper identitet, både på et personlig og 

på et kulturelt nivå.  

 Anne Heiths Experienced Geographies and Alternative Realities (2020) belyser 

kulturelle og klassemessige forskjeller i representasjon av by og distrikt. I oppgaven er det et 

fokus på minoritetskulturelt klassesvik, eller kultursvik, og dette beskriver jeg med Homi 

Bhabhas begrep mimicry fra «Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial 

Discourse» (1984), og Sarah Ahmeds passing fra Strange Encounters (2000). Elisabeth 

Oxfeldts innledning i Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid 

(2016) har også inspirert en del av teorien, spesielt med tanke på kulturelle affekter. 

Affektteori blir anvendt til å belyse skyldfølelse, raseri, og skam. Thi Minh-ha Trinh om 

skyldfølelse knyttet til klasse, kjønn og etnisitet i sitt verk Woma, Native, Other (1989), og 

Martha Nussbaum belyser hvordan raseri kan føre til hevngjerninger i Anger and forgiveness 

(2016). Til slutt står Knut Inge Riksen og Finn Skårderud for en fenomenologisk innføring i 

skam, både som en sosialnormativ emosjon, og dens virkning på det psykologiske selvet. 

1.6 Metode 

Jeg skal gjøre en komparativ analyse av Maren Uthaugs Og sådan blev det, og Sigbjørn 

Skådens Våke over dem som sover. Analysen skal tematisere utenforskap, klasse- og 

kultursvik, og de affektive konsekvensene dette medfører. Hensikten er ikke å sammenlikne 

forfatterne basert for eksempel på deres kjønn eller nasjonalitet, men å fremheve fellestrekk i 

nyere litteratur om personer med samiske røtter ved å analysere hvordan karakterene skaper 

deres identitet gjennom nærhet og avstand til det samiske kulturelle fellesskapet. 

1.7 Samisk litteratur 

Før jeg skal se på dagens samiske litteratur, gjennom to romaner, anser jeg det som viktig å ta 

for seg en kort presentasjon av samisk litteraturhistorie, spesielt i Norge.  
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Ifølge Harald Gaski ser vi det første eksempelet på nedskreven samisk litteratur på 

samisk fra 1910 – Muitalus sámiid birra [En Bog om Lappernes Liv]. Boka ble skrevet av 

Johan Turi og tar for seg muntlige historier, joiker, og informasjon om riter og ritualer: 

«Johan Turi’s book is the beginning of something new in Sami literary history, but also a 

continuation of the storytelling tradition, thereby bringing out more aspects of Sami life than 

just the story as story.» (Gaski 2011: 23). Like etter skjedde det et stort skifte fra sjamanens 

«resignerte» og «aksepterende» holdning til koloniseringen, til en politisk oppvåkning i Norge 

og Sverige. Ledet av Elsa Laula, begynte en liten gruppe samiske aktivister å oppfordre samer 

til å ta tilbake sitt land og sin identitet. Gruppen var en av de store drivkreftene i 

organiseringen av samenes første landsmøte i Trondheim i 1917 (Gaski 2011: 24-25).  

Gaski skriver videre at samisk litteratur først begynte å blomstre på 70-tallet, da det 

politiske klimaet tillot mer aksept for marginaliserte grupper i samfunnet. På denne tiden 

oppstod det samiske kunstnerkollektiver, og de første samiske forlagene ble startet (Gaski 

2011: 25). Vi ser at det, i løpet av de siste årene, har blitt publisert stadig flere bøker på disse 

forlagene (Se vedlegg 1).  
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2 Teoretisk rammeverk 

Tematikken rundt identitet og selvforståelse sentral i romanene jeg skal analysere. Begge 

verkene dreies rundt karakterer med hybride kulturelle identiteter. Problematikken i noe av 

teorien jeg bruker i denne oppgaven – det å fusjonere teori om urfolkslitteratur og teori om 

migrasjonslitteratur kan bli ansett som respektløst, men jeg skal argumentere for fusjonens 

validitet. Begge de analytiske retningene jeg skal lese verkene ut ifra, har et stort fokus på 

personlig og kollektiv identitet og utenforskap. Både Uthaug og Skådens romaner beskriver 

hovedkarakterer som ikke passer inn i majoritetskulturene de tilhører. 

2.1 Identitet, kultur og språk 

Sosiologen Jürgen Straub skriver i Identities: Time, Difference, and Boundaries (2002) at 

identitet oppstår av en nødvendig prosess der vi forsøker å finne en kontinuitet i våre alltid 

eklektiske handlinger og tanker, og at en personlig identitet er skapt av: «[…] unity and self-

evidence of a person that derives from the active cognitive acts of synthesis and integration, 

by which persons try to ascertain the continuity and coherence of their life praxis» (2002, s. 

57). Straub bygger sin definisjon på psykologen Erik Eriksons teorier. Erikson mener at 

identitetssøken er noe uunngåelig som alle mennesker må gjøre – dette er implisert gjennom 

at alle mennesker gjennomgår identitetskriser. Når stabile faktorer oppløses og man ikke 

lenger ser en kontinuitet i ens handlinger og tanker, oppstår identitetskrisen: «He [Erik 

Erikson] describes this experience as calling into question the orientations that had given 

stability and direction to the actions and the life of the child and the youth.» (Straub, 2002, s. 

60). Gjennom krisen, kan man enten konsolidere sitt gamle syn på seg selv, eller komme ut av 

krisen med et nytt selvbilde, et nytt verdensbilde, og med en nyvunnet forståelse av tidligere 

handlinger. Dette er like vel ikke bare forbeholdt til de som opplever en krise i identitet. Dette 

er et kontinuerlig arbeid som alle gjør, til enhver tid:  

 

It seems an evident fact that ‘we’ all do so, as a rule. ‘Identity work’, as this 

psychological activity is sometimes called, is entirely natural for us, however it might 

be socioculturally constituted; it is a culturally and socially specific mode of 

subjectivity formation, or in other words: it provides the self- and world-relation of 

persons with a specific structure or form. (Straub, 2002, s. 62. Straubs kursivering) 

 

Identiteten er plastisk og formelig, og det er identitetsbærerens oppgave å modifisere, 

vedlikeholde, og å rekonstruere sin identitet. Til tross for at jeg, til nå, har skrevet at identitet 

foregår i jeg-et, er det viktig å påpeke at til tross for at man selv konstruerer, river ned, og 
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gjenoppbygger sin egen identitet, er identitetsarbeid et sosialt prosjekt. Både det personlige 

og sosiale er til stede i romanene. Uthaug forsøker å ta oss inn i identitetsprosjektet til 

Risten/Kirsten for å undersøke hvilke forutsetninger som ligger til rette for at hun først vil 

utslette sin samiske identitet, og hvilke årsaker som får karakteren til å ville innlemme det 

samiske tilbake i sin identitet. Identitetsarbeidet Skåden skildrer, tar for seg fire slektsledd 

med identitets essige problemer anbragt av utenforskapet de føler av å være samiske i Norge 

gjennom 1900-tallet. Straub forsøker senere å tillegge denne personlige identitetsteorien til en 

forståelse av hvordan kollektiv identitet fungerer. Det kollektive bygges opp av to eller flere 

som bevisst uttrykker at de tilhører en gruppe (2010, s. 71). Forskjellen mellom kollektiv 

identitet og kultur, ser ut til å være liten hvis man sammenlikner Straubs defninisjon av 

kollektiv identitet med Tzvetan Todorovs definisjon av kultur i «The Coexistence of 

Cultures» (2010): «culture refers to common representations, thus shared by at least two 

human beings – mostly, however, by a far larger number of people» (2010, s. 419). Her er han 

altså enig med Straub om at kultur er noe kommunikativt, delt av en gruppe mennesker. Han 

skriver videre:  

 

Culture is both common memory – we learn the same language, the same history, the 

same traditions – and the rule for living together – we speak so as to be understood, 

and we behave in accordance with the rules that govern our society. It is turned both 

towards the past and towards the present. (Todorov, 2010, s. 419) 

 

Ifølge Todorov er kultur basert på et felles minne, felles historier vi samles rundt, på et felles 

språk. Videre skriver han at alle individer tilhører flere kulturer, og at alle kulturer forandrer 

seg kontinuerlig. I både Uthaug og Skådens romaner er språk særdeles viktige litterære 

virkemidler brukt for å vise både makt, utenforskap og identitetstap. James Baldwin skriver i 

«If Black English isn't a Language, Then Tell Me, What Is?» (1997) om hvor uløselig språk er 

knyttet til identitet i en postkolonial kontekst, der språket avslører både makt og avmakt: 

 

[…] language is also a political instrument, means, and proof of power. It is the most 

vivid and crucial key to identity: It reveals the private identity, and connects one with, 

or divorces one from, the larger, public, or communal identity. There have been, and 

are, times, and places, when to speak a certain language could be dangerous, even 

fatal. Or, one may speak the same language, but in such a way that one's antecedents 

are revealed, or (one hopes) hidden. (1997, s. 5) 

 

Forholdet mellom identitet og språk er et sentralt tema i begge romanene som skal analyseres. 

Hovedkarakterene i romanene bryter begge med ideen om at man tilhører ett kulturelt 

fellesskap, fordi de av tvang, eller av valg har blitt delvis innlemmet i et annet kulturelt 
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fellesskap, og derav mistet tilhørighet til sin «moderkultur». Til tross for at begge opprinnelig 

tilhører urfolkskulturer, kan både Risten/Kirsten og Amund leses som migranter. 

2.2 Migrasjonslitteratur 

Migranten står sentralt i Søren Frank sitt verk Migration and Literature (2008), der han legger 

grunnsteinene for en kosmopolitisk litteratur dreiet rundt romlig og sosial mobilitet. Franks 

migrasjonsbegrep er bredere enn dikotomien mellom immigrant og emigrant, og tar for seg 

flere typer romlig forflytning:  

 

As previously indicated, the concept of migration is employed in a broad sense in this 

book. It is usually assosciated with a person’s physical and spatial movement from one 

country to another or, alternatively, from a rural to a urban setting. It is in this 

demographic sense of the word that we speak of the twentieth century as the age of 

migration. (2008, s. 15) 

 

Grunnen til at han anser det tyvende århundret som migrasjonens tidsalder, er på grunn 

infrastrukturen som har redusert avstandene mellom steder. Ettersom det har vært særdeles 

lett å flytte seg etter fremveksten av toglinjene som har «bundet» verden sammen, anser Frank 

migranten som det tyvende århundrets store protagonist, eller som en konsekvens av denne 

utviklingen i mobilitet skriver han: «No longer to be looked upon as anomalous, migration has 

actually become the norm and has resulted in a profound renegotiation of the concepts of 

identity, belonging, and home.» (2008, s. 1).  

 Inspirert av Roy Sommer, lager Frank to underkategorier i migrasjonslitteratur: Den 

multikulturelle romanen basert på pluralistisk etnosentrisme og den transkulturelle romanen 

basert på kosmopolitisk universalisme (2008: 11). Jeg vil argumentere for at romanene jeg 

skal analysere tilhører den første underkategorien. I den multikulturelle romanen, foregår det 

et møte mellom to lokale kulturer der mennesker, på tross av kulturforskjeller, må leve 

sammen enten i harmoni eller konflikt. I den transkulturelle romanen, vil ikke 

hovedkarakteren bli, i stor grad, påvirket av kulturforskjellene i møtet med en lokal og 

stedbundet kultur. Den er forankret i kosmopolittens perspektiv – den som klarer å bevege seg 

sømløst mellom kulturer. Begge romanene handler om hvordan protagonistene forholder seg 

til problemstillingene som oppstår når man lever multikulturelt liv. De står også i 

krysningspunktet mellom samisk kultur, og fra norsk og dansk majoritetskultur. Dette fører til 

en fremmedgjøring til begge kulturene man bare halvveis er en del av. Det er like vel også en 

stor grad av transkulturelle problemstillinger som oppstår i romanene. Risten/Kirsten knytter 
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et livslangt bånd med en vietnamesisk båtflyktning, og Amund tilhører en transkulturell 

kosmopolitisk kunstneroverklasse, og dømmer Kautokeino ut fra kriteriene og idealene som 

denne overklassen knytter deler av sin identitet med. Annika Bøstein Myhr skriver om barn 

med innvandrerbakgrunn som ikke passer inn i den kosmopolitiske overklassen i sin 

doktoravhandling Memories out of Place and Season (2015): 

 

When in several European countries, the children of immigrants protest because they 

have been excluded from the societies in which they have grown up, it is not because 

they feel they live in a post national world or are cosmopolitans. They live in nations 

and feel they cannot belong. (2015, s. 9) 

 

Dette aspektet ved å være multikulturell men ikke føle seg som en kosmopolitt, står i tråd med 

Søren Frank sin oppdeling av undersjangere, og ser, til en viss grad, ut til å være sentralt hos 

både Uthaug og Skåden. Multikulturelle problemstillinger ser ut til å være langt mer 

traumeinngytende enn de transkulturelle og kosmopolitiske. Trans, latin for over, som prefiks 

kan gi en indikasjon på at protagonisten er i stand til å navigere og reise fritt mellom kulturer, 

uten problemer, at man står over nasjonen. En fri reise mellom kulturer er tegn på at man ikke 

lar seg bli definert av andre, og er et privilegium delt av mennesker som ikke er preget av 

traumer anbragt av institusjonell rasisme og marginalisering. Dette taler til en transkulturell 

og kosmopolitisk overklasse. Det er ytterst få minoritetstilhørende mennesker som klarer å 

passe inn i dette sosiale sjiktet. Mange forsøker å stige over de sosiale strukturene, og få til å 

definere seg selv, men det er svært få som får det til. Dette skal jeg komme tilbake til mot 

slutten av teorikapittelet under diskusjonen om Homi Bhabhas begrep om mimicry og Sara 

Ahmeds passing-begrep. 

2.3 Sted og klasse 

Jeg har allerede skrevet noe om identitet, narrativ, og stedsløshet – men ikke enda om 

identitet, narrativ og sted. I denne tekstens sammenheng vil det være sentralt å undersøke hva 

Anne Heith, i boken Experienced Geographies and Alternative Realities (2020), har skrevet 

om sted, narrativ og identitet i en postkolonial sammenheng. Hun tar i bruk Ian Coventry, 

Gerard Corsane og Peter Davis’ narratologiske stedsteorier i Making Sense of Place (2012). I 

følge Heith, skriver de at det er en uunngåelighet å ikke være et produkt av sitt område: 

«people and their environments, places and identities are mutually constructed and 

constituted. »  (Coventry, Corsane & Davis, 2012, s. 1). Hun skriver videre at steder til dels 

skapes gjennom narratologiske prosesser, på en likende måte som 
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identitetsdannelsesprosessene jeg har presentert tidligere i teksten: «[…] the creation of 

artworks, the writing of literature, the production and maintenance of websites, the 

organization of memorial days, etc. are material processes whereby experienced geographies, 

i.e. places, are shaped.» (Heith, 2020, s. 11). I Skåden sin roman har protagonisten et sterkt 

behov for å ødelegge Kautokeino som et trodd og omtalt idyllisk sted, for å utvide det delvis 

selvpåførte selvbildet som råder i Kautokeino. Heith skriver, i tillegg, om forskjellen i den 

kulturelle representasjonen av det rurale og det urbane:  

 

Centre versus periphery is a central theme, one that has come to the fore in narratives 

that challenge the exclusion and marginalization of places and peoples regarded as 

marginal and uncivilized. Both Meänma, in the Swedish-Finnish borderlands, and 

Sápmi are associated with specific ethnic groups and situated in areas that are 

conceived of as regional or rural, as opposed to urban or metropolitan. (2020, s. 12-13) 

 

Hun bruker dette til å forklare kolonistenes rasjonalisering i overtakelsen av «ubrukte» 

områder, og hvordan denne representasjonen fortsatt er svært gjeldende. Heith innsnevrer 

dikotomien i kulturell representasjon av det rurale mot det metropoliske og kosmopoliske i et 

postkolonialt perspektiv. Jeg ser en anledning til å dra dette perspektivet i en annen retning, 

og bruke det til å snakke om hvilken virkning sted har å si for både kulturell tilhørighet, 

klassemessig tilhørighet og etnisk tilhørighet. Kulturell tilhørighet har vi tidligere sett at 

kommer fra felles representasjoner (Todorov, 2010, s. 419), ofte i form av historier og 

diskurser man gjentar for hverandre. Jeg skal ta i bruk sosiologen Pierre Bourdieus 

klassebegrep: «Ifølge Pierre Bourdieu er en klasse et sett av individer med omtrent samme 

posisjon i det sosiale rommet, et rom hvor individene kan plasseres alt etter hvor mye 

økonomisk, sosial, og kulturell kapital de har.» (Kjølsrød & Skirbekk, 2019). Videre er et 

individs posisjon i det sosial rom avgjørende for et individ habitus. Habitus er Bourdieus 

handlingsbegrep og definers I «Social Space and Symbolic Power» som: «the dispositions of 

agents […] the mental structures through which they apprehend the social world.» (1989, s. 

18). Etnisk tilhørighet skal jeg presentere gjennom Homi Bhabha og Sara Ahmed. 

 I «Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse» skriver 

litteraturviteren Bhabha om mimicry som en strategi brukt i indoktrineringsprosesser, både av 

kolonist og kolonisert. Den koloniserte vil herme, og ta etter majoritetskulturen, og kolonisten 

oppfordrer til avaping av deres egen kultur. Mimicry viser like vel til en strategi som ikke er 

fullstendig overbevisende:  
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[…] Colonial mimicry is the desire for a reformed, recognizable Other, as a subject of 

a difference that is almost the same, but not quite. Which is to say, that the discourse 

of mimicry is constructed around an ambivalence: in order to be effective, mimicry 

must continually produce its slippage, its excess, its difference. (1984, s. 126 Bhabhas 

kursivering)  

 

Bhabha argumenterer for at visse koloniserte etniske grupper aldri vil komme lenger enn å 

herme etter kolonistens kultur.  

 Kulturkritiker Sara Ahmed viderefører Bhabhas teori om mimicry i Strange 

Encounters (2000), og utfordrer den med sine ideer om passing. Passing er mimicry gjort så 

godt at man ikke lenger kan se forskjellen mellom kolonisten og den koloniserte: «Passing 

may be successful – in which case the difference between the subject and the image assumed 

becomes unrecognisable» (2000, s. 126). Hun skriver videre at passing ikke bare fungerer 

som en identitetsgeskjeft, men som en overlevelsesstrategi når kolonistens samfunn ikke er 

villig til å akseptere utenforstående grupper. Vi ser eksempler både av mimicry og passing i 

begge romanene som skal analyseres, men begrepet mimicry er mest sentralt i Skådens roman. 

I romanen ser vi hans slekt i økende grad per slektsledd forsøke å «herme» etter norsk 

majoritetskultur, hovedsakelig ved å legge fra seg samisk språk, helt til hans mor gjennom sin 

form for kosmopolitisk mimicry lærer om postkolonial teori, og velger å ta tilbake sin samiske 

identitet.   

2.4 Affektteori 

Jeg har valgt å fokusere på hvilke affekter som blir fremprovosert av utenforskap, 

identitetstap og kulturell assimilering. Begge romanene jeg skriver om i stor grad preget av 

karakterenes følelsesliv. Emosjonene jeg skal undersøke er hovedsakelig skyldfølelse, raseri 

og skam. 

2.4.1 Skyldfølelse 

Klassesvik og kultursvik er mat for skyldfølelse. Når man føler man har sveket sin kultur, sine 

tradisjoner, og sine familier, til fordel for noe annet, vil skyldfølelsen snike seg inn i 

bevisstheten. Thi Minh-ha Trinh er kulturteoretiker og filmskaper, som i sitt verk Woman, 

Native, Other (1989), legger fram at ikke-vestlige kvinner som produserer kultur (Trinh 

begrenser seg til skriving) ikke får lov til å presentere seg som mer enn én ting:  
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[…] no matter what position she decides to take, she will sooner or later find herself 

driven into situations where she is made to choose from among three conflicting 

identities. Writer of color? Woman writer? Or woman of color? Which comes first? 

Where does she place her loyalities? (1989, s. 6) 

 

Trinh påpeker senere at det å kunne tenke og spekulere, for så å skrive, er en enorm luksus og 

et privilegium. De fleste, spesielt i utviklingsland, har ikke tid til å produsere kultur, ettersom 

denne tiden heller kunne bitt brukt til å anskaffe familien mer mat. Trinh mener at 

skyldfølelsen som oppstår hos kvinner som skriver er nærmest uunngåelig (1989, s. 7). Videre 

utvider hun denne skyldfølelsen til «Third World writers», og anerkjenner det klassesviket 

man begår, ved å hengi seg til det sjelelige og abstrakte arbeidet som skriving innebærer, i 

motsetning til det legemlige og fysiske arbeidet som umiddelbart legger mat på bordet: 

 

Commitment as an ideal is particularly dear to Third World writers. It helps to 

alleviate the Guilt: that of being privileged (Inequality), of «going over the hill» to join 

the clan of literates (Assimilation), and of indulging in a «useless» activity while most 

community members «stoop over the tomato fields, bending under the hot sun» (a 

perpetuation of the same privilege). In a sense, committed writers are the ones who 

write both to awaken to the consciousness of their guilt and to give their readers a 

guilty conscience. (1989, s. 10-11) 

 

Kulturreisen hun altså har gjennomgått har høstet henne en jobb som akademiker eller 

kunstner, innbitt på å vise frem sin virkelighet. Dette mottas sjelden godt av hennes 

moderkultur, og tvilen oppstår. Noe både akademikere og kunstnere vil kjenne seg igjen i er 

også den, til tider, lave selvtilfredsheten som kan oppstå av sjelelig (Sisyfos)arbeid – dette er 

også en vei inn i skyldfølelsen – tanken om at man ikke gjør noen nytte for seg. Veien ned 

disse tankebaner kan føre til det hva Sianne Ngai kaller stygge følelser.  

 Sianne Ngais stygge følelser presenteres i verket Ugly Feelings (2005). Ngai mener vi 

kan se en forandring i hvordan affekter har blitt presentert de siste århundrene. Hun mener at 

moderniteten og senkapitalismen har gjort oss mer tilbøyelige til svakere lavfrekvente følelser 

av en lumsk natur i stedet for de store og forløsende emosjonene. Disse følelsene er, ifølge 

Ngai, paralyserende: «My exclusive focus, however, is on the negative affects that read the 

predicaments posed by a general state of obstructed agency […]» (2005, s. 3). Ngai kritiserer 

nyliberalismen og legger fram at det det nye sosiopolitiske klimaet som skaper disse 

ambivalente og lavfrekvente følelsene: «[…] the nature of the sociopolitical itself has in a 

manner that both calls forth and calls upon a new set of feelings – ones less powerful than the 

classical political passions […]» (2005, s. 5). Før regjerte man med frykt, nå regjerer man 

med motstridende narrativer og et kapitalistisk system som fratar mennesker agens og 



16 

 

handlekraft. Ngais stygge følelser blir presentert som en motsetning til de aristoteliske 

pasjonene:  

 

[…] the feelings I examine here are explicitly amoral and noncathartic, offering no 

satisfactions of virtue, however oblique, nor any therapeutic or purifying release. In 

fact, most of these feelings tend to interfere with the outpouring of other emotions. 

[…] And unlike rage, which cannot be sustained indefinitely, less dramatic feelings 

like envy and paranoia have a remarkable capacity for duration. (2005, s. 5-6 Ngais 

kursivering) 

 

De stygge følelsene er, i denne avhandlingen, hovedsakelig forbeholdt til Kirsten og hennes 

ambiguøse følelser knyttet til hennes identitet som halvt samisk, halvt norsk, og helt dansk. 

Hun bærer sin opplevelse av både skyld og skam fra hun møter et ukjent språk i et ukjent 

land. Skammen blir ikke forløst når hun oppsøker sin mor for å finne svar på sine spørsmål 

om hennes identitet. Hvis de stygge lavfrekvente følelsene er forbeholdt Uthaugs karakterer, 

er raseriet forbeholdt Skådens prosjekt. De stygge følelsene er også sentrale i Professor i 

litteratur Elisabeth Oxfeldts begrep om skandinaviske skyldfølelser:  

 

Vårt overordnede synspunkt er at skyldfølelsene fungerer som symptom på et 

ubehag vi som skandinavere og nordmenn føler over global urettferdighet, og at 

våre privilegier er forankret i strukturelle økonomiske og politiske (mis)forhold 

som gjør at våre privilegier skapes gjennom andres mangel på samme – det vil si 

ved en utnyttelse av den globale Andres utsatthet og sårbarhet. (2016, s.10) 

 

Jeg skal knytte Kirstens passing opp til en eventuell skandinavisk skyldfølelse. Hvis hun føler 

seg mer dansk enn samisk, bør hun være utsatt for skandinaviske skyldfølelser. 

2.4.2 Skam 

I kapittelet «Om å se sin neste, skammen og det etiske» (2001), skriver Knut Inge Riksen om 

skam som en følelse knyttet til sosiale normer. Hvis disse sosiale normene blir brutt, fører 

dette med seg sanksjoner. Sanksjonens form er styrt etter graden av krenkelse gjort av den 

sosialt avvikende. Det er altså da sanksjonene som blir påført normbryteren som bringer fram 

skamfølelsen:  

 

Fordi sosiale sanksjoner som følge av normbrudd gjerne vil manifestere seg på den 

måten at offeret vil måtte erfare dem i form av negative følelser som forakt eller 

avsky, vil skammen bli åpenbar: Jo større eller tyngre sanksjonene føles, jo sterkere vil 

nødvendigvis den skamfulle kjenne avskyreaksjonene, og tilsvarende vil skammen 

være ekstra byrdefull. (2001, s. 193) 
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Riksen knytter skam til et sosialpsykologisk perspektiv, og argumenterer for den gode sosiale 

funksjonen skammen har. Uten skamfølelsen som en påfører seg selv etter man har opplevd 

sosialpsykologiske sanksjoner som forakt eller avsky, vil normene ikke lenger fungere som 

sosiale retningslinjer, og man står fri til å skade andre mennesker. Dette kommer jeg straks 

tilbake til. 

 Riksen mener at man ikke kan snakke om skam uten å snakke om skyld, fordi de 

begge er selvbevisste refleksive følelser. Forskjellen mellom de to følelsene er at skyld 

grunner i at man har gjort en viss handling, mens skam roter i hvilken livsførsel en 

praktiserer, eller hvem en er:  

 

Mens skylden mer er rettet mot en spesifikk ytre foranledning, gjelder skammen 

dypest sett ens eget selvbilde og identitetsfølelsen. Blir dette individuelle sentrum i ens 

person ikke tilbørlig ivaretatt gjennom en passende opptreden eller handlinger, vil en 

lett rammes av en redsel eller angst som uttrykkes i metaforer som byrde eller vekt,  

nemlig å «bli overveldet eller knust av skamfølelse». (Riksen 2001: 195) 

 

Selv om sitatet over viser en bevissthet rundt skammens negative konsekvenser, stiller Riksen 

seg like vel stort sett positiv til dens effekt i det sosiale rommet. Innsikter om skammens 

ødeleggende konsekvenser kan like vel finne hos andre skribenter. Der Knut Inge Riksen 

skriver om skammen som en sosialpsykologisk selvregulerende instans, skriver psykiater og 

professor i spiseforstyrrelser ved Syddansk Universitet Finn Skårderud i «Det tragiske 

mennesket» (2001 A) om skammens effekt på det psykologiske selvet: 

 

Skammen er en skam over seg selv overfor den andre. De andre er alltid involvert, 

som fantasert eller reell. Men den dype skammen som en ødeleggende følelse kan 

vokse frem uten de ytre skammere, uten krenkerne. Skammen kan være mangelen på 

delte opplevelser. Den dype skammen er smerten ved å se seg selv som en som ikke 

fortjener å bli elsket. Det dypeste form for skamopplevelse er å vise seg frem med seg 

selv og sin kjærlighet for så å bli avvist. (2001 A, s. 65, Skårderuds kursivering) 

 

Den refleksive følelsen av skam er altså noe man hovedsakelig utfører mot seg selv, til tross 

for at man kan snakke om skammeren som agent. Jeg kommer til å bruke begrepene agens og 

patiens som motsetninger. Denne dikotomien mellom begrepene henter jeg fra semantikken 

der subjektet er preget av agens, og objektet er preget av patiens. En er aktiv og en er passiv 

(Henriksen, 2018). I «Tapte ansikter» (2001 B) skriver Skårderud også om skammeren, når 

det kommer til skamløshet: «I maktutøvelsen, i krenkelsen av andre og i overgrepet som 

skamløs atferd vil den som bærer en slik dyp skam, selv bli en skammer. Andre blir skadet, 

med risiko for å bli påført skam. Skammen smitter.» (2001 B, s. 45). Den smittbare skammen 

som Skårderud skriver om her, er særlig tydelig i Skådens roman, spesielt i Amunds tilfelle. 
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Han har blitt påført skam av samfunnet, og ser sitt snitt til å skamme det samiske samfunnet i 

Kautokeino for de seksuelle mislighetene som har preget byen i en rekke år. Kirsten i Og 

sådan blev det skammer seg, som vi nå skal se nærmere på, både over å ikke passe inn i det 

samiske samfunnet etter hun ble forflyttet fra sin mor og til Danmark som liten, og over at 

hun ikke føler seg elsket av sin mor.  

2.4.3 Raseri 

I likhet med Ngais stygge følelser, er raseriet, ifølge filosofen Martha Nussbaum (,) en reaktiv 

emosjon. En reaktiv emosjon er noe som lett kan attribueres en klar kausalitet til. Det er her 

likhetene mellom Ngai og Nussbaums følelser slutter. I Anger and forgiveness : Resentment, 

generosity, and justice (2016), skriver Nussbaum om det aristoteliske raseriet. Hun legger 

fram hvordan hvordan det kan oppstå:  

 

[…] anger starts with the act that inflicted the damage, seeing it as intentionally 

inflicted by the target – and then, as a result, one becomes angry, and one’s anger is 

aimed at the target. Anger, then, requires casual thinking, and some grasp of right and 

wrong. (2016, s. 17) 

 

Ifølge Nussbaum oppstår raseriet når en person, eller en i personens «bekymringssirkel» blir 

utsatt for skade (2016, s. 18). Raseriet kan også oppstå når en ser en handling bli utført i 

direkte opposisjon med sine egne idealer og trossystemer: «Even when the anger involves 

issues of principle, of justice, or even global justice, this is because the angry person has 

managed to incorporate such concerns into her conception of what matters in life» (2016, s. 

16).  

Nussbaum skriver at det er to konsekvenser som kan oppstå av raseri. Den ene 

konsekvensen, og den som Nussbaum setter høyest, er tilgivelsen. Den andre, og mer 

forutsigbare, er hevnen. I Våke over dem som sover står raseriet sentralt, og tar for seg den 

mer voldsomme konsekvensen av raseri – hevn. Hovedkarakteren Amund er hevngjerrig mot 

samfunnet som både har avvist ham, og vist tegn til normalisering av en usunn seksualmoral 

som har ført til grusomme hendelser. Nussbaum baserer seg på Aristoteles når hun legger 

fram raseri som en tofoldet følelse: «Anger is an unusually complex emotion, since it involves 

both pain and pleasure: Aristotle shortly says that the prospect of retribution is pleasant. » 

(2016, s. 17). Hun gjør det like vel tydelig at hevnfølelsen ikke nødvendigvis skal være 

voldelig:  
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The claim is not that anger conceptually involves a wish for violent revenge; nor is it 

that anger involves the wish to inflict suffering oneself upon the offender. For I may 

not want to get involved in revenge myself; I may want someone else or the law, or 

life itself, to do it for me. I just want the doer to suffer. And the suffering can be quite 

subtle. (2016, s. 22) 

 

Det kan diskuteres om hevnen Amund utfører mot det samiske samfunnet, især samfunnet i 

Kautokeino, er voldelig eller ikke. At han ligger med en samtykkende underaldrende jente er 

per se en voldshandling, men den fysiske hevnen blir ikke utført mot samfunnet – hevnen 

kommer gjennom kunstprosjektet, og den femten år gamle jenta er, som vi skal se, et uskyldig 

offer som «krevdes» i Amunds kollektive avstraffelse av det samiske samfunnet. 
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3 Kirsten og rotløshetens tyngde   

Maren Uthaugs Og sådan blev det (2014) er skrevet med en retrospektiv stil, og med autoral 

tredjeperson som forteller. Uthaugs skrivemåte gir historien en følelse av at handlingen er 

nærmest uunngåelig. Romanen har en gjennomgående følelse av resignasjon. Kirsten, 

hovedkarakteren, er en svært passiv karakter, og hennes fremtredende resignasjon finner vi 

også i bokens tittel Og sådan blev det. Tittelen gir leseren en følelse av en bagatelliserende 

resignasjon over all smerten og lidelsen som oppstår i romanens forløp. Tittelen viser også til 

en aksept og en godtagelse av karakterenes passive stilling til historiens hendelser.  

Søren Frank presenterer to underkategorier i migrasjonslitteratur: Den multikulturelle 

romanen basert på pluralistisk etnosentrisme og den transkulturelle romanen basert på 

kosmopolitisk universalisme (2008, s. 11). Det er ikke lett å plassere denne romanen inn i én 

av de foregående undersjangerne, fordi den tar både opp problemstillinger knyttet til 

multikulturell etnosentrisme, men er også svært transkulturell, og viser tegn til en 

kosmopolitisk holdning. Gjennom underkategoriene utenforskap, klasse, og emosjonelle 

konsekvenser skal jeg belyse hvilke affekter som preger Risten/Kirsten etter å ha forlatt 

Sápmi. Først vil jeg dog presentere verkets handling og struktur. 

3.1 Karakterer, tider, steder 

Som nevnt, har romanen en retrospektiv stil, og tar for seg to handlingsforløp. Historien er 

strukturert slik at man hopper fram og tilbake mellom fortid og «nåtid», til den fortidige 

fortellingen nesten møter nåtidsfortellingen. Boka er inndelt i 42 nummererte kapitler og 6 

årstallsmarkeringer som deler opp romanen ytterligere. Historien starter i 1973 når Rhitta og 

Knut, Ristens foreldre, møtes i en grasrotorganisasjon for samers rettigheter og forelsker seg. 

Fortellingens begynnelse starter et år senere, og ekteskapet er allerede tilsynelatende 

dysfunksjonelt. I starten av romanen er Knut og Rhitta hovedkarakterer. 

3.1.1 Nord-Norge, fra 1973 til 1982 

Knut er en tidligere idealistisk frihetsforkjemper, og er tålmodig. Rhitta er Knuts rake 

motsetning. Hun fremstår som svært skarp og kald mot sine nærmeste, og i stor grad styrt av 

sine emosjoner. I romanen finner man et eksempel på dette, da hun spytter Knut i ansiktet 

fordi han ber henne om å vaske skjortene hans (2014, s. 17). Rhitta er en karakter preget av 

motsetninger. Hun er ikke i stand til å gi kjærlighet til et barn, men må oppdra et barn som 
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man, i slutten av romanen, får vite at var hennes søsters avkom. Hun er delt mellom 70-tallets 

feminisme og samiske tradisjoner som hun ikke vil gi slipp på. Knut og Rhitta får barnet 

Risten. Risten er sjenert og får ikke tilstrekkelig oppmerksomhet av sine foreldre. Dette 

resulterer i at hun tilbringer mye tid alene med tegneblokken. I tillegg bruker hun mye tid på 

sin mormor, eller Áhkkus4, fang. Áhkku er lite med i historien, men gjør et stort inntrykk på 

Ristens karakterutvikling. Áhkku gir Risten en sølvring og et armbånd som hun sier skal 

holde underjordiske vesener unna, to gjenstander som vil ha en stor verdi for Risten senere i 

livet. 

Andre karakterer som hører til den første delen av fortellingen er Isak, Rhittas 

pietistiske bror. Isak fremstår som en sympatisk karakter, men som brenner med en religiøs 

iver. Han er da streng og moralistisk, men beskytter Risten og mister et øye i prosessen. Det 

går gjetord i bygda om en psykisk lidelse i familien fra farssiden. Det sies at Rhittas far slet 

med en ikke navngitt eller udiagnostisert lidelse som hennes bror, Aslak, også ser ut til å lide 

av. Aslak takler ikke å være rundt mennesker, og bor i en gamme på et fjell og tilber fjellet 

som animert gud. Ravna, Ristens biologiske mor, flytter opp til Aslaks gamme, antakeligvis 

på grunn av sorgen anbragt av hennes forlatelse av barnet som av mange grunner ikke kunne 

være hennes. Etter en rekke spontanaborter og en spedbarnsdød, prøver Aslak ved gjentatte 

anledninger å stjele Risten tilbake.  

Det er mange bakenforliggende grunner til at Knut tar med Risten og forlater Nord-

Norge, men den utløsende grunnen kommer av Knut sin affære med Grethe, en dansk 

sosialarbeider på befaring i Nord-Norge. Hun skal tilbake til Danmark for å motta 23 

vietnamesiske båtflyktninger. Grethe presenteres også som en emosjonell karakter, men 

mindre volatil enn Rhitta. Grethe presenterer seg selv som en skadet fugl med en enorm 

kapasitet til å gi kjærlighet, som hun ikke har vært i stand til å utfolde, og ser i tillegg ut til å 

skamme seg over å være barnløs. I Knuts øyne er Grethe mykere, og har et mildere 

temperament enn Rhitta. 

3.1.2 Sør-Jylland, fra 1982 til tidlig 90-tall / København på 90-tallet 

Grethes hus blir fylt med 23 flyktninger, en ny samboer, og hans datter. Hun blir presentert 

mye på samme måte som Knut, som velmenende og litt treg. Hun fremstår som en karakter 

med mye kjærlighet å gi, men at det må foregå på hennes egne premisser, og hvis regler blir 

brutt, blir Grethe rasende. Hennes sterke ønske om den mytiske og uoppnåelige 

 
4 Áhkku kan bli oversatt fra nordsamisk til norsk som gammel kone eller bestemor (Áhkku, 2009).  
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familieidyllen, blir sabotert av Risten. Grethe Gir henne navnet Kirsten, og forsøker å forme 

hennes identitet. Kirsten holder ved navnet, men gjør opprør på andre måter.  

 Kirsten knytter et sterkt bånd med en ung gutt blant båtflykningene. Grethe gir ham 

navnet Niels, og adopterer ham i gavnet, ikke i navnet. Niels får ikke skoleplass på høsten, og 

Knut er uføretrygdet. De er begge hjemme hele dagen. Knut onanerer ofte på toalettet. Niels 

er, ved dette punktet i historien, rundt tolv år, og antakelig nylig kommet i puberteten. Han 

oppdager, og blir fascinert av det Knut gjør alene på toalettet. Niels begynner å gjemme seg 

bak dusjforhenget, og herme etter sin adoptivfar, uten at Knut er bevisst på dette. Grethe 

oppdager omsider at Knut ikke er alene på toalettet, og ser på Niels som en seksuell avviker. 

Niels blir sendt til København for å bli oppdratt av personen som tok vare på ham på båtturen 

fra Vietnam, hans «onkel». 

 Det er ikke bare Niels som får navnet sitt endret på grunn av uttalevansker. Risten 

sliter med språket når hun ankommer Danmark, og sier seg enig i å endre fornavn til Kirsten, 

ettersom det ikke er like vanskelig å uttale, og kanskje fordi Grethe har et behov for å navngi 

sine adopterte barn, Niels og Kirsten. Hun vil gi barna ne ny identitet og forme dem etter sitt 

bilde på hva et lykkelig liv er. Dette fører dog med seg problemer. Kirsten utvikler seg til å bli 

et trassig barn med autoritetsproblemer. Hun bruker mye av tiden sin på å opponere mot 

Grethes regler, og gjør hærverk på huset hennes. Hun er svært knyttet til Niels og beskytter 

ham ofte; hun stoler kun på ham. Gjennomgående ser vi også angsten som Áhkku har fostret i 

henne, ettersom hun ofte tenker på sølvringen, som Grethe en dag tok, eller fikler med 

sølvarmbåndet som i lang tid gav henne skrubbsår. Kirsten utdanner seg som arkitekt i 

København, og møter på Niels ved en tilfeldighet. De bestemmer seg for å dele livet og får 

barn. 

3.1.3 København og Nord-Norge 2007 

I 2007 bor Kirsten i København med Niels og deres barn Rod. Hun drar til Nord-Norge for å 

gjenvinne kontakten med Rhitta, men blir ikke gitt den varme mottakelsen hun har sett for 

seg. Samtalene går trått, og hennes mor virker ikke interessert i Rod, hennes angivelige 

barnebarn. Kirsten og Rhitta knytter ingen emosjonelle bånd. 

 Noen få dager etter Kirsten har kommer tilbake til København, får hun vite at Rhitta 

har tatt sitt liv. Kirsten drar tilbake til sitt barndomshjem, alene, for å delta i begravelsen, og 

finner noe som ser ut som en feil i Rhittas medisinske journal. Det står at hennes mor gjorde 

et steriliserende inngrep året før hun ble født. Kirsten prøver å få kontakt med Knut via 
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telefon, men Grethe nekter henne å prate med ham fordi han er i ferd med å gå bort. I 

desperasjon tyr Kirsten til en tvilsom og seksuelt kompromitterende transaksjon med Halvar, 

Rhittas nabo, for å få mer informasjon om sin mor og tante. Etter hennes mors begravelse, får 

hun endelig kontakt med sin far, og han forteller henne etter hvert sannheten om hennes 

opprinnelse. Det viser seg at Rhittas søster, Ravna, er Kirstens mor. Hun drar på 

eldrehjemmet for å besøke henne, men Ravna har holdt seg taus i mange år. Til tross for 

Ravnas motvilje til å snakke, deler de et ømt øyeblikk. Hun presenterer seg som Risten, 

hennes datter, og gir henne Áhkkus gamle sølvarmbånd.  

3.2 Identitet, klasse og emosjonelle konsekvenser 

Analysen av Og sådan blev det skal munne ut i en diskusjon om hvordan utenforskap påvirker 

dannelse av en hybrid identitet, og hvordan dette får henne til å avvise både sin samiske 

identitet, og motvillig godta sin danske. Kirstens avvisning av sin samiske identitet får henne 

til å fremstå som en kultursviker for kvinnen som oppfostret henne i hennes barndomsår. De 

forsones aldri, og Kirsten, vil jeg vise, utvikler en sterk skamfølelse, og kanskje en 

skyldfølelse på grunn av sin motvillige avvisning av sine samiske røtter.  

3.2.1 Utenforskap og identitetsproblemer 

Utenforskap er et sentralt tema i Og sådan blev det. Romanen viser mange former av 

fenomenet, og det ser ut til å være få karakterer som ikke lider av problemer anbragt av å ikke 

passe inn i sine gitte grupper. I starten av romanen møter vi Knut og Rhitta, som begge til dels 

har forkastet sine moderkulturer. Knut har dratt fra Oslo til Sápmi dels for å unnslippe 

storbykulturen, dels for å hjelpe til i den samiske kampen, og dels fordi han kjenner en 

seksuell tiltrekning til samiske kvinner. Rhitta tar Knut som ektemann for å gjøre opprør mot 

sin, i hennes øyne, fundamentalistiske læstadianske familie. Hun ser ikke ut til å ville bryte 

med kulturen, men å endre den gjennom nye impulser: «[…] hun nærmest sitrede af begær 

ved tanken om, hvor irriteret hendes familie ville blive, hvis hun og nordmannen blev et par.» 

(Uthaug 2014, s. 15). Utdraget vitner om hennes misnøye som venstrevridd samisk kvinne. 

Hun er tydelig knyttet til sin identitet som samisk, men er også et produkt av 70-tallets 

venstrebølge, og ser derfor store problemer i sitt eget pietistiske miljø preget av læstadiansk 

moral.  

Karakteren Knut fremstilles som en velvillig, men privilegert hvit norsk mann som 

aldri behøver å slite med identitet. Han blir ofte bebreidet av Rhitta og Isak, og Áhkku viser 
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gjennomgående tydelige tegn på sin antipati mot ham, hovedsakelig gjennom å late som at 

hun ikke forstår hans nordsamiske tunge. Hun kommuniserer med ham gjennom Risten: 

«Áhkku vendte seg mot Risten for at få en oversættelse. Hun havde ikke behov for at forstå 

sin svigersøn.» (Uthaug 2014, s. 18). Knut blir oppgitt og lettere irritert, men vi ser få tegn til 

indre problemer i hans karakterutvikling før han forelsker seg i en ny kvinne og velger å 

forlate Sápmi. Knut belyser kontrasteringen mellom majoritetsrepresentant og 

minoritetsrepresentanter og de store forskjellene dette utgjør i nødvendig livsførsel. Knut ser 

ikke ut til å ha et indre behov for å overbevise Rhittas familie om at han er verdig til å være en 

del av deres felles identitet: «’Áhkku tåler dig jo ikke,’ havde hun sagt og gennet ham ned i 

hjørnet til sin bror. Det var ikke, fordi Isak kunne lide ham. Men så lenge Knut ikke drak, 

kunne det lige gå an. Det hadde han så gjort alligevel, prøvet at skjule lommelærken.» 

(Uthaug 2014, s. 5). Knut blir like vel så full at han ligger med Ravna, og tror det er hans 

kone Rhitta. Til tross for Knuts store forflytninger, noe som kan leses som et tegn på indre 

uro, ser han aldri ut til å slite med sin identitet. Knuts forflytninger kommer ikke hovedsakelig 

fra en hang til å rømme fra stedet han er, men for å oppsøke kvinnelig nærhet. Han reiser til 

Indre Finnmark, delvis på grunn av et seksuelt forhold han hadde med en samisk kvinne i 

studietiden:  

 

Samiske kvinder var noget særligt, syntes han. Han havde haft en kort affære med en 

samisk kvinde, mens han læste i Oslo. Der var noget anderledes ved hende. En 

intensitet. Og en råhed i hendes personlighed. […] Det var selvfølgelig ikke kun 

derfor, han havde søgt nordpå, da han så stillingen som jurist heroppe. (Uthaug 2014, 

s. 15) 

 

Senere, blir han med Grethe til Sør-Jylland når han får muligheten til å forlate sitt liv i Sápmi, 

blottet for intimitet og varme. Knut følger kjønnet5, eller hjertet sitt, og lar det styre ham nok 

en gang – denne gangen til Danmark. Knut gjør seg ikke forstått av danskene han møter, men 

i motsetning til Risten, lar han ikke dette prege ham:  

 

Hver gang der kom besøg, slæbte han gæsterne hen til væggen og viste billederne [av 

utsikten fra hagen] frem. De smilede og nikkede til ham, men kommenterede i øvrigt 

ikke billederne. Måske fordi de ikke forstod, hvad han sagde. Men det var han ligeglad 

med. Han snakkede bare videre på norsk, så hurtigt han kunne, og klappede dem i 

ryggen. De kunne godt lide ham. (Uthaug, 2014, s. 53) 

 
5
 Knuts seksualitet utløser videre spatiale endringer, når Niels blir oppdaget i hans noe uskyldige herming av 

Knuts baderomsvaner. Jeg er ikke sikker på om jeg får bruk for denne detaljen senere i oppgaven, men det er jo 

interessant å se hvor stor innflytelse Knuts utøvede seksualitet har for de som står ham nær. 
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Knut behøver ikke en gang å gjøre seg forstått for å oppnå aksept i det nye landet han nå bor i, 

mens hans datter sliter med språket og sin identitet. Han oppnår aksept sannsynligvis fordi 

han har den rette hudfargen, og deler en felles identitet med danskene, gjennom det kulturelle 

felleskapet som deles i Skandinavia blant majoritetsskandinaver. Uten å være bevisst på det, 

ofrer Knut sin datters mulighet til å bygge seg en sterk og varig identitet. Det kan riktignok 

hende at det er en nobel handling å «redde» Risten fra det volatile hjemmet, ettersom huset 

var et kaotisk sted. 

Den halvt samiske Risten ser ikke ut til å finne en indre ro. Hennes barndom i Sápmi 

består av en tilsynelatende stor grad av å forsvinne inn i egne verdener når hennes foreldre 

krangler:  

 

«Vask dit lort selv,» havde hun [Rhitta] hvislet sammen med en række samiske 

bandeord, hvoraf Knut kun nåede at fange det, der betød horebuk. Knut kiggede efter 

hende, mens han langsomt tørrede spyttet væk med skjorten. Halvfjerdsernes tidsånd 

havde invaderet hans ægteskab. Sammen med alt det andet. Han skævede til sin datter, 

Risten. Hun sad og tegnede ved køkkenbordet. Havde ikke ladet sig mærke med 

forældrenes skænderi. (Uthaug, 2014, s. 17) 

 

Rhitta ser ikke ut til å ha kapasitet til å gi kjærlighet til Risten, og Knut er åndsfraværende. 

Mye av tiden til Ristens foreldre går til å krangle, og hun finner sitt asyl hos sin Áhkku. 

Historien gir ingen direkte indikasjoner på at hun ser på seg selv som utenforstående i sin 

egen familie, men bestemoren gjør henne redd for stalloer6, og forteller at hennes far er halvt 

stallo: «Rhitta har aldrig forstået, hvor vigtigt det her er, ja, nogle gange har jeg endda 

overvejet, om hun er blevet forbyttet som lille, så vred og uterlig, som hun er. Det ville jo 

også forklare, hvorfor hun giftede sig med den stallutrold.» (Uthaug, 2014, s. 21). Og hun 

fortsetter: «’Men der findes også væsener, der er halvt menneske og halvt stallu,’ hviskede 

Áhkku ind i Ristens øre og nikkede over mod Knud, der netop kom ind ad døren. ’Det er 

derfor, han er så høj’» (Uthaug 2014, s. 33). Ifølge hennes bestemor er stalloer underjordiske 

skapninger som stjeler små barn og menn, og erstatter de med sine egne. Ristens bestemor 

forsøker altså å gjøre henne redd for de som ikke er samiske, kanskje for å sørge for at Risten 

ikke vil forkaste store deler av samisk kultur og sedvane, som Rhitta har gjort. Før Risten og 

Knut flytter til Danmark, forteller Áhkku Risten at hun ikke kan stole på noen som ikke 

snakker samisk, og legger grunnlaget for hennes kulturelle skepsis overfor ikke-samer.  

 
6 Stallo er ifølge snl: «Et vesen i menneskeskikkelse, men større og sterkere enn folk. Denne stalloen finnes i 

mange sagn og eventyr. Han er et slags troll, er menneskeeter og stjeler småbarn[…]» (Stallo, 2019) 
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Ristens kulturelle skepsis fører i stor grad til hennes kommende følelse av utenforskap 

når hun ankommer sitt nye bosted. Fremmedfrykten rammer overraskende nok ikke Niels, 

hvis utseende Risten aldri har sett maken til før: «Da hun åbnede dem [øynene] igen, stod der 

en slags dreng ved siden af hullet. Hun havde aldrig set en som ham før. De var lige høje. 

Men hans hår var kulsort. Hans øjne næsten også. Næsen var flad.» (Uthaug 2014, s. 54). Som 

nevnt tidligere, undersøker hun ham grundig ut fra triksene hun har lært av Áhkku, og 

konkluderer med at Niels ikke er en stallo. Dette er én av grunnene til at hun ikke er redd 

ham. De bor riktignok også under samme tak, og tilbringer en stor del av tiden sin sammen. 

Den tydeligste grunnen til deres tettknyttede bånd, ligger antakelig i deres delte skjebne og 

alder. Som nevnt tidligere, har de begge nylig ankommet et nytt land, og begge mangler 

språkkunnskapene til å forstå og å gjøre seg forstått. De blir begge fratatt sine navn og sine 

språk, og må innrette seg i en ny kultur – derav miste en del av sin gamle identitet, og i 

prosessen blir de rotløse. James Baldwins sitat om språk som bevis på makt og identitet viser 

seg sentralt her. Han skriver at språket man snakker: «reveals the private identity, and 

connects one with, or divorces one from, the larger, public, or communal identity. » (Baldwin, 

1997, s. 5). De kan først ikke det danske språket, og føler seg utenfor. Når de blir gitt nye 

navn, og inkludert inn i det danske samfunnet, gjennom språket, velger de så å isolere seg selv 

fra Grethes hus – dette spesielt for Kirsten. Rotløsheten forårsaker en hang til å utforske nye 

deler av seg selv, og sammen finner de vandalismen av Grethes hus og bakgård. Vandalismen 

fører, for Grethe, til en tidlig skepsis til barnas vennskap, og har, i det lange løp, store 

konsekvenser. De begynner også å tilbringe store deler av sin tid i skuret i hagen. Her kan 

man lese en kobling mellom Kirsten og hennes biologiske mor, Ravna. I likhet med Ravna, 

velger Kirsten å flytte ut av huset, og inn i en mindre bygning for å holde seg unna familien.  

Det er også et noe incestuøs aspekt med Kirsten og Niels’ forhold, ettersom de, i en 

periode, begge ansees som å være Knut og Grethes adoptivbarn, selv om det bare er Kirsten 

som faktisk blir adoptert. Dette viser til Kirstens evne til å passere som dansk. Sara Ahmed 

skriver som nevnt innledningsvis om passing som en strategi for å fremstå som et medlem av 

en kultur man ikke opprinnelig er fra: «[…] the difference between the subject and the image 

assumed becomes unrecognizable» (2000, s. 126). Dette er ikke vanskelig for Kirsten, siden 

hun er halvt norsk og halvt samisk. Hun har den rette hudfargen, og trenger bare å lære seg 

språket og kulturen. For henne, gjør dette passingen enkel, fordi hun er ung og i en formativ 

alder. Niels er ikke like privilegert fordi han ikke ser ut som alle andre rundt seg. Han får bare 

til det Homi Babha kaller mimicry: «[…] mimicry is the desire for a reformed, recognizable 

Other, as a subject of a difference that is almost the same but not quite.» (1984, s. 126 
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Bhabhas kursivering). Mimicry er også en strategi brukt for å oppnå kontakt med et samfunn 

man opprinnelig ikke er fra, men på en mindre overbevisende måte enn Ahmeds passing. 

Dette synes ikke bare i at han blir sendt bort fordi han blir sett på som en seksuell avviker. 

Han kunne heller aldri ha passert som hennes eget barn. Dette er antakeligvis også grunnen til 

at han bare blir adoptert i gavnet, men ikke i navnet.  

3.2.2 Sviket 

Det er altså tydelig at Risten ikke passer inn i dansk kultur, men etter hvert, som Kirsten, har 

hun ingen problemer med å se dansk ut, selv om hun kanskje har problemer med sin danske 

identitet. Niels blir sendt vekk fra huset etter hendelsen bak dusjforhenget, og blir holdt ute fra 

den skandinaviske familien i Sør-Jylland. Han vokser opp og jobber i restaurant med sin verge 

fra båtturen. Som jeg tidligere har presentert, oppstår utenforskap når en person eller en 

gruppe ikke passer inn i en kultur. Tzvetan Todorov skriver at personer og grupper ikke 

passer inn når de velger å ikke akseptere den vedtatte felles hukommelsen og de etablerte 

narrativene som konstituerer gruppens identitetsfølelse. Å bli forvist eller å bli fjernet fra en 

kultur, viser til at man ikke står med makten til å definere seg selv. Å forlate en kultur, viser at 

man har makt til å styre sitt eget liv, og ikke la andre personer og institusjoner være den som 

definerer en selv. Makt og avmakt kan avledes til agens og patiens.  

Risten var bare et barn da de flyttet, og er ikke i kontroll over situasjonen. Hun er 

preget av patiens. Like etter hun har tatt navnet Kirsten, har hun og Knut en samtale der 

Kirsten lurer på implikasjonene hennes nye navn kommer til å få når hun skal dra hjem igjen:  

 

«Jo. Men jeg tænkte bare, at hvis hun nu skal have fat i mig, så ved hun [Rhitta] jo 

ikke, hva jeg hedder.» «Hun skal ikke have fat i dig.» Knuts stemme blev pludselig 

hård. «Du skal ikke tale med nogen deroppefra, har du forstået?» Kirsten kiggede 

forskrækket på ham. Og ned på sine hænder. (Uthaug 2014, s. 65) 

 

Det er i denne scenen Kirsten sitt liv forandrer seg. Hun er ikke lenger Risten, og hennes hjem 

er ikke lenger i Nord-Norge. Hun lever nå et liv med en hybrididentitet i et fremmed land. 

 Kirsten er altså ikke ansvarlig for sitt eget kultursvik. Kulturelle krefter og hennes 

aldersmessige forutsetninger for å bli påvirket av kulturen hun lever i, og barnets plastiske 

kognitive tilnærming til kultur og språk, gjør hennes forkastelse av det samiske språket til et 

forutbestemt anliggende. Som nevnt tidligere i teoriavsnittet om sted og rom, har Anne Heith 

sine teorier om stedskulturalitet mye å si i henhold til Kirstens kulturelle metamorfose. Fra 

Coventry, Corsane og Davis har vi lært at det er en umulighet å ikke være påvirket av sin 
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stedlige tilstand (2012, s. 1). Kirstens foreldre kunne like vel forhindret hennes 

identitetsproblemer gjennom en utøvelse av empati for hennes prekære og 

identitetsforvirrende situasjon, i stedet for å kutte alle bånd med den samiske delen av hennes 

familie. De har frarøvet henne fra sitt hjem, og hun står igjen med to halve deler som ikke 

passer sammen. Dette ser vi når hun blir plukket opp av Rhitta på flyplassen: «Kirsten lukker 

øjnene. Det er svært at komme hjem, når man ikke hører til.» (Uthaug, 2013, s. 141). 

 Til tross for at Kirsten ikke selv står ansvarlig for sitt eget kultursvik, kan man finne 

antydninger til at hun, gjennom et liv i de danske samfunnsstrukturene og det stedsmessige 

kulturelt hegemoniske presset, som voksen, har utviklet et dikotomisk syn på det urbane og 

det rurale. Gjennom romanen får vi vite svært lite om hennes sitt indre liv. Hun er, i stor grad, 

en passiv observatør. Til tross for hennes fåmælte karakter, kan man like vel se at hun er 

preget av sitt liv som en urban dveler. Under Kirstens første hjemkomst til Nord-Norge 

manifesterer det seg en oral skepsis hos både henne og hos sønnen Rod. Etter Rhitta har skrytt 

av vannet i huset, drikker Kirsten utelukkende av sitt vann fra flyplassen, når hun smaker på 

kaffen beskrives den kun som bitter, og hun ber ikke om ost til kaffen – en del av samisk 

kaffekultur. Når Rhitta går ut av rommet ser Kirsten sitt snitt til å «rense» munnen:   

 

Rhitta rejser sig. Går du ad døren uden at sige noget. Kirsten roder i sin taske efter et 

stykke tyggegummi. Hun har dårlig smag i munden efter kaffen. Må have både den 

danskvand7, hun købte i lufthavnen, sin pung og sit pas op, før hun finder 

tyggegummipakken. Vandet tager hun en slurk af og sætter flasken fra sig på bordet. 

(2014, s. 143) 

 

Senere, under middagen vil ikke Rod spise maten som Rhitta har servert, og Halvar, Rhittas 

nabo blir med på måltidet. Han bemerker seg ved hennes vann, og kommenterer: «’Nå, så 

vores vand er ikke fint nok til dig?’ Halvar lader blikket hvile et øjeblik på hendes bryster. 

’Lad henne drikke sit vand i fred,’ vrisser Rhitta.» (2014, s. 145). Dette kan være et hint til en 

metropolitisk appetitt, og en aversjon mot det rurale. «Danskvandet» er svært symbolsk både i 

det nasjonale ved navnet, og i det faktum at det ble kjøpt på en flyplass. Man kan tenke seg til 

at hun tviholder på den danske kulturen etter et kort liv med en idealisering av sin mors 

kultur. Ifølge denne lesningen er vannet med kullsyre et synekdokisk eksempel på at Kirsten 

er kulturforvirret, fordi hun nekter å drikke det samiske vannet hun blir presentert. Det kan 

også fungere å lese det som at hun lengter tilbake til flyplassen, og muligheten til å reise bort, 

men ikke nødvendigvis hjem. Dette kan vise til en kosmopolitisk tilbøyelighet. Jeg mener 

 
7 Danskvand er det danske ordet for vann med kullsyre. 
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symbolikken ligger i det danske. Vi lærer senere at Halvar bodde i Oslo som ung og man kan 

anta at han har opplevd en hel del diskriminering og rasisme. Man kan derfor anta at han er 

ømfintlig for sosiale tegn som avslører fremmedfrykt, og fungerer i denne scenen altså som et 

gresk kor som åpent påpeker kulturforskjellene, og gjestens mangel på kulturell føyelighet. 

Han fungerer i denne scenen også som en skammer, og denne påpekningen fra Halvar 

forsterker Kirstens emosjonelle respons til et allerede sårt punkt i hennes historie, og 

forsterker også kløften mellom urban og rural.  

3.2.3 Emosjonelle konsekvenser 

Som nevnt tidligere, er de affektive responsene i denne romanen hovedsakelig preget av 

patiens, og det Sarah Ahmed kaller stygge følelser. Jeg skal hovedsakelig se på Kirstens 

skam- og eller skyldfølelse for å ha forlatt, eller blitt ført bort fra Sápmi. 

3.2.3.1 Skammen 

Kirstens skam er knyttet til mangel på agens, og det å være annerledes. Hun skammer seg 

først over å være samisk, når hun ankommer Danmark. Dette vises hovedsakelig gjennom 

språkutøvelse. Hun blir ertet av sine medelever når hun ikke klarer å skarre med r-ene sine: 

«De [barna i klasserommet] grinede av hende, når hun prøvde at sige ord med R. Hun var kun 

trænet i at sige bogstavet med tungen energisk rullende forrest i munden,» (2014, s. 58). Hun 

skammer seg nok til å etterkomme i å endre navnet sitt på grunn av vanskene hun har med å 

uttale Risten på dansk talemåte. Baldwin skriver at språket man fører avslører både ens 

personlige og kulturelle identitet, og forbinder en eller holder en utenfor kulturelle fellesskap 

(1997, s. 5). Hun vil altså heller endre navnet sitt enn å stå i å være annerledes. Skammen 

Kirsten opplever som barn er ikke en skam som stygg følelse, men en skam som utløser et 

raseri som blir langt større og utgjør hennes hovedgjeldende emosjon som ung. I raseri velger 

Kirsten å vandalisere huset, som for å straffe Grethe for å sende Niels vekk: «Hun fyldte et 

par håndfulde jord oveni og rørte det sammen til mudder, gik hen til drivhuset, samlede 

Grethes havehandsker op, tog dem på og fortsatte hen til huset. Til vinduerne. Så stille som 

muligt gned hun mudderet ud på ruderne. […] Hun betragtede tilfreds sitt arbejde» (Uthaug 

2014, s. 107). Denne tilfredsheten som Uthaug beskriver er en viktig del av raseriet, etter en 

hevngjerning har blitt gjort. Martha Nussbaum skriver som sagt om raseriet som en kompleks 

følelse, med tanke på at den inneholder både glede og smerte, fordi: «[…] the prospect of 

retribution is pleasant.» (2016, s. 22). Kirstens raseri munner altså ut i en hevnaksjon mot 
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Grethes hus og hage. Grethe definerer seg selv, i stor grad, etter hvordan andre mennesker ser 

henne. Derfor er hun svært ømfintlig ovenfor skam, ettersom skamfølelsen er forankret i en 

frykt av hvordan man blir sett av andre (Skårderud, 2001 A, s. 65). Kirstens rasering av 

hennes hus som noe vakkert og perfekt, gjør at Grethe ikke lenger står alene om å projisere 

sitt liv. Dette gjør Grethe paranoid, og Kirsten er klar over det. Like vel viser hun ingen tegn 

til skyldfølelse overfor Grethe og smerten hun påfører henne – bare glede. 

Kirstens skam viser seg tydeligere når hun blir eldre. Vi ser dette ved første anledning 

hun tar kontakt med Rhitta:  

 

«Hallo,» hviskede hun. // «Hvem er det?» Stemmen var ru. Kirsten kunne ikke kende 

den. // «Det er mig.» // «Hvem?» // «Kirsten.» // «Hvem?» // Niels skrev hurtigt noget 

ned på et papir, lagde det foran hende. «Jeg venter ude på trappen,» hviskede han og 

gik hen mod døren. // Kirsten kiggede ned på papiret. Der stod «Du hedder Risten.» // 

«Hallo,» gentog hendes mor. // «Det er mig,» Kirsten rømmede sig. «Det er Risten.» 

Hun prøvede at få r’ene til at rulle. Det lykkedes ikke. (Uthaug, 2014, s. 49-50) 

 

Kremtet hun gjør kan sees som en fysiologisk respons på stresset hun opplever ved å glemme 

sitt gitte navn, i situasjonen der hun for første gang på 20 år presenterer seg for personen som 

gav henne navnet hun nettopp glemte hun var gitt. Det vitner også om en finurlig sirkulær 

komposisjon når det kommer til Kirstens r-er. I motsetning til i barndommen da hun slet med 

den danske skarringen, sliter hun i voksen alder med den norske rullingen. Videre gjør Rhitta 

lite for å dempe Kirstens skamfølelse, og scenen ender antiklimaktisk. Når de omsider møtes, 

viser Rhitta en aktiv skuffelse over Kirstens forvandling: «’Så du blev altså dansker,’ siger 

Rhitta og sukker. Kirsten nikker og kigger ned. ’Du var ellers noget af en troldunge som lille. 

En riktig lille sameunge. Der var ingen, der skænkede det en tanke, at du var halvt norsk. Du 

lignede ham [Rod] derinde.’» (Uthaug, 2014, s. 143). Skam er hovedsakelig grunnet i den 

andres blikk på seg selv, eller som Finn Skårderud skriver: «Skammen er en skam over oss 

selv overfor den andre. De andre er alltid involvert, som fantasert eller reell. […] Den dype 

skammen er å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket.» (2001 A, s. 65 Skårderuds 

kursivering). At Kirsten også kikker ned, er et klassisk tegn på skamfølelse. Skårderud skriver 

om det affektive ansiktet, inspirert av Silvan Tomkins: «Skam – ydmykelse. hodet ned og 

blikket ned eller til siden» (2001, s. 62). Forholdet Kirsten har med sin mor eksemplifiserer i 

stor grad hennes forhold med sin egen forlatte og frarøvede samiske identitet. Hun skammer 

seg dypt over at hennes mor, det arketypiske symbolet på en omsorgsskikkelse, ikke viser 

henne noen form for affeksjon. Hun skammer seg også for å ikke strekke til i det samiske 

miljøet. Hun klarte å passere som dansk, men mistet sin samiske identitet i prosessen. Hun 
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kan ikke passere som samisk. I en annen tekst «Tapte ansikter», forsøker Skårderud å skille 

mellom skam og skyld. Han skriver:  

 

Skammen viser til en form for feil, svakhet eller brist ved selvet, mens skyld viser til 

en skade påført andre. Begge hemmer i den sosiale sammenhengen. Skammen 

begrenser selvfølelsen, mens skylden hindrer handling. Skam beskytter en hel 

opplevelse av selvet, skyld beskytter objektet. Skam dekker over svakheter, skyld 

begrenser ens styrke. (Skårderud, 2001 B, s. 46) 

 

Kirsten eier ingen skyldfølelse overfor adoptivmoren Grethe, og har ikke utført noen ond 

handling overfor familien sin, eller noen andre som tilhører det samiske kulturelle 

fellesskapet. Men kan man like vel se hentydninger til skyldfølelse i Kirstens emosjonelle liv? 

3.2.3.2 Skyldfølelsen 

Kirsten er en karakter preget av patiens. Hun skammer seg over sin egen maktesløshet. 

Hennes emosjoner er det Sianne Ngai kaller stygge følelser. Selv om skam og skyldfølelse 

ikke er blant emosjonene som er oppført i Sianne Ngais Ugly Feelings (2005), så er 

emosjonene ikke-katarsiske, og vanskelig å attribuere en klar kausalitet til. Som nevnt i 

affekt-delen i teorikapittelet, vil ikke skyldfølelse passe inn i tematikken rundt de stygge 

følelsene, ettersom skyld forutsetter at man har handlet, og derfor har agens. De stygge 

følelsene lammer riktig nok ikke all agens, men viljen til politisk handling. Skyldfølelse kan 

også oppstå av å frastå fra å utføre handlinger, men da er det en mulighet for at dette blandes 

med følelsen av skam, ettersom man kan bli etterlatt med tanker om at man ikke strakk til 

(eller er medskyldig?). Skyldfølelse kan også oppstå på en mer abstrakt måte. 

Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, Elisabeth Oxfeldt ledet nylig et 

tverrfaglig forskningsprosjekt om Skandinavisk skyldfølelse. Oxfeldt og andre 

prosjektdeltakere kartla, gjorde rede for, og analyserte virkningene av de særegne historiske, 

politiske og økonomiske forutsetningene regionen har hatt, og hvordan det har preget dens 

beboeres affektive tilstand. ScanGuilt-prosjektet hadde også som intensjon å belyse at den 

uklare skyldfølelsen skandinaver føler, i stor grad er berettiget:  

 

Det skandinaviske selvbildet tenderer dermed mot å være nokså uskyldsrent, og man 

tenker ikke på sin egen nasjon som aggressiv, eller dens handlinger som skamfulle. 

Dette til tross for at Norge er blant verdens største våpeneksportører, investerer i 

inhumane våpen gjennom oljefondet, og har drevet massiv undertrykkelse av blant 

annet egne urbefolkninger til helt inn i moderne tid. (Aas og Vestgården 2014) 

(Oxfeldt, 2016, s. 14)  
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Den skandinaviske skyldfølelsen fungerer altså som en av Ngais stygge følelser, i det at man 

til tross for å ikke ha utført en ond handling, føler skyldfølelse for hva ens nasjon gjør med 

verden, og hvilke privileger en selv opplever, men ikke deler med de underprivilegerte både i 

og utenfor ens egne samfunnsstrukturer.  

 Kirstens skyldfølelse er lumsk og av den skandinaviske typen. Hun er ikke selv 

skyldig i sitt svik mot sin samiske identitet, ettersom den ble fratatt henne av umiddelbar 

familie og samfunnsstrukturer i Danmark. Hun gjør det Sara Ahmed kaller passing. Dette er 

svært sentralt for Kirstens skandinaviske skyldfølelse. Hennes prosjekt for å passere som 

dansk, har i grunn gjort henne så dansk at, som tidligere nevnt, hun ikke finner igjen sin 

tidligere samiske identitet. Igjen, er dette mest tydelig illustrert gjennom det orale. Hun klarer 

ikke å rulle r-ene sine, er skeptisk til og viser avsmak for mat og drikke hun blir tilbudt fra sin 

samiske mor. Hennes siste symbolske avvisning av det samiske, skjer når hun, i desperasjon 

tyr til en seksuelt kompromitterende handling som fremstår svært grotesk:  

 

Kirsten nøler et øjeblik, sætter sig ned på knæ, koncentrerer sig om at ikke trække 

vejret gennem næsen og tager ham i munden. Mærker den glide frem og tilbage på 

tungen og vokse mellem sine læber. Halvar lægger en hånd om hendes nakke og 

trækker hende tættere på. Hendes mellemgulv trækker sig sammen, og det er umuligt 

at holde det tilbage. Hun skubber ham ud af sin mund og brækker sig på gulvet. 

(Uthaug, 2014, s. 189) 

 

Det er riktig nok en gammel og uvasket mann hun gir oralsex, i bytte mot informasjon om 

hennes mor, like etter hennes død. Det er mange grunner til at Kirsten kaster opp av denne 

handlingen, men det symbolske ligger der fortsatt, spesielt når hun tidligere har avvist og vist 

avsky mot orale tilstander og situasjoner i Sápmi. Munnene og de orale situasjonene avslører 

altså en aversjon Kirsten har mot å innta den samiske kulturen i seg. Hun ble for gammel før 

hun oppsøkte sitt fødested og fikk derfor en for sterk og robust transitorisk identitet til å være 

villig til å utforske sine samiske røtter. Kirsten blir boende i Nøste Kendziors transittrom 

mellom kulturene.  
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4 Amund og den sovende byen 

I Våke over dem som sover (2014) skriver Sigbjørn Skåden seg inn i den moderne samiske 

litterære kanon med et stikk mot det samiske samfunnet i Kautokeino. Heith skriver som 

tidligere nevnt: «Karakteristiskt för Skådens författarskap är att han varken idealiserar det 

samiska eller skildrar samer som renodlade offer för kolonialism och assimileringspolitik.» 

(2017). Her vektlegger hun det faktum at Skåden ikke idealiserer samisk kultur, en likhet han 

deler med Uthaug. Men, i motsetning til Uthaugs roman, handler Våke over dem som sover 

ikke like eksplisitt om migrasjon, men til en viss grad har romanen tatt for seg både en fysisk 

reise, og en reise i klasse og sosial tilhørighet. Et skifte i sosial tilhørighet er, ifølge Søren 

Frank, en form for migrasjon: «Migration as employed in this study thus signals oscillatory 

and inconclusive processes that manifest themselves on different levels in the literary work – 

for example in relation to personal, national, and cultural identity, language, narrative form, 

and enunciation.» (Frank, 2008, s. 8). Migrasjon kan altså manifestere seg som en forandring i 

kulturell eller klassemessig tilhørighet. En klassereise er derfor, ifølge Frank, migrasjon. Med 

dette nevnt, gjøres det fortsatt fysiske reiser av karakterene i romanene, men sted ser ikke ut 

til å ha en like stor betydning i henhold til karakterenes identitetsarbeid som det gjør i 

Uthaugs roman. Anne Heiths teorier om representasjoner av det urbane, kontra det rurale vil 

derimot ha en stor betydning i denne delen av analysen, og spesielt for bolken som omhandler 

klasse, klassereise, og eventuelle klassesvik. 

 Jeg skal ta opp tråden som jeg startet på i kapittelet om Og sådan blev det, og 

analysere Våke over dem som sover med de samme analytiske dreiepunktene utenforskap som 

fører til identitetsproblemer, klassereise, og de affektive følgene av disse elementene. Jeg skal 

også ta inn Uthaugs roman for å se på forskjeller og likheter i hvordan disse elementene blir 

håndtert i begge fortellingene.  

 Det er ikke like lett å plassere Skådens roman inn i Søren Franks to underkategorier av 

migrasjonslitteraturen. Som nevnt tidligere legger han frem tanken om at det er to forskjellige 

grener av migrasjonslitteraturen: Den multikulturelle romanen basert på pluralistisk 

etnosentrisme og den transkulturelle romanen basert på kosmopolitisk universalisme (2008, s. 

11). Det er en viss grad av multikulturelle konflikter og problemstillinger som belyses i 

romanen. Man ser et kulturmøte mellom det samiske og det norske, men også mellom 

samfunnsklasser i det samiske samfunnet i Nord-Norge. Det er like vel en stor grad av 

transkulturell kosmopolitisk universalisme som preger historien i romanen. Hovedpersonen 

Amund er selv samisk, og vender tilbake til Nord-Norge som utøvende kunstner, etter en tid 
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som student i Bergen. Hans metropolitiske sensibiliteter og estetiske preferanser viser til en 

mer overordnet kosmopolitisk og transkulturell vridning. Vi ser dette i romanens 

intertekstualitet. Han leser Lunar Park av Bret Easton Ellis, Bajándávgi av Marry A. Somby, 

og ser Swimming Pool av François Ozon. Han er også opptatt av samisk kunst, og kjøper 

Áillos’ CD Yoikur. Det kosmopolitiske og transkulturelle viser seg hovedsakelig i måten 

boken kan leses som en kunstnerroman. Amund har utdannet seg ved Bergen Kunsthøgskole, 

en metropolitisk kunstskole og blitt formet av transkulturell kunstteori- og historie. Av dette 

kan en dedusere at han har plukket opp visse metro- og kosmopolitiske preferanser.  

 Våke over dem som sover er i likhet med Og sådan blev det, skrevet i en retrospektiv 

stil, med autoral tredjeperson som forteller. I likhet med Uthaugs roman, starter fortellingen 

ikke hos hovedpersonen, men lengre bak i slekten. Uthaugs historie starter med Kirstens 

foreldre, mens Skådens fortelling starter ved Amunds oldeforeldre og deres barn. Vi følger 

altså fire generasjonsledd, og derfor kan verket leses som en slektskrønike. Denne 

slektskrøniken skildrer hvordan, gjennom generasjoner, samisk identitet har blitt avvist, 

fortrengt, gjenfunnet, utfordret og redefinert. På grunn av romanens struktur, kommer jeg til å 

utføre analysen på en annen måte enn jeg gjorde med Og sådan blev det. Ettersom romanen 

jeg nå skal analysere inneholder flere generasjonsledd, og derav flere historier, vil jeg gjøre 

ferdig analysen med hvert slektsledd før jeg går videre til det neste. Først skal jeg presentere 

romanens slektskrønike, fram til Amunds barndom. Dette er fordi jeg nødig vil repetere hvert 

slektsledds historie tre ganger, hver gang med ny teoretisk innfallsvinkel.  

4.1 Skånland, gjennom 1900-tallet 

Både historien og romanen starter rundt 1910-tallet, med Amunds oldeforeldre Márjá og 

oldefaren som ikke er navngitt. De lever i en gamme på Planterhaugen i tidligere Skånland 

kommune. De har fire sønner, blant annet Robert, Amunds bestefar. De lever av jordbruk, er 

svært fattige, og opptatt av at barna skal gjennomføre skolegangen, og at de skal lære seg 

norsk. Márjá er spesielt delt når det kommer til deres omfavnelse av det norske, og må forlate 

bordet etter at Robert har forsøkt å telle til ti på norsk som han har lært på skolen.  

I kapittel tre møter vi Robert og Otelie som nå bor i et hus sammen med Márjá. Robert 

har blitt sjømann og nybakt far. På båten blir Robert vekket og fortalt nyheten om hans datters 

fødsel. På båten jobber en blanding av nordmenn og samer. De snakker norsk høyt i 

offentlighet, og samisk lavt i skjul. Språk er et viktig element i dette kapittelets drivkraft, og 

dette viser seg mest sentralt når Robert kommer hjem til sin kone, mor og barn for første 
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gang. Han blir overveldet av raseri når han hører at de snakker samisk rundt og til barnet, når 

de, ifølge ham, har inngått en avtale om at barnet skal eksponeres kun for norsk språk innad i 

familien.  

I kapittel fem er Mildrid, Robert og Otelies eldste datter, fokalpunktet i historien. Hun 

returnerer til hjembygda for å delta i sin onkel Amunds begravelse. Hun blir plukket opp av 

sitt søskenbarn ved Harstad havn, og på bilturen til Planterhaugen tar det ikke lang tid før hun 

og søskenbarnet begynner å diskutere språk og identitet. Amund, Roberts eldste bror, dro til 

sjøs i en ung alder. Otelie tar en utdannelse ved Universitetet i Tromsø, og føler seg 

utenforstående den gruppen hun har etterlatt seg på Planterhaugen. Dette vises ved at hun til 

stadighet er uenig med familien over onkel Amunds gjerninger og livsføring var ærefull eller 

skamfull.  

Kapittel syv tar for seg Amunds, Mildrids sønns, barndom, og hans tidlige opplevelse 

av utenforskap. I kapittelets første scene, møter vi ham og hans søskenbarn Vidar, i 

klasserommet på barneskolen. Amund og Vidar blir ledet ut av klasserommet, til lærerens 

synlige misnøye. Mildrid og guttene går til et rom de skal disponere til morsmålsopplæring. 

Dette ser vi i neste scene når Vidar kommer i konflikt med de andre guttene på skolen. En av 

guttene kaller ham en lapp og ber de andre om å ikke sende ballen til ham. Vidar svarer med å 

påpeke at de fleste barna i området slekter til hverandre, og at alle er samiske:  

 

Du er like mye same som jeg, det vet du selv, sier Vidar. Sinnet er lett hørbart i 

stemmen. Besteforeldrene dine, Andreas og Aminda, kunne ikke norsk engang da de 

begynte på skolen her, fortsetter han. // […] Det der er ikke sant, de har aldri snakket 

noe jævla samisk, vi er ikke samer, roper han. // Det er dere, sier Vidar. Han har 

plutselig blitt roligere, stemmen er behersket. Og alle andre på skolen her også. 

(Skåden, 2015, s. 184) 

 

Vidar blir så dyttet og holdt nede i bakken av andre elever som nekter å vedkjenne sin 

samiske identitet. Mildrid bryter opp scenen og ber barna fjerne seg. Hun blander seg ikke inn 

i sakens kjerne, og frastår fra å svare på barna som nekter for sin samiske ætt.  

 Et halvt år senere blir Amund og Vidar sendt til Kautokeino som utvekslingselever, og 

på fotballbanen oppstår det nok en konflikt. Barna i Kautokeino ser på guttene som norske, og 

ikke som samiske. Det hele kulminerer i at Amund skyter en ball i ansiktet på gutten uten 

jakke, alfaskikkelsen, og gir ham en tilsynelatende voldsom hjernerystelse og to brukne 

tenner. Etter dette korte handlingsreferatet, skal vi nå vende tilbake til Amunds oldeforeldre 

og analysere utenforskapet de blir utsatt for og hva deres affektive respons er. 
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4.1.1 Márjá og avvisningen på 10-tallet 

I første kapittel, tidlig på 1900-tallet, ser vi ikke store direkte hentydninger til utenforskap hos 

karakterene. Márjá og hennes ikke navngitte ektemann sin hovedbeskjeftigelse er å sikre 

familien økonomisk stabilitet og en trygg framtid. Robert går på skole, og viser stolt at han 

har lært å telle til ti på norsk (Skåden, 2015, s. 7). Alle i familien er som sagt begeistret 

unntatt Márjá. Hun stiller seg ambivalent til skolegangen, men historien røper aldri hvorfor 

hun både vil og ikke vil at sønnene skal gå på skolen. Ettersom utenforskap og identitetstap er 

et drivende element i romanen, er det trygt å anta at identitetstap er mye av grunnen til hennes 

uartikulerte motvilje. Hun viser også en motvilje til ektemannens forslag om å flytte ut av 

gammen og bygge et hus: «Det er mange som bor i gamme, sier hun. Dessuten er hus kalde. 

De holder ikke på varmen.» (Skåden, 2015, s. 10). På overflaten uttrykker Márjá et rasjonelt 

argument for å ikke skulle flytte inn i hus. Hus er store og derav dyrere å varme opp, og å 

holde varmen i. En kan imidlertid også tolke dette utsagnet som en frykt for det ukjente. 

Husene man bor i er svært tett knyttet til ens identitet. Dette ser man svært tydelig også i 

Uthaugs roman, der Ristens onkel og tante (biologiske mor) bor i en gamme på fjellet, og 

nærmest dyrker sin utenforskap utenfor bygden der handlingen tar sted. Når Kirsten blir litt 

eldre, dyrker hun også sin egen isolasjon og utenforskap i boden i Grethes hage. Dette er, for 

alle karakterene, en del av det Jürgen Straub kaller identitetsarbeid. Straub mener at arbeid 

med identitet både er bevisst og ubevisst, men står tydelig i alle valgene man tar, og måten 

man forsøker å skape en sammenheng mellom alle ens tilsynelatende eklektiske handlinger på 

(2002, s. 62).  

 Både språket og gammen er statussymboler. Márjá føler et behov for å forsvare at de 

fortsatt lever der: «Det er mange som bor i gamme, sier hun. Dessuten er hus kalde. De holder 

ikke på varmen.» (Skåden, 2015, s. 10). Integreringen, mener hun, skal skje gjennom at 

guttene skal gå på norsk skole, lære seg det norske språket, og få seg gode jobber. Márjá blir 

også opprømt når det viser seg at hennes eldste sønns venn har avsluttet skolegangen for å 

jobbe:  

 

Visste dere at John skal reise til sjøs? Sier Amund senere, når de sitter rundt bordet 

med kaffen. // Lille-Jonne? sier Oldefar. // Ja, han mønstrer på om tre uker. Papirene er 

visst underskrevet og alt. // Men han er jo ikke ferdig på skolen ennå? sier Oldemor. // 

Nei, men han har jo fått jobb, sier Amund. Da behøver han ikke å gå på skole. // Mine 

barn skal gjøre ferdig skolen før de tar seg til arbeid, sier Oldemor. (Skåden, 2015, s. 

9) 
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Som nevnt tidligere, virker det som om Márjá er den eneste i familien som ikke vil finne seg i 

et slikt klassesvik og identitetsendring. Med tanke på samers utvidede sosiale mobilitet i 

perioden dette kapittelet tar sted, spøker Erke, Márjás yngre bror med at Robert, som kan telle 

til ti, en dag kan ta seg jobb i bank. Márjás ekteman svarer med mistro:  

 

Bankmann, sier Oldefar og ler. Vi må nok vente lenge på at noen i vår familie blir 

bankmann. // Ikke si det, sier Erke. Man hører da om samer som har utdannet seg til 

lærere. Også er det jo han samiske stortingsmannen oppe i Finnmark. Saba8. // Ja, men 

det er vel rike reindriftssamer, det, sier Oldefar. Ikke fattigfolk som oss. (Skåden, 

2015, s. 12) 

 

Det er altså et klasseskille mellom reindriftssamer og markasamer. Den sosiale mobiliteten er 

kun skjenket til de rikeste samene. Utdragene over viser like vel at de ikke er fremmed for en 

klassereise i familien, selv om Márjá ikke er utelukkende positiv til det, ettersom hun er 

knyttet til sin identitet som samisk jordbruker. Klassereisen vil gi en økonomisk og sosial 

fordel som konsekvens av å forlate sin identitet.  

 Der Uthaug skrev om små, ugne følelser som aldri nådde en kulminert resolusjon, 

følelser som gnag som en stein i skoen, skriver Skåden om store emosjoner, emosjoner som 

rykker ved karakterene, og som skaper stor forandring. Det er riktig nok ikke bare store 

følelser som er beskrevet i romanen, men det er raseriet i slekta som driver handlingen i 

Skådens roman. Márjás gryende aversjon mot krefter som kan drive familien inn i en 

eventuell assimilering starter som en mild ambivalens, og utløser seg i et skrik (Skåden, 2015, 

s. 23). Hun går en lang vei bort fra Planterhaug og gammen for å forløse sine følelser. Det er 

ikke lett å si hvilke følelser det er hun konfronterer, men raseri og frustrasjon både for et 

ulykkelig samliv, for en bekymring for at sønnene ikke skal klare seg i et ønsket det norske 

kulturelt homogene storsamfunnet, ser ut til å være en gjenganger i Márjás kapittel. Hun viser 

også frykt for identitetsdød, både på et personlig og et kulturelt nivå.  

4.1.2 Robert og fortrengelsen i ‘46 

I det tredje kapittelet viser utenforskapet seg tydeligere, dette hovedsakelig gjennom 

språkbruk, og fører altså videre motivet som allerede er presentert i kapittel én: I kapittel tre 

snakker de samisk i skjul, og norsk i offentlighet: «Når de har kommet et stykke bort fra 

folkeansamlinga ved kaia slår hun over til samisk. Anders fortsetter å svare henne på norsk et 

 
8 Isak Saba var stortingsrepresentant fra 1906 til 1912 (Jensen, 2009). 
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par ganger, før han også slår over» (Skåden, 2015, s. 50). Dette viser seg enda tydeligere han 

overhører Otelie og Márjá snakke samisk med datteren:  

 

En stund blir han stående slik, forsteinet. Så slipper han sekken med et høyt brak. Han 

tar i døra og går inn. […] Bestefar svarer ikke. Han blir stående i døråpninga og se på 

dem. Så går han inn, med raske skritt går han forbi dem og bort til kjøkkenvasken, slår 

på krana og blir stående lent mot vasken og stirre på vannet som renner. Nevene 

knytter seg hardt om servanten. Over nakken brer en rødme seg. […] Nevene knyter 

seg hardere over vasken, knokene hvitner. (Skåden, 2015, s. 51-52) 

 

Han skjeller så ut sin mor og kone for å bryte en pakt de har gjort, som innebærer at Mildrid 

ikke skal bli eksponert for det samiske språket, og bli marginalisert. Hans raseri kan 

attribueres til at han vil døyve deler av sin egen samiske identitet, etter år med systematisk 

undertrykkelse av den norske stat, og de traumatiske hendelsene han antakelig har 

gjennomgått. Dette er antakelig et offer han har sett for seg å gjøre for sin datter, slik at hun 

ikke skal gå gjennom de samme krenkelsene han selv har gått gjennom. Han vil altså at lille 

Mildrid skal passere som nordmann, og derved gjøre livet hennes lettere. James Baldwin 

fører, som nevnt, denne tanken om språk og identitet enda lenger gjennom å legge frem at 

språk og identitet er uløselig knyttet, og at språket er ens største identitetsavslørende trekk: 

«[…] language […] is the most vivid and crucial key to identity: It reveals the private identity, 

and connects one with, or divorces one from, the larger, public, or communal identity.» (1997, 

s. 5). Robert og Otelie er på vei til å miste deres egen felles identitet fordi det ikke er godtatt å 

snakke språket de har vokst opp med. De må føye seg til de sosiale normene, og som en 

konsekvens av dette, utsletter de deres egne, og deres foreldres kultur. 

4.1.3 Mildrid og den gjenfunnene samiske identitet i ‘68 

Vi møter altså Mildrid i det femte kapittelet, på vei til sin onkels begravelse. Det blir gjort 

tydelig at Robert og Otelies integreringsprosjekt fra kapittel tre har vært vellykket. Mildrid 

blir hentet av sitt søskenbarn som fort gjør det tydelig at han ikke vil ha noe med samisk 

kultur å gjøre. Dette viser da til at det har vært et felles prosjekt enten på Planterhaugen eller i 

Skånland, for samene å «legge over» til norsk. I bilen prater de om Amunds skjebne. Han 

fullførte ikke skolegangen og nektet å føye seg til fornorskingen som alle andre tilsynelatende 

ikke har hatt noen aversjon mot. Mildrids søskenbarn gir uttrykk for hvordan Amund blir sett 

på i nærsamfunnet:  
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[…] de andre tre brødrene har jo stått sammen. Familiene våre er jo veldig nær 

hverandre. Bare onkel Amund har stått utenfor. // Men han har vel ikke valgt det, sier 

Mor. // Han valgte å være på kant med de andre hele tida. Å alltid være imot alt, rakke 

ned på alt de gjorde, snakke om at de var blitt så fine på det. (Skåden, 2015, s. 94) 

 

Det er altså bare én av de Márjás fire sønner som ikke har assimilert inn i det norske 

samfunnet, og ifølge søskenbarnet har han vist åpen forakt for sine brødres åpne 

identitetsforlatelse.  

Klasse- og kultursvik er kanskje mest fremtredende i dette kapittelet av boken. Mildrid 

er familiens eneste utflytter, og møter en viss grad overbærenhet fra sitt søskenbarn, fordi hun 

nå tilhører samfunnsgruppen som studerer: «[…] Nyhetsoppleseren sier at Sorbonne-

universitetet i Paris tidligere på dagen har måttet stenge lesesalene på grunn av 

studentopptøyer. // Studenter, sier han, ser skrått over på Mor. // Ja, du vet oss, sier hun og 

smiler.» (Skåden, 2015, s. 93). Mildrid har blitt påvirket av den marxistiske bølgen som 

inntok akademia på 50 og 60-tallet. Hun har antakeligvis lært om maktforhold og postkolonial 

teori, og ser egenverdien i deres særegne samiske dialekt som er i ferd med å forsvinne. Hun 

har forlatt familie og hjemsamfunnet for å studere i en annen by, og kommer hjem med andre 

språkpolitiske impulser enn sin familie. Hennes kommende språkarbeid er også begrunnet i at 

hun nå har utviklet en hybrididentitet, og derfor har et større behov for å utforske sin samiske 

identitet. Dette gjør hun ved å ta opp tråden og snakke sitt eget morsmål. Hennes hang til å 

lære seg sitt morsmål kan også leses som en skyldfølelse som beskrevet av Trin Minh-ha, og 

det vanskelige forholdet med hvilken identitet hun skal velge. I Trinhs tilfelle er det snakk om 

å være en skribent eller forfatter, men dette kan overføres til det å være student (Trinh, 1989, 

s. 6). Trinh er til stede i Mildrids reise fra Planterhaug en til studenttilværelsen:  

 

Commitment as an ideal is particularly dear to Third World writers. It helps to 

alleviate the Guilt: that of being privileged (Inequality), of «going over the hill» to join 

the clan of literates (Assimilation) […] (Trinh, 1989, s. 10). 

 

Jeg forstår Trinh commitment som dedikasjon. Hun velger å dedikere sin tid til noe som ikke 

fører til en umiddelbar utbetaling i bygden eller familiens favør, og noe som kan oppfattes av 

hennes familie som fjollete, eller «vrøvl», som søskenbarnet kaller det: «Du har lest for mye 

vrøvl der i Tromsø.» (Skåden, 2015, s. 95). Mildrid har endret sin rolle i samfunnet, der hun 

har hatt muligheten til å hjelpe sin familie økonomisk ved å få seg en fast og stabil jobb rett 

etter skolen. Likevel velger hun å ta en sjanse og bidra til lokalsamfunnet på en annen måte, 

en mer abstrakt måte – gjennom å gjenopprette det gamle språket, og gi stedet tilbake sin 
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særegne kultur. Dette er hennes bidrag til familien og det øvrige Skånland – lærerjobben. 

Hennes onkel Amunds motvilje til å integrere seg i det norske samfunnet, og hans aversjon 

mot alle andres oppgivelse av deres samiske identiteter, kan også ha en betydning for hvordan 

kultursvik fungerer. Igjen er det passende å bruke et sitat fra søskenbarnet hennes for å 

indikere hvordan nærsamfunnet så Amund: «Han valgte å være på kant med de andre hele 

tida. Å alltid være imot alt, rakke ned på alt de gjorde, snakke om at de var blitt så fine på 

det.» (Skåden, 2015, s. 94). Dette kan leses som at onkel Amund anklager lokalsamfunnet for 

å ha begått et kollektivt klassesvik eller kultursvik, ved å legge fra seg den samiske kulturen 

og språket. Han blir derfor fryst ut. Mildrids søskenbarn uttrykker også en misnøye med 

hennes impulser, som også kan leses som en anklage for klassesvik, og at hun ikke lenger 

tilhører hans kultur: «Du har lest for mye vrøvl der i Tromsø.» (Skåden, 2015, s. 95).  

Som vi får se, blir Mildrid ikke marginalisert. Hun er privilegert med det norske 

språket og evnen til å flyte inn i det norske samfunnet. Homi Bhabhas mimicry viser seg her. 

Hun opparbeider seg en universitetsgrad, og er både klasseviker og kultursviker: Hun forlater 

sitt hjem for å studere på universitetet, og har derfor et større potensiale for økonomisk og 

sosial suksess enn sin familie. Hun er kultursviker i den grad at hun har et behov for å finne 

tilbake til den kulturen som hennes familie har forlatt. Det er ingen indikasjoner i teksten på at 

Mildrid blir preget av skyldfølelsen som Kirsten i Uthaugs roman opplever etter å ha blitt 

delvis assimilert inn i det danske samfunnet. Dette kan ha noe med at hun har nok av Trinhs 

dedikasjon til studiene i Tromsø. 

Mildrid ser ut til å være en sterk karakter med en stor grad av agens, og viser en 

urokkelig tro på å videreføre språket de rundt henne har latt dø. Det man kan se en hentydning 

til, er en sorg over det tapte kulturelle ikonet hennes onkel Amund var for Skånlands samiske 

kulturelle identitet, og et raseri mot de gjenblivende som ikke lenger praktiserer språket. Det 

er på vei til å bli et, tilsynelatende kulturelt homogent sted og raseriet over tapet av kultur 

driver Mildrid til å opplære den neste generasjonen i språket hun ble frarøvet som barn. Hun 

skader sin yngre søster: 

 

Hun ser ned på Herdis. Langsomt klemmer hun hardere om Herdis’ hånd. // Ikke klem 

så hardt, det gjør vondt, hvisker Herdis, og ser opp på henne. // Mor klemmer enda litt 

hardere. De små fingertuppene hvitner under trykket. // Au, slutt, hvisker Herdis litt 

høyere og prøver å slite hånda løs. // Mors grep strammer seg enda mer. Herdis rykker 

for å få hånda løs, men Mors grep er for fast, hun klemmer hardere. Hardere. Hardere. 

// Au au, det gjør vondt, skriker Herdis og river frenetisk i hånda. (Skåden, 2015, s. 

106) 
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Hennes sympati for Amund og hans standhaftige livsførsel ser ut til å gi henne et raseri som 

igjen driver henne til å ville endre sin identitet, og puste liv i den samiske dialekten som 

stammer fra Skånland. Episoden som er referert til over, kan leses som Mildrids gryende 

antipati for det historieløse lokalsamfunnet og deres forkasting av språket, og hennes egne 

familie. Mildrid møter en gammel kollega av Amund, som forteller noe som trigger hennes 

sorg over til raseri. Han sier noe kryptisk om at det ikke var ulykken Amund falt over som 

knakk ham, og at han hadde begynt å drikke lenge før han ble ufør: «Onkelen din var spesiell, 

sier han til slutt. Han hadde et mot og en styrke ingen av oss andre av samme slag var i 

nærheten av. […] Amund var ødelagt allerede før ulykka. […] Han valgte å ødelegge seg selv 

[med alkohol] fordi han ikke klarte mer.» (Skåden, 2015, s. 105). Han kommer altså med et 

kontranarrativ til det Mildrid har lært om ham gjennom familien. Dette kan være grunnen til 

at hun skader sin yngre søster, etter at hun ser sine foreldre og måten de ser ut til å tro de er 

skyldfrie i onkel Amunds død på. Herdis er et uskyldig offer i sakens forløp. Måten Mildrid 

utøver sin vrede mot en uskyldig person på, fungerer som et lite frempek – en 

avstraffelsesmetode hun viderefører til sin sønn Amund. Senere i analysen skal jeg presentere 

hvordan Amund også er villig til å skade en uskyldig person for hva et samfunn har gjort mot 

ham selv og andre uskyldige mennesker. Hennes reaktive raseri fører til en hevngjerning mot 

den første personen hun møter, som dessverre viser seg å være hennes yngre søster. Hun ser 

bort på sine foreldre som ikke ser ut til å sørge. På et metaforisk nivå ser hun at de ikke sørger 

over det tapte samiske kulturen og det delte kulturuttrykket som det samiske språket gav 

stedet. Dette står i direkte opposisjon mot hennes idealer og trossystem. Martha Nussbaum 

skriver at raseri kan oppstå når: «[…] the anger involves issues of principle, of justice, […] 

this is because the angry person has managed to incorporate such concerns into her 

conception of what matters in life» (Nussbaum, 2016, s. 16). Mildrid har altså et politisk og 

sosialt forankret raseri som anbragt av familiens kulturforlatelse. 

4.1.4 Amund, Vidar og den samiske våren 

Som nevnt tidligere, er tematikken om utenforskap sterkest gjennomsyret i kapittel syv. 

Amund og hans søskenbarn, Vidar får morsmålsundervisning av Mildrid. De er de eneste 

elevene på en antakeligvis liten sko11le som får opplæring i samisk. Mildrid og guttene får 

tildelt et rom som kun skal brukes til samiskundervisning. Dette rommet er, i både guttene og 

Mildrids tilfelle, av stor betydning for deres identitetsarbeid og utvikling. Identitetsarbeidet 

har likevel sin pris. Dette ser man tydeligst i fotballscenen der Amund og Vidar blir straffet 
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sosialt av de andre barna. Vi ser her en grad av performativitet når det kommer til kulturell 

identitetsutøvelse. I Nation and Narration (1990) la Homi Bhabha fram idéen om performativ 

nasjonalitet. Han, i likhet med Jürgen Straub, mener at kulturell identitet er en ansamling av 

diskurser: «The scraps, patches, and rags of daily life must be repeatedly turned into the signs 

of a national culture, while the very act of the narrative performance interpellates a growing 

circle of national subjects.» (1990, s. 297). Bhabha tillegger denne utvelgelsen av kulturelle 

hendelser og diskurser som en performativ konstruksjon av et koherent narrativ. Dette 

narrativet er, ifølge ham, det som utgjør nasjonen. Dette gjelder ikke bare for 

nasjonalprosjekter, men for alle kulturer. Hvis man da vil utforske og tillegge seg trekk som 

gjør at man bygger en identitet som er utenfor sin eget habitus og kultur, står man delvis fri til 

å gjøre dette, gitt at man har en viss autonomi over sitt eget selvbilde. Vidar og Amund er 

altså på vei til å bygge sine samiske performative identiteter, i motsetning til resten av 

skolemiljøets performative nordnorske identiteter. Hvis en skal stole på Vidar og hans far 

Atle, er de fleste av barna som går på skolen knyttet til de samme samiske slektene, men har 

ikke lært å være samiske av sine foreldre. Deres identiteter er altså performativt norske.  

 Den transitoriske hybrididentiteten som ble skrevet om av Nøste Kendzior, blir vist 

tydelig når Amund og Vidar drar på utveksling til Kautokeino. Guttene blir godt mottatt av de 

voksne og ledelsen på skolen, som stadig forteller guttene at de er flinke og modige. Det 

samme kulturpositive synet ser man ikke hos de jevnaldrende elevene, som ikke vil erkjenne 

at Amund og Vidar er samiske, eller samiske nok. Nok en gang viser forfatteren hvilken 

enorm rolle språk spiller i identitetsarbeid:  

 

Hvem vil ha norskene på laget? sier han [alfaskikkelsen i guttegjengen], henvendt til 

de andre. // Vi er ikke norske, sier Vidar. Vi er samer. // […] Vi er like mye samer som 

deg, selv om vi ikke snakker samisk, sier Vidar, iltrere. // Dere er faen ikke samer, sier 

gutten og snur seg og går over til den ene sida av fotballplassen. (Skåden, 2015, s. 

192) 

 

Den sørgelige ironien er lett å se. De passet ikke inn i Skånland og de norske 

identitetsbærerne, fordi de ville omfavne sine samiske røtter, og når de forsøker å utforske 

sine samiske identiteter, blir de fortalt at de ikke tilhører den samiske kulturen, og at de er 

norske. Dette bekrefter også idéen om at identitetsbygging er et kontinuerlig sosialt arbeid, 

som kontinuerlig krever nye forhandlinger mellom innenforstående og utenforstående. 

Amund viderefører også sin mors affektive reaksjoner på utenforskap. 

Raseriet og indignasjonen blir ført videre i familien til Amund og Vidar. Når de andre 

guttene i skolegården ikke vil sentre fotballen til Vidar fordi han er same, og selv benekter at 
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de er samiske, blir Vidar først rasende. Men etter at han begynner å argumentere beskrives 

han med en rolig selvtillit, og raseriet ser ut til å ha forlatt ham: «Vidar snur seg mot ham. 

Gliser overlegent.» (Skåden, 2015, s. 185). Vidar fortsetter å fortelle hva hans far har fortalt 

ham om det tette slektstreet med samiske aner i Skånland, og ser ut til å ha kontroll over 

situasjonen. Amund står passivt, frossen og iakttar hele situasjonen, og ser plutselig hans 

søskenbarn bli dyttet voldsomt i bakken flere ganger. Han står med ballen under foten og gjør 

ingen ting for å beskytte søskenbarnet sitt fra hverken de nedsettende kommentarene, eller 

den fysiske volden han blir utsatt for. De blir harselert med, både fysisk og psykisk. De andre 

barna setter skam på Amund og Vidar fordi de er villige til å omfavne samisk språk og 

identitet.  

 Den neste fotballscenen i kapittelet, viser videre hvordan de to guttene har utviklet to 

forskjellige reaksjonsmønstre. Vidar blir igjen rasende når han ikke får lov til å definere seg 

selv og sin identitet: «Vidar blir rød i ansiktet. Munnen hans åpner seg igjen som om han skal 

til å si noe, men han blir stående og lete etter ord. Før han rekker å si mer, tar Sønn tak i 

skuldra hans. Han ser alvorlig på Vidar og rister umerkelig på hodet. Det er ingen vits, hvisker 

han.» (Skåden, 2015, s. 192). Av dette kan man dedusere at Amund har skammet seg såpass 

over den foregående situasjonen. Han skammer seg over sin passivitet i den foregående 

hendelsen. Nå har han bestemt seg for å ta vare på Vidar, og sørger for at han ikke ender på 

kant med de andre barna. Amund reagerer med å utføre en hevngjerning på den andre gutten 

som skammet dem. Nussbaum skriver om raseriet som oppstår når man selv, eller noen i ens 

nære bekymringssirkel, blir skadet eller krenket (Nussbaum, 2016, s. 16). Resultatet av 

raseriet ser vi igjen, som vi så hos Kirsten, kan være hevn. Hevngjerrigheten fører i dette 

tilfellet Amund til å sparke ballen i ansiktet på skammeren. Amunds hviskede ord til Vidar får 

en større betydning etter denne hevngjerningen. Det kan tolkes dithen som at Amund forteller 

Vidar at de ikke kan vinne over gruppene som har større definisjonsmakt enn en selv, bare 

med ord – Amund er opptatt av handlinger, og Amunds sinne leder til hevn mot de som ikke 

lar ham og søskenbarnet definere seg selv. I romanen beskrives scenen slik at det ikke er gitt 

at ballsparket var en hevngjerning, men som vi vil se i nåtidsfortellingen, står Amunds 

hevngjerrighet høyt i hans strategier for å håndtere både raseri og skambelagt raseri.   

4.2 Kautokeino, 2007 

Som ung voksen er Amund altså utøvende kunstner, utdannet ved Kunstakademiet i Bergen. 

Vi møter ham på Planterhaugen, med sin far og mor, pakkende en bil. Han skal til Kautokeino 
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for å jobbe med en særutstiling på Samisk Kunstsenter i Karasjok. Han ankommer 

Kautokeino og jobber med et filmworkshop på en skole før han begynner sitt store verk, og 

den egentlige grunnen til oppholdet: Noen år tidligere ble det avdekket en stor overgrepssak 

der en sirkel menn skjenket og forgrep seg på flere unge tenåringsjenter. Amund mener at det 

samiske samfunnet, i for liten grad har tatt et oppgjør med grusomhetene som hendte. Hans 

venn fra studietiden, Jon Ánte, er lektor ved Kautokeino VGS, og tar ham med på en fest, der 

både lærere og elever drikker alkohol og danser, og visker ut rolleskillet mellom elev og 

lærer. Før festen får Amund vite at det kommer elever på festen:  

 

Du vet hvordan det er på småplasser. Vi kommer jo til å møte noen av dem i kveld. // 

Elevene, mener du? sier Sønn. // Elevene, ja. // Det kan jo bli litt rart? sier Sønn. Å 

henge med sine egne elever på fest? // Det kan det nok, sier Jon Ánte. Men det er jo 

sånn det er. (Skåden, 2015, s. 65) 

 

Det er denne holdningen om at ting er som de er, som plager Amund, og driver ham til å lage 

en film om overgrepssakene. Amund oppsøker Inger Sárá Ánne, kalt Íssa, en av jentene han 

har fått kontakt med under workshopet han ledet på ungdomsskolen, og oppretter kjapt en 

relasjon med henne hovedsakelig gjennom tekstmeldinger. Amund vinner Íssa over ved å gi 

komplimenter både for utseende og kunstnerisk teft. Han kjøper kontantkort til henne, og ber 

henne om å ikke fortelle noen om forholdet de innleder. Amund inviterer Íssa omsider til 

hotellrommet sitt på villmarkssenteret, skjenker henne, setter på en suggesterende film, og 

forfører henne. Vi finner senere ut at hele denne sekvensen er filmet av Amund selv. 

 Historiens klimaks tar sted når Amund omsider skal vise videoprosjektet på Samisk 

Kunstsenter i Karasjok. Hans separatutstilling består av både nye og gamle installasjoner og 

videoer, men har forbeholdt hovedverket, altså filmprosjektet, hemmelig, selv for kuratoren. 

Når filmen til slutt vises, leker han med publikums forventninger, ved å vise storslåtte 

panoramabilder av Kautokeino, før filmen glir over i scener vi delvis har sett i romanen. 

Amund sitter i bilen og sjarmerer en jente på fjorten år, ved å fortelle henne at hun er spesiell 

og vakker. I neste scene ser publikum at de sitter på en seng og kysser. Scenen glir ut og blir 

erstattet med en scene der Amund fremprovoserer en reaksjon hos en psykisk 

utviklingshemmet voksen mann i en kjeller. Dette er kjelleren i hotellet som brant ned i 

Kautokeino, der overgrepsnettverket antakelig har utført, og fortsatt utfører brorparten av 

forgripelsene. Amund smyger ut av lokalet like etter filmen er ferdig. Jeg skal nå analysere de 

tre kapitlene som i romanen utgjør historien om Amunds hevn mot Kautokeino, gjennom 

utenforskap, svik, og affektive reaksjoner. 
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4.2.1 Amunds hevngjerrighet 

Når Amund ankommer Kautokeino som ung voksen, snakker han språket godt, men med en 

noe ukjent dialekt. Amund er også svært konsekvent med å snakke samisk når han er i 

Kautokeino, og dette er noe vi ser gjennomgående i kapittel to. Når han ankommer 

villmarkssenteret, svarer han innehaveren konsekvent på samisk:  

 

Nå, goddagen, sier mannen idet Sønn kommer bort til skranken. Han snakker norsk. // 

Hei, jeg har booket et rom her, sier Sønn på samisk. Amund Andersen legger han til. // 

Øyenbrynene kryper en anelse ned mot øynene på mannen bak skranken. Sønns 

samisk skiller seg fra dialektene i Finnmark og de sentrale områdene i Sverige og 

Finland. Mannen fortsetter på norsk. (Skåden, 2015, s. 33) 

 

At mannen bak skranken fortsetter å snakke på norsk etter Amund har talt samisk, viser at 

hotellinnehaveren ikke anerkjenner Amunds samiske dialekt, og derved degraderer hans status 

som same, på samme måte som barna på fotballbanen brukte samisk for å holde ham utenfor. 

Amunds konsekvente bruk av samisk viser seg også når han er klasseleder under 

filmworkshopen: «Et par av elevene starter å henvende seg til ham på norsk, men etter han har 

svart på samisk et par ganger slår de også over i konsekvent samisk.» (Skåden, 2015, s. 57). 

Disse språkmarkeringene stikker dypt i Amunds selvfølelse. I fire generasjoner har hans 

familie kjempet for å definere seg selv, men har ikke hatt makten. Nok en gang er det 

verdifullt å trekke inn James Baldwins tanker om identitet og språk. Baldwin mener, som 

nevnt allerede ved flere anledninger, at språk avslører din personlige identitet, og hvordan den 

er knyttet til en større kulturell identitet, med tanke på dialekt og sosiolekt (1997, s. 5). 

Gjennom hans språkføring, avslører han at han er fra et annet sted, og folk liker å bemerke 

dette. 

 Amund møter en annen som har kommet til Kautokeino for å jobbe med et prosjekt: 

Otto, en tysk lingvist. De deler en øl og har en samtale om byen de befinner seg i, og dens 

befolkning. Otto bemerker at innbyggerne i Kautokeino er innesluttede, og innlemmer Amund 

sammen med de andre fra Kautokeino. Amund svarer at han ikke er fra stedet. Han vil ikke 

innlemmes i en generalisering av det samfunnet som ikke fullt aksepterer ham. Han svarer 

med en krass kritikk, og kanskje hans lengste replikk i hele romanen:  

 

[…] alle steder har sin dynamikk. Kautokeino er et særpreget samfunn. Prisen de 

betaler for at det er at de blir nedrent av folk utenfra som vil gjøre dem til kasus i et 

eller annet prosjekt. Folk her er ikke egentlig mer uvillige enn andre, men de har 

opplevd dette utallige ganger før. Folk som kommer, søker kontakt, får tilgang til det 

de behøver og drar igjen. (Skåden, 2015, s. 90) 
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Dette er det eneste momentet i romanen der Amund tar siden til samfunnet han ivrer etter å 

rokke ved selvbildet til. Otto møter Amunds skarpe kritikk med å påpeke at han selv er 

utenfra, og dette er en berettiget kritikk. Forskjellen er at Ottos språkprosjekt, i Amunds øyne, 

ikke kommer til å gagne innbyggerne i Kautokeino, men bli sett av en håndfull akademikere. 

Amund sitt prosjekt skal vekke til live det sovende samfunnet i Kautokeino, og få dem til å ta 

et oppgjør med overgrepssakene som fortsatt preger samfunnet. Dette viser til at han føler at 

han, som same, kan dømme – og derav definere samfunnet, med en større grad av legitimitet 

enn Otto, en som ikke er samisk. Det er her interessant igjen å trekke inn Bhabha og Ahmeds 

mimicry og passing. Til tross for at Amund er samisk, og har bodd i Kautokeino før, klarer 

han fortsatt ikke å passere som same i Kautokeino. Dialekten hans avslører at han ikke er fra 

stedet, og blir stående som Bhabha skriver: «almost the same, but not quite.» (1984, s. 126).  

 Språket som skaper utenforskapet er nøkkelen til Amunds raseri. Fortelleren har 

kommunisert dette tydelig gjennom slektskrøniken, og trenger derfor ikke å spesifisere mer i 

hans historie. Amunds tre kapitler i Kautokeino handler derfor bare om hans hevn.  

Amund er i samme posisjon som sin mor. Mildrid kommer hjem fra universitetet og 

prøver å endre det samfunnet som ikke definerer seg selv som samisk ved å gi sin familie en 

ny samisk identitet med impulser som hun har fått fra å reise utenbys og tilegne seg nye 

perspektiver som ikke blir godtatt i samfunnet hun prøver å endre. Amund har også vært 

utenbys, opparbeidet seg nye innsikter, og har et prosjekt som skal redefinere akkurat hva det 

å være samisk er. Han mener, i likhet med Nøste Kendzior, at den samiske selvfølelsen har 

blitt forenklet, og likner mer en kulturell klisjé enn en kompleks kulturell identitet. I løpet av 

romanen møter Amund et samfunn som normaliserer en usunn seksualmoral mellom voksne 

menn og unge jenter. Risten Alette, hans kontakt på skolen, ser nærmest ut til å oppfordre 

ham til å dyrke en flørtende tone med jentegjengen til Íssa: «Du vet, når det kommer en kjekk 

ung mann inn i klassen. Du må nok passe deg. Hun ler. // Tviler på at jeg er en ung mann for 

dem, sier Sønn. // Å, si ikke det, si ikke det, sier hun vennskapelig og blunker til Sønn.» 

(Skåden, 2015, s. 44). Videre, reagerer Amund på at vennen Jon Ánte, som er lærer på en 

videregående skole ser ut til å regelmessig feste med elevene sine, noe som videre forsterker 

en usunn seksualmoral i maktforholdet mellom lærer og elev. Når han forfører Íssa forteller 

hun om forhold mellom seksten år gamle jenter og menn på tredve år, som i grunn ikke er 

ulovlig, men noe upassende. De to er på handletur i Enontekiö i Finland, og møter de på en 

lærer fra skolen til Íssa:  
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Sønn snur seg etter mannen [læreren] som er i ferd med å legge handleposene i en bil 

like bortenfor. Idet han smeller igjen bagasjerommet ser han opp og ser rett inn i 

øynene til Sønn. Et øyeblikk kobles de sammen. Så nikker mannen fort og går mot 

døra på førersida. (Skåden, 2015, s. 147) 

 

Læreren reagerer ikke på at de sitter alene i en bil, langt unna Kautokeino. Disse tre 

eksemplene viser at samfunnet i Kautokeino ikke har jobbet seg gjennom, eller tatt noen 

lærdom av overgrepssakene noen år tidligere. Disse avslørende samtalene og øyeblikkene 

bidrar i hans fordømmelse av stedet som et ruralt og bakvendt område. Han dømmer 

Kautokeino etter å ha vært i storbyen, og utviklet en ny metropolitisk, og kanskje 

kosmopolitisk identitet. Dette er en viktig del av Anne Heiths tanker som jeg har presentert i 

teoridelen: «Centre versus periphery is a central theme, one that has come to the fore in 

narratives that challenge the exclusion and marginalisation of places and peoples regarded as 

marginal and uncivilized. » (2020, s. 12). Det er ikke riktig å si at romanen nødvendigvis 

utfordrer holdninger som fører til ekskludering og marginalisering av Kautokeino. Både 

Amund og Mildrid kan leses som metropoliske karakterer som ser ned på tettsteder som er 

mindre enn deres egne, på grunn av livsførselen og kulturen som føres på disse rurale stedene. 

Deres identiteter er påvirket av de større byene de har bodd i, og har som en konsekvens av 

dette, et foraktelig syn på disse rurale stedene. De tilhører begge en annen klasse, som 

velutdannede kosmopolitter.  

Det er ikke bare hangen til det metropolitiske og kosmopolitiske som Amund arver fra 

sin mor. Fortelleren beretter om en affektiv arv i åpningen av kapittel seks: 

 

Skriket er et menneskes innerste. Fra kroppens kjerne sprenger det seg gjennom 

kjøttet, forplanter seg som en bølge fra fiber til fiber, fra celle til celle. Bare unntaksvis 

trenger det ut i lyset. I cellene blir spor av skriket liggende som et minne, permanent 

innsunket i vevet. Det gir avsmak i kjøttet, på dyr merker man dette på den emne 

smaken av ubehag, i mennesket blir det liggende uutfordret, preger vevet til det til slutt 

råtner og blir en del av jorda. Før vi dør gir vi det videre til våre barn, et segl 

inngravert i arvestoffet. (Skåden, 2015, s. 108) 

 

Her viser han altså til at Márjás skrik i det første kapittelet har gått ned i arv, og blitt 

konservert som et minne i cellevevet, før det har blitt ført videre til neste barn. Hos Amund og 

hans familie, er skriket en kroppslig manifestasjon av raseri. Martha Nussbaum skriver om 

raseriets kroppslige konsekvenser: «Anger is typically accompanied by a wide range of bodily 

changes and subjective feeling-states. Bodily changes of some type are always present when 

people are angry, and, after all, the thoughts involved in anger are themselves bodily 

changes.» (Nussbaum, 2016, s. 16).   
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I følge Amunds retorikk drar han til Kautokeino for å rokke ved bildet av Sápmi som 

et naivt og uskyldsrent område. Han snakker i telefonen med en venn fra akademiet: «Så hva 

vil du egentlig med dette? Spør vennen. Hva er det du vil oppnå? // Jeg vil at de skal hate 

meg. Jeg vil at de skal hate meg fordi det er eneste utvei. // Hvem er de som skal hate deg? // 

Samene. Det samiske samfunnet. Alle.» (Skåden, 2015, s. 118). Han forklarer videre at han 

skal holde et speil opp mot det samiske samfunnet som viser at de ikke er like uskyldsrene 

som han mener at de er. Vennen hans stiller spørsmål ved det moralske i prosjektet hans og 

sier at det vil gå ut over uskyldige mennesker: «Du sier at de gjør et offer, sier vennen. Men 

det er jo ikke de som gjør det. Det er du som gjør det mot dem. // Ja, sier Sønn. Det er det. Og 

derfor vil alle hate meg. Fordi jeg gjør det enkelt for dem.» (Skåden, 2015, s. 119). I forhold 

til Kirsten i Og sådan blev det, stiller Amund med en enorm agens og handlekraft. Han vet at 

han vil bli forhatt for prosjektet, men han er ikke redd for å bli fryst ut av det samiske 

samfunnet, fordi han allerede som ung ble fryst ut, og bygget seg en ny identitet. Han har 

jobbet seg gjennom skammen som avvisningen førte med seg, og sitter fullstendig skamløs 

igjen. Finn Skårderuds innsikter om skamløsheten kan da hjelpe oss i å forstå hans prosjekt: 

«I maktutøvelsen, i krenkelsen av andre og i overgrepet som skamløs atferd vil den som bærer 

en slik dyp skam, selv bli en skammer. Andre blir skadet, med risiko for å bli påført skam. 

Skammen smitter.» (2001 B, s. 45). Amund har selv blitt en skammer, etter å ha blitt påført 

skam i en tidlig alder, samtidig som han bærer skammen som han har arvet fra sin 

familiehistorie. Han er ikke lenger redd for den andres blikk. Hans edle motiver om å vekke 

det sovende samfunnet fremstår som tom retorikk.  

Hans motiver ser ut til å være mer drevet av et raseri som fører med seg en kollektiv 

avstraffelse mot samfunnet som ikke aksepterte ham. Hans ønske er nå å være den med 

definisjonsmakten og agens, som skal vise både innbyggerne og verden hvordan Kautokeino 

er et moderne og dynamisk sted. Stedet er ikke uskyldsrent slik det fremstår i lokalkulturen. 

Raseriet er tydelig fra øyeblikket han sjekker inn på villmarksenteret. I den første samtalen 

han har med innehaveren av senteret, og han nekter å føre samtalen på Amunds språk og 

premisser: «Ja det er deg, ja. Du skal bo her meget lenge, sier han på dregende norsk 

kautokeinodialekt. // Sønns ansikt stivner til. Han fester blikket på veggen ved siden av 

mannen.» (Skåden, 2015, s. 33). Et ansikt som stivner og en aversjon mot å en gang se på en 

samtalepartner, kan tolkes som et fysisk tegn på raseri. Senere når han er i skolegården, på 

den samme ungdomsskolen han selv gikk på da han var utvekslingselev, viser han også tegn 

til fysiske indikatorer på raseri: «Sønn har begynt å bevege seg igjen. Han ser stivt foran seg, 

gangen er mer rykkete enn før. Kjevepartiet er anspent, musklene buler i bakkant av kjeven, 
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strammer og slakker som om han tygger hardt på noe.» (Skåden, 2015, s. 37). Igjen kan man 

se et eksempel på Skårderuds bruk av det affektive ansiktet. En sammenbitt kjeve er en 

indikator på raseri (Skårderud, 2001 A, s. 62). Dette skjer etter han ser en scene utspille på 

fotballbanen der det ledende laget sjikanerer det tapende. Han bringes tilbake til sine egne 

formative opplevelser knyttet til idretten.  

Skammen og raseriet jobber i tandem i å motivere Amund til å straffe lokalkulturen. 

Han straffer samfunnet både som skammer og som hevn for at han har blitt krenket gjennom 

hele livet. Han bærer også på skriket som går gjennom familien. Med tanke på 

problemstillingen, og på Nøste Kendziors ønske om en moderne samisk litteratur som ikke 

handler om reinsdyr i midnattssol, er Skådens prosjekt svært spennende. Han skriver om en 

ung samisk mann i transittrommet mellom samisk kultur, den norske nasjonalkulturen, og en 

overnasjonal kosmopolitisk kultur, og problemene han møter på som en hybriditentitetsbærer 

– akkurat der Kendzior skrev at var «et spennende sted å være». Men på et metatekstuelt nivå, 

leker Skåden med å utslette det uskyldsrene bildet man har av samisk kultur, og at «det er 

ingen ord for krig» når han viser oss alt det groteske som også skjer i Sápmi.  
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5 Avslutning 

I denne oppgaven har jeg gjort en komparativ analyse av Maren Uthaugs roman Og sådan 

blev det (2013) og Sigbjørn Skådens roman Våke over dem som sover (2014). Jeg har 

analysert og sammenliknet romanenes karakterer og hvilke emosjoner de opplever etter å ha 

forlatt Sápmi. Jeg har vist at hovedkarakterenes affektive responser er tett knyttet til deres 

opplevelse av utenforskap. Utenforskapet har preget dannelsen av såkalte hybride identiteter, 

der man mellom to eller flere kulturelle fellesskap, ikke klarer å knytte tilhørighet til hverken 

det ene, det andre, eller det eventuelt tredje, og står derfor utenfor kulturene man delvis 

tilhører (Myhr, 2015, s. 9). Utenforskapet disse karakterene opplever, er mest tydelig vist 

gjennom språket som føres i romanene. Språket er vårt mest definerende identitetsarbeid, og 

en av våre mest avslørende identitetsmarkører (Baldwin, 1997, s. 5).  

Migrasjonslitterær teori har blitt brukt som et ansatspunkt til å greie ut om klasse, 

kultur og etnisitet. Dette har ført til en diskusjon om hvordan urfolk, i dette tilfelle samer, 

forholder seg til klasse og sted, og hvordan det rurale blir representert, kontra det urbane. 

Urfolk knyttes ofte til bildet av rurale dvelere som primitive og bakoverlente (Heith, 2020, s. 

12-13). Dette har så ført til et spørsmål om hvorvidt de som forlater sine steder, både kulturelt 

og spatialt, blir oppfattet som, eller selv opplever, at de har utført et svik mot sin familie, 

klasse, kultur, og etnisitet. Som romanene viser, kommer ikke klasse- eller kulturreisen uten 

sine fallgruver. Man blir møtt av en gjensidig avvisning av familie og venner i klassen, 

kulturen, eller etnisiteten man forlater (Trinh, 1989, s. 7), og dette har store emosjonelle 

konsekvenser for karakterene.  

Identitetstapet og avvisningen gir hovedkarakterene Amund og Kirsten en følelse av 

skam. Jeg har også undersøkt skyld i begge romanene, men fant mindre enn forventet – det 

jeg fant rikelig av, var skam. Skammen kommer av å ikke strekke til, av ikke å være «samisk 

nok», «norsk nok», eller «dansk nok». Skammen har en negativ funksjon – den kan enten 

munne ut i apati, eller så kan den munne ut i ønsket om å påføre andre en følelse av skam 

(Skårderud 2001 B: 45). Denne skammerrollen som kan oppstå er tett knyttet til raseri. 

Raseriet er en todelt emosjon, i den form at den inneholder smerte av en type krenkelse, men 

også gir en glede over å kunne hevne seg (Nussbaum 2016: 17). Jeg har vist at i Uthaugs 

roman er Kirstens barndom/ungdom preget av sinne og hevn, mens hun avslutningsvis inntar 

en mer apatisk holdning. I Skådens roman er hovedemosjonen gjennom barndom, ungdom og 

voksent liv derimot raseri og hevnlyst. 
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Dette besvarer da spørsmålet stilt i oppgavens innledning: Hvilke affekter driver 

hovedkarakterene i de to moderne samiske romanene Og sådan blev det (2013), og Våke over 

dem som sover (2014), etter å ha forlatt Sápmi, og hvordan kan deres emosjoner vise til en 

moderne samisk litteratur, som bestilt av Nøste Kendzior? 

 For Uthaugs karakter Kirsten hører affektene til det Sianne Ngai kaller stygge følelser, 

som er moderne lavfrenkvente emosjoner. Disse emosjonene gir aldri subjektet katarsis, og 

ulmer under overflaten i lange tider. De fører også til flere stygge følelser, ettersom de 

lammer handlekraft og agens (Ngai 2005). Mangel på handlekraft og agens fører igjen til at 

ens følelsesliv blir, i større grad, okkupert av disse stygge følelsene, og man ender, som 

Kirsten – apatisk. Jeg har også argumentert for at Kirsten kan være plaget av hva Elisabeth 

Oxfeldt kaller en særskilt skandinavisk skyldfølelse, der man, som privilegert, føler 

skyldfølelse overfor en global «annen», underprivilegert (Oxfeldt 2016). 

Emosjonene Skåden skildrer, er derimot store og bringer an katarsis. I familien går det 

en skam og et raseri gjennom generasjonene. Forfatteren uttrykker dette eksplisitt med skriket 

som fester seg i cellevevet, og som blir gitt videre til neste generasjon. Gjennom hundre år har 

hans familie opplevd undertrykking og utenforskap, uttrykket tydeligst gjennom 

språkføringen i familien. Skånlands unike samiske dialekt blir, gjennom slektskrøniken, 

utfordret, fortrengt, fordømt, og gjenopplivet. Dialekten blir til slutt brukt i et forsøk på å 

redefinere samisk selvfremstilling, gjennom å ødelegge det samiske selvbildet. I Skådens 

tilfelle, fungerer skammen som en trigger for raseri. Raseriet fører til en kollektiv avstraffelse 

av det samiske samfunnet i Kautokeino.  

Til sammen viser de to romanene at den nye samiske litteraturen kan stå i 

«transittrommet» mellom kulturer, der Kendzior mente var et spennende sted å stå. Uthaug og 

Skådens karakterers emosjonelle liv vitner til å ha hybride identiteter, og viser på ingen måte 

et «romantiserende og nostalgisk» Sápmi, men et dynamisk sted. De får oss, leserne, som 

Kendzior bestilte: «til å se og erfare verden på radikalt nye måter.» (2001, s. 34). Maren 

Uthaug og Sigbjørn Skåden har i det minste fått meg til å se verden på nye måter. 
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7 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Utgivelser på samiske forlag de siste årene 

Snart 20 år etter Kendziors kritikk og oppfordring kan man se en større publisering av samisk 

litteratur, både publisert av samiske forlag, men også av store norske forleggere. Etter mine 

funn er det en håndfull med samiske forlag: DAT, Davvi Girji, Iđut, Skániid girjie, 

Gollegiella og ČálliidLágádus. Jeg har gjort en kvantitativ analyse av utgivelser på disse seks 

forlagene for å finne en tendens i publisering i det samiske litteratursamfunnet. Utgivelser 

inkludert er barn- og ungdomslitteratur, romaner, novellesamlinger, lyrikk, og drama. Hvis en 

bok har blitt gitt ut på to språk (som er vanlig), har jeg bare ført den opp som én utgivelse. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

DAT 2 6 2 5 2 

Davvi Girji 2 1  4 5 

Iđut 4 3 4 5 7 

Skániid girjie 1 1 3  1 

Gollegiella 1 1 1 1  

ČálliidLágádus  2  3 3 

Antall utgivelser 10 14 10 18 18 

 

Den innsamlede dataen er gjort manuelt via gjennomsøkninger av de gitte forlagenes 

nettsider, informasjonssider, og nettbutikkene deres. DAT og Iđut var vanskelig å tilnærme 

seg. DAT sine nettsider lar en ikke kategorisere utgivelser etter årstall, og vil ikke vise mer 

enn 10 utgivelser per side, og det går heller ikke å bla seg gjennom sidene. Iđut sine nettsider 

er nede for øyeblikket. Jeg har sendt en epost til begge disse forlagene og bedt om antall 

utgitte skjønnlitterære verk, og fått lister fra de respektive forlagene. 

Det må understrekes at dette ikke er en fullstendig oversikt over alle samiske utgivelser de 

siste fem årene, men det kan virke som en pars pro toto for hva som foregår i det samiske 

litteratursamfunnet. Slutningene en kan trekke fra denne datainnsamlingen, er at på fem år har 

det skjedd en stor økning i utgivelser av samisk litteratur, både skrevet og publisert av 

samiske aktører. Det er riktig nok noen gjenutgivelser av eldre verk. Jeg har valgt å inkludere 

disse ikke-originale utgivelsene fordi de, til tross for å ikke speile ny litterær produksjon, 
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speiler en etterspørsel for samisk litteratur. Etterspørselen kan påvirke markedskreftene til den 

grad at samiske forlag vil ha råd til å betale flere samiske forfattere en god lønn for å skrive 

historier fra Sápmi, eller fra byen.  

 

 

 


