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Sammendrag 

 

Denne oppgava er en affektiv narratologisk analyse av Bergljot Hobæk Haffs Skammen 

(1996). Disiplinen affektiv narratologi er utviklet av Patrick Colm Hogan. Han mener at det i 

narrativ teori vil være nyttig å ta hensyn til forskningsresultater om følelsers avgjørende 

betydning for menneskers tanker og handlinger. Hans mål med boka Affective Narratology. 

The Emotional Structure of Stories (2011) er å utforske hvordan følelser skaper fortellinger. 

Per Thomas Andersen har med boka Fortelling og følelse (2016) videreutviklet Hogans 

affektive narratologi.  

Hogan og Andersen er de viktigste teoretikerne i min komparative analyse av 

karakterene Vemund og Idun. Målet mitt er å undersøke emosjonenes betydning for dem. Jeg 

analyserer og drøfter emosjoner som er nedfelt i teksten. Min hypotese er at affekter og 

emosjoner hos disse karakterene skaper hendelser, like mye som hendelser skaper 

følelsesmessige reaksjoner hos karakterene.  

 Den første delen av analysen tar for seg emosjonelle rom. Et emosjonelt rom betegner 

at stedet eller rommet der episoder eller handlinger utspiller seg, fremstår som emosjonelt 

kodet.  

Den andre delen av analysen handler om følelsesmessige scripts. Et script ligner et 

narrativt mønster eller en sekvens av hendelser som gjentas i menneskers liv. 

Den tredje delen av analysen handler om affekten skam, som er den følelsen som har 

gitt navn til romanens tittel. De fleste av begrepene som jeg bruker i min analyse, henter jeg 

fra Finn Skårderuds artikkel «Tapte ansikter» (2001).  
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1 Innledning 

 
Da jeg leste Bergljot Hobæk Haffs roman Skammen, ble jeg fascinert av hvordan historiene 

til de mange karakterene var flettet inn i hverandre. Romanen foregår på forskjellige tidsplan, 

og det er mange ulike stemmer som har ordet. Vi hører svært detaljert om morfaren, 

foreldrene og farens spesielle søskenflokk. Videre skildrer Haff en rekke spesielle fiktive og 

ikke-fiktive karakterer. Haff har mange frodige skildringer.  

Forfatterskapet til Haff er interessant, originalt og rikt, og det rommer muligheter for 

nye tilnærmingsmåter. Jeg liker at Haff er modig og uredd og kaster seg inn i de store 

temaene om identitet, skam, svik, skyld og soning. Hun har fått gode kritikker for bøkene 

sine, og hun har fått mange litterære priser, men hun har fulgt sin egen vei, uten å ta hensyn 

til rådende litterære trender og moteretninger. Hun har levd tilbaketrukket og ikke gitt mange 

intervjuer. 

Monika Zagars artikkel «Å tale med og mot far» gjorde at jeg fikk lyst til å 

sammenligne utviklingen til far og datter i Skammen. Siden jeg fulgte et seminar om affektiv 

narratologi med Per Thomas Andersen, bestemte jeg meg for å bruke teorier fra denne 

disiplinen. 

 

1.1 Hypotese og problemstilling 
 

Jeg vil foreta en komparativ analyse av Skammens to hovedpersoner Vemund og Idun. Der 

vil jeg analysere og drøfte emosjoner og affekter som er nedfelt i teksten. Min hypotese er at 

affekter og emosjoner hos disse karakterene skaper hendelser, like mye som hendelser skaper 

følelsesmessige reaksjoner hos karakterene. Det teoretiske grunnlaget for analysene er 

affektiv narratologi, blant annet slik disiplinen er utviklet av Patrick Colm Hogan. Han tar 

utgangspunkt i at forskere innenfor cognitive science de siste årene er blitt klar over at 

følelser har avgjørende betydning for hvordan mennesker tenker og handler. Følelser har 

hittil bare hatt begrenset innflytelse på narrativ teori, men Hogan tar til orde for at det vil 
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være nyttig å ta hensyn til disse forskningsresultatene. Han vil utforske hvordan følelser 

skaper fortellinger. 

 Min oppgave vil ha fokus på de emosjonelle subjektene internt i Skammen. Jeg vil 

drøfte emosjonenes plass i litterær tekstanalyse. Litterære figurers emosjonalitet har også ofte 

før inngått som ledd i fortolkningen av fortellende tekster, men da har de som regel vært 

knyttet til spesifikke psykoanalytiske teorier (Andersen 2016: 232-233). 

 I denne oppgava vil jeg undersøke hva emosjonene betyr, først for karakterene i 

fortellingen, dernest for det narrative forløpet. Min problemformulering er: Hvilke hendelser 

blir skapt av Vemunds og Iduns emosjoner? Hensikten med denne problemformuleringen er å 

svare på hvor mye emosjoner betyr for karakterene Vemund og Idun. 

 

  

1.2 Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap 
 

Bergljot Hobæk Haff (1925-2016) skrev seksten romaner i løpet av førtiåtte år. I artikkelen 

«Anarkisme og latter» grupperer Liv Bliksrud romanene i fire forskjellige kategorier: 

realistisk-psykologiske samtidsromaner, mytisk/allegoriske romaner, historiske romaner og 

ideologisk/politiske romaner. Bliksrud mener at familie- og krigsromanen Skammen står i en 

særstilling. Denne romanen ble også hennes største publikumssuksess (Bliksrud 2015: 125).  

Haff debuterte med romanen Raset i 1956. Både denne boka og de to neste romanene, 

Liv (1958) og Du finner ham aldri (1960), er samtidsromaner i den realistisk-psykologiske 

tradisjonen fra mellom- og etterkrigstida. De handler om kjærlighet og kjønnsroller. I et 

intervju i Sandefjords Blad 22/9-1956 sier Bergljot Hobæk Haff at Raset er noe mer enn en 

ekteskapsroman. «Den er først og fremst vidnesbyrdet om det delte menneske – mennesket 

som verken er ondt eller godt, varmt eller forherdet, sadistisk eller ømhjertet, men som 

pendler mellom disse motsetningene».1 «Det delte menneske» går som en rød tråd gjennom 

Haffs forfatterskap.  

De mytisk-allegoriske romanene er Bålet (1962), Skjøgens bok (1965), Den sorte 

kappe (1969) og Gudsmoren (1977). Bålet er en framstilling av kampen mellom det gode og 

 
1 Her referert fra Sidsel Friis Jørgensen 1977: 29-30 
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det onde, personifisert ved to menn. Den tredje hovedpersonen er den navnløse lærerinnen, 

som skal representere mennesket.  

I Skjøgens bok (1965) er jeg-personen en prostituert som forteller om tre av sine faste 

kunder: kapteinen, kunstneren og presten. Gjennom madonna-skjøge-motivet drøfter Hobæk 

Haff forholdet mellom det høye og det lave, det guddommelige og det verdslige. Forfatteren 

har valgt en prostituert til å tematisere dobbeltmoralen i samfunnet. I Skjøgens bok er det et 

sterkt innslag av symbolikk og bildebruk, men handlingen beveger seg ikke bort fra det 

realistiske planet. 

Også i Den sorte kappe (1969), er madonna-skjøge-motivet viktig. En pensjonert 

reder blir fascinert av ei kappekledd kvinne. Han tror at hun hører til i et kloster og er ren og 

hellig. Men det viser seg at kappen er kjennetegnet på en prostituert. Da han til slutt skjønner 

dette, dreper han den unge kvinnen og dør selv av slag. 

 Gudsmoren (1977) er en av Hobæk Haffs mest originale romaner. Den har en ikke-

realistisk handling. Personene er stiliserte, og det er hyppig bruk av ironi og humor. 

Hovedpersonen er en prostituert kvinne, som etter et møte i en mystisk sekt blir gravid og 

føder sektens «gudsbarn» (Ystad 1982: 198). Det er juleevangeliet som ligger til grunn for 

hovedhandlingen i boka. Hendingene fra Betlehem blir flyttet til slumstrøkene i en moderne 

storby. Det er «Gudsmorens» hellige enfold, den naive, uselviske ømhet, som settes opp som 

det hellige og frelsende prinsipp i en brutal virkelighet (Ystad 1982: 205). 

De romanene som kan karakteriseres som ideologisk/politiske er: Sønnen (1971), Jeg, 

Bakunin (1983), Den guddommelige tragedie (1989) og Attentatet (2004). Romanen Sønnen 

handler om en rikmannssønn som ikke vil overta driften av familiebedriften, men gå i kloster 

og gi hele formuen til utviklingshjelp. Foreldrene vil ikke tillate dette. Det blir et oppgjør 

hvor sønnen raserer møbler og inventar, og foreldrene får ham innbrakt på sinnssykehus. 

Boka handler om en dominerende mor, om motsetninger mellom protestantisme og 

katolisisme og om grensen mellom normalitet og sinnssykdom. Teknikken med tre 

forskjellige synsvinkler er noe Haff tar med seg til Skammen. 

Jeg, Bakunin (1983) er en fiktiv dagboksroman om den russiske anarkisten Mikhail 

Bakunin (1814-1876). Handlingen utspiller seg i de siste årene av Bakunins liv, fra 1869 til 

1874. Liv Bliksrud mener at Mikhail Bakunin står i en særstilling blant Haffs fortellende jeg-

personer. «Det er som om «Jeg, Bakunin» og «Jeg, Bergljot» smelter sammen og taler med 

en røst» (Bliksrud 2015:131). 
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Den guddommelige tragedie er en nåtidig politisk roman. Handlingen finner sted både 

på jorda og i himmelen. På det jordiske og realistiske plan skildres de svartes opprør mot det 

hvite regimet i Sør-Afrika. På det himmelske og allegoriske plan blir Gud styrtet ned fra sin 

trone av den onde erkeengelen Gabriel. Gud lander i Soweto. Der blir han reinkarnert i en 

gammel svart arbeider, som blir hengt. En ung, svart gruvearbeider er den nye 

«menneskesønnen» og en parallell til Jesus (Bliksrud 2015: 135).  

Attentatet henter sin handling fra Russland. En bondesønn og en aristokratdatter er 

medlemmer i en bevegelse som arbeider for frigjøring av den russiske allmuen. Gradvis blir 

de drevet over mot terrorvirksomhet. I 1881 blir de dømt til døden og henrettet for å ha 

medvirket til sprengningen av Vinterpalasset og drapet på tsar Aleksander 2. Haff forsøker 

her å besvare spørsmålet om hva som driver mennesker til terrorisme.  

I Haffs forfatterskap er det fire historiske romaner: Heksen (1974), Renhetens pris 

(1992), Sigbrits bålferd (1999) og Den evige jøde (2002). Handlingen i Heksen utspiller seg i 

ei bygd i Norge mellom 1598 og 1618. Jeg-personen har et blått og et brunt øye (akkurat som 

Idun i Skammen). Faren er tater, og mora er av bondeslekt. Jeg-personen blir lært opp til 

skriver av prestens familie. Seinere blir hun anklaget for hekseri. Ondskapens problem er 

sentralt i handlingen. 

Renhetens pris foregår i Spania under inkvisisjonen på 1500-tallet. Det er en 

spenningsroman. En nidkjær prest er forteller og hovedperson. Han er besatt av 

renhetsfanatisme. Han får i oppdrag å undersøke ryktet om at det foregår djeveldyrking i et 

nonnekloster oppe i fjellene (Bliksrud 2015: 136). 

Sigbrits bålferd utspiller seg på 1500-tallet og handler om den nederlandske 

handelskvinnen Sigbrit Willums. Hennes vakre datter Dyveke blir elskerinnen til kong 

Christian 2, og da blir Sigbrit kongens rådgiver. Dyveke blir forgiftet og dør i 1517. Anne 

Skaret hevder i forfatterheftet om Bergljot Hobæk Haff at romanen problematiserer fordeling 

av ansvar og skyld mellom den som kommer med idéen til en handling og den som setter 

ideen ut i praksis (Skaret 2001). 

Den evige jøde handler om en jøde og fritenker på 1500-tallet. Han flykter fra Venezia 

via Basel og Geneve til Amsterdam. Med seg på flukten har han sin datter, som er forkledd 

som gutt. Det er farlig å røpe sin identitet, for inkvisisjonen truer, og det er mange kjetterbål. 

Flyktningen får ikke ro i sjelen. Legenden sier at den evige jøde må vandre rundt uten hvile 

fordi han nektet Jesus å hvile på vandringen mot Golgata.  
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Bind 3 av Norsk kvinnelitteraturhistorie ble utgitt i 1990. Der har Astrid de Vibe og 

Irene Engelstad skrevet hvert sitt kapittel om Haff. Vibe tar i kapittelet «Skyldfølelse og 

rolleforvirringer i romaner 1945-1965» for seg Haffs tre første romaner, Raset, Liv og Du 

finner ham aldri. Hun mener at i disse romanene er kvinnen et offer i mannssamfunnet. 

Likevel er ikke romanene fordømmende mot mannen. Det som ødelegger for begge kjønn, er 

rollekollisjoner og forskjellige posisjoner. Vibe hevder at Haff benytter samspillsituasjoner til 

å bore dypt i den menneskelige psyken. Imidlertid er selve kvinnerollen en viktig grunn til 

mange av de psykiske problemene Haff beskriver (Vibe 1990: 62-63). 

I kapittelet «Sprengning av realismen i romanen» skriver Irene Engelstad at Haff 

bryter med realismen da hun tar i bruk allegorien som litterær uttrykksform. Dette skjer med 

romanen Bålet i 1962. Engelstad hevder at Haff alltid har skrevet på tvers av rådende 

litterære normer, og at hun knytter an til en metafysisk og religiøs, unorsk idéverden. Haffs 

utforskning av madonna- og skjøgefigurer konkretiserer forholdet mellom det guddommelige 

og det menneskelige. Hun vil vise hvor intimt det åndelige og det sanselige henger sammen. 

Haff er også opptatt av godt og ondt, samt forholdet mellom det «høye» (himmelske) og det 

«lave» (jordiske). Etter hvert er det de utstøtte menneskene som blir «helter» i Haffs 

forfatterskap. Engelstad mener at Haff ser det opphøyde i fornedrelsen, og at hun snur 

respektløst om på tilvante verdier. Dette har mer til felles med en «karnevalesk» litterær 

tradisjon enn med kristen litteratur. Engelstad konkluderer med at Haff neppe er modernist i 

vanlig forstand. Imidlertid bruker hun modernistiske virkemidler når hun lar fortelleren 

kommentere sin egen virksomhet. I likhet med andre modernister alluderer hun til tidligere 

tekster på en svært uærbødig måte. Dessuten sprenger hun realismens oppfatning av personer 

og virkelighet, og hun skaper uorden i Vestens dualistiske verdensbilde (Engelstad 1990: 

191-196). 

Liv Bliksruds artikkel «Anarkisme og latter» er skrevet 25 år seinere enn kapitlene til 

Vibe og Engelstad. Bliksrud analyserer også de siste fem romanene til Haff. Hun 

oppsummerer at Haffs forfatterskap spenner vidt i tid og rom, og at det er preget av burlesk 

fantasi, lærdom og vidd. Hun mener at romanene målbærer en samfunnskritikk, og at de er 

tydelig forankret i den virkelige verden. Haffs hovedmotiver er fremmedhet, hjemløshet, 

rotløshet, oppbrudd, flukt og innesperring.  

På 1970-tallet får Haff kritikk av kvinnebevegelsen for ukorrekt feminisme. Imidlertid 

er hun ikke konservativ og borgerlig. Hun vil være stemmen til de unormale, outsiderne, de 
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umælende. For Bliksrud er det nærliggende å se Haff i lys av en fri, vill og opprørsk 

kvinnetradisjon. Inspirert av en artikkel av Ebba Witt-Brattström plasserer hun Haff i en 

anarkistisk, stolt kvinnelinje med blant andre Ellen Key, Karen Blixen og Suzanne Brøgger. 

Bliksrud mener at Haff kan betraktes som en av få betydelige representanter for anarkismen i 

norsk litteratur. Hennes anarkistiske sympatier kan først spores i romanen Sønnen. Enda 

tydeligere blir det med Jeg, Bakunin.  

Denne boka har også komiske trekk, og den speiler en komisk side av livet. Bliksrud 

hevder at anarkismen og latteren fra Bakunin-boka lever videre i de tre neste romanene Den 

guddommelige tragedie, Renhetens pris og Skammen, selv om de er svært forskjellige. 

Konklusjonen til Bliksrud er at Haffs anarkistiske latter kan stå som et kjennetegn på hele 

forfatterskapet. Via et komisk perspektiv angriper hun vante tenkemåter og konvensjoner 

(Bliksrud 2015: 124-139). 

 

 

1.3 Handlingen i Skammen 

 
Hovedpersonen i boka, den 56 år gamle Idun Hov, er tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. 

Idun er forfatter og har utgitt ni bøker, men nå er det sju år siden forrige bokutgivelse. Hun 

har levd et uregelmessig liv. En stadig tilbakevendende rastløshet har gang på gang ført 

henne ut på lange vandringer ned gjennom Europa. Fem ganger tidligere har hun vært innlagt 

på psykiatrisk sykehus. På nåtidsplanet, høsten 1993, blir Idun umyndiggjort av sin 

tvillingsøster, som er psykolog. For bedre å komme til klarhet over sin identitet, setter Idun 

seg fore å skrive om sin slekt i de to forrige generasjonene.  

En sentral person i den første generasjonen er Andreas Sandane. Han er sjømannen 

som går i land og gifter seg med rederens uføre datter. Ved svigerfarens død overtar han 

rederiet. Andreas blir en vellykket forretningsmann, men både kona og de to små sønnene dør 

i spanskesyken. Andreas’ datter Maria forelsker seg i byens nyansatte sogneprest, Vemund 

Hov. Da Maria blir gravid før ekteskapet, straffer Andreas henne med å bryte all kontakt. 

Men da hun føder en mongoloid datter som dør tre dager etter fødselen, tar Andreas henne til 

nåde igjen. 
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Vemund og Maria får tre barn til, sønnen Vidar og tvillingdøtrene Urd og Idun. 

Vemund sier opp sin stilling som prest, og familien på fem flytter til Oslo. Da krigen er slutt, 

blir Vemund anklaget for landssvik, og han sitter fengslet i fem år. Han slipper ut fordi han 

har hatt hjerneslag og er lam i den ene siden. Vemund dør i april 1951. Da får Maria ordre fra 

Andreas om å ta med barna og flytte tilbake til rederboligen i småbyen.  

Idun forelsker seg i den unge jøden Aron, som morfaren holdt skjult i rederhuset 

under krigen, og som er blitt boende hos Andreas. Idun blir gravid, men Aron får ikke vite 

det, for han har emigrert til Israel, og Andreas beslaglegger brevene mellom dem. Morfaren 

sender Idun til Danmark for at ingen skal få vite om hennes svangerskap og fødsel. Idun 

bestemmer seg for aldri å tilgi ham. Likevel er det nettopp det hun gjør da Andreas fem år 

etterpå sender bud på henne for at hun kan pleie ham på hans dødsleie. Da har Idun utdannet 

seg til sykepleier i København. Seinere prøver hun seg som skuespiller, men blir rådet fra å 

satse på det. Hun lever et rastløst liv og har tilfeldige jobber, både i Danmark og sørover i 

Europa. Gjentatte ganger kommer uroen over henne, og hun drar ut på lange vandringer. De 

første gangene er det for å lete etter det bortadopterte barnet. Hun lar seg overtale til å 

eksperimentere med narkotiske stoffer, dessuten til å prostituere seg. Etter en ufrivillig abort 

bryter hun sammen og kommer på asyl for første gang.  

Til tross for den utagerende livsførselen klarer Idun å fullføre flere skjønnlitterære 

verk. Hun debuterer med en diktsamling da hun er 31 år gammel. Av en morfinavhengig 

dame som hun har vært pleierske for, har Idun fått testamentert en hybelleilighet i 

Homansbyen, og der sitter hun på 80-tallet og skriver noen av sine beste og merkeligste 

bøker. Men så blir hun igjen avhengig av stoffer. Hun klarer ikke å holde seg i ro, men må ut 

på vandring. 

Boka slutter med at Aron leser om Idun i ei norsk avis, fordi tre av bøkene hennes blir 

utgitt på nytt. Aron er en anerkjent psykiater og klarer å omgjøre både Iduns diagnose og 

vedtaket om tvangsinnleggelse. Fordi umyndiggjøringen nå er opphevet, arver Idun et 

millionbeløp etter mora, slik at hun kan skyte inn penger i Arons nye sykehus for israelere og 

palestinere. Aron vil gifte seg med Idun og tilbyr henne å flytte med ham til Israel. 
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1.4 Om mottakelsen av Skammen  

 
Rett etter utgivelsen kom det rosende omtaler både i Aftenposten og Arbeiderbladet. Svein 

Johs Ottesen skriver i Aftenposten 5/7-1996: «En prakt- og kraftpresentasjon av en kresen 

forfatter.» Ottesen hevder at Hobæk Haff skriver om «vårt eget århundre2 i et annerledes 

konsentrat».  

Kjell Olaf Jensen skriver samme dato i Arbeiderbladet at Hobæk Haff er den største 

forfatteren i landet siden Jens Bjørneboe. Jensen har noen få kritiske bemerkninger om at det 

ikke er noen formfullendt roman, for det er noen løse tråder. I etterordet i bokklubbutgaven 

fra 1997 hevder Jensen at Skammen er en av de rikeste romanene i norsk samtidslitteratur, og 

at for hver ny lesning røpes det nye sider av den virkeligheten den handler om og avdekker. 

Øystein Rottem skriver i Dagbladet 8/7-96 at Hobæk Haff er en av våre dyktigste 

historiefortellere. Han hevder at i hennes forfatterskap har veien alltid vært målet, og derfor 

vet man ikke hvor man har henne. Han mener at Skammen er en lekelysten overskuddsbok 

der forfatteren strør om seg med språklige hentydninger og pussigheter. 

Tone Velldal mener i Morgenbladet 2/8-1996 at «Hobæk Haff har skrevet en 

omfattende roman om tunge menneskeskjebner og om alvorlige etiske spørsmål». Hun 

hevder at Skammen på den ene siden er i slekt med de store realistiske fortellinger, på den 

andre siden står som en representant for metatradisjonen innen romangenren. 

Steinar Sivertsen i Stavanger Aftenblad 14/8-96 mener imidlertid at Skammen er et 

ambisiøst og overlesset melodrama. Men han innrømmer at tekstens formelementer 

overskrider tradisjonell underholdningslitteratur. Da refererer han til den ukronologiske 

framstillingsformen, skiftende synsvinkler, hyppige metakommentarer og rikholdig allusjon 

til litterære klassikere. 

Flere av anmelderne mente at Haff fortjente en litterær pris for Skammen. Slik gikk 

det også. I 1996 fikk hun både Brageprisen, Riksmålsprisen og Kritikerprisen, og i 1998 fikk 

hun Anders Jahres kulturpris. Fra før av hadde Haff også fått mange priser, blant andre 

Doblougprisen i 1985 og Amalie Skram-prisen i 1995. 

  Skammen er også blitt satt opp som teater. Den 21. januar 1999 var det urpremiere på 

Nationaltheateret. Morten Borgersen hadde både dramatisering og regi. Hans grep under 

 
2 1900-tallet 



   
 

10 
 

dramatiseringen av romanen var å fokusere sterkt på Idun. Av den grunn måtte han utelate 

viktige partier og korte ned på enkeltpersoners historie. Desto viktigere ble da 

hovedrolleinnehaverens innsats. Imidlertid var anmelderne så fornøyd med Anne Krigsvolls 

rolletolkning at hun fikk Heddaprisen for den. Her følger fire anmelderes vurdering av 

teaterstykket: 

Astrid Sletbakk skriver i VG 22/1-99 at Idun blir portrettert som en kvinne med klart 

hode og rent hjerte. Imidlertid er hun sårbar og holder på å gå under av de svik som er påført 

henne.  Sletbakk beskriver Idun som «dikterinnen som skriver klarere enn hun makter å 

leve». 

Hans Rossiné mener samme dato i Dagbladet at iscenesettelsen aldri skyr 

menneskelige smertepunkter og yttergrenser. Han uttaler om den voksne Idun: «[K]reftene i 

henne blir så sterke at forstanden flyter over sine bredder». 

Elisabeth Rygg skriver i Aftenposten 23/1-99 at Skammen fremstår som et rystende 

kvinneportrett og en skildring av et menneskes vanskelige vei mot selvinnsikt og 

livsforsoning. Rygg konkluderer med at Skammen er blitt sterkt teater på grunn av Bergljot 

Hobæk Haffs rikholdige menneskeskildring og Anne Krigsvolls hudløse tolkning av Idun.  

Sissel Hamre Dagsland hevder i Bergens Tidende 23/1-99 at Idun er en komplisert, 

gåtefull skikkelse som hele livet arbeider med sin selvforståelse og med å lete etter sin egen 

identitet. 

 

1.5 Forskningsbidrag om Skammen 

 

Jeg har funnet fire hovedoppgaver, ei masteroppgave og en artikkel om Skammen. Mona 

Henninge (2000) har sammenlignet hovedpersonen Idun i Skammen med hovedpersonen i to 

romaner av Amalie Skram. Anne Skaret (2000) har skrevet om identitet og intertekstualitet i 

Skammen. Synnøve Lid (2018) har brukt filosofen Stanley Cavells teori om dagligspråk i 

lesningen av Haffs roman. Disse tre forskningsbidragene kommer jeg ikke til å omtale her. 

Derimot vil jeg referere fra hovedoppgava til An-Magritt Fjellseth, og fra artikkelen «Å tale 

med og for far» av Monika Zagar. I kapittel 1.6 vil jeg referere til Ane Alviks hovedoppgave 

fra 2004: Identitet, fortid og fortelling, der hun har lagt vekt på fortelleteknikk og fortelling 

som terapeutisk middel. 
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Fjellseth har i sin hovedoppgave Skam, kreativitet og erkjennelse (2000) fokus på 

skamtematikken i Skammen. Hun hevder at romanpersonene Andreas, Vemund og Idun på 

hver sin måte er bærere av skam. Andreas tilhører en kultur hvor det viktigste er å vinne ære 

og unngå skam. Fjellseth hevder at de fleste av situasjonene der Andreas’ ære er truet, har 

med seksualitet å gjøre. Han skammer seg da dattera Maria blir gravid med Vemund utenfor 

ekteskap, likeledes da Idun blir gravid med Aron, og da det viser seg at dattersønnen Vidar 

Nicolai og nevøen Gore har et homoseksuelt forhold (Fjellseth 2000: 27). 

Vemunds skam har å gjøre med den voldelige faren og det skitne barndomshjemmet. 

Hadde faren vært like snill som mora, ville kanskje ikke Vemund følt denne skammen over 

bakgrunnen sin. Søstrene sine hadde han heller ikke noe spesielt imot. Etter flukten 

hjemmefra begynner han å føle at han har sviktet familien sin. Han lover mora å bli prest for 

å bøte på dette sviket. Seinere i livet grubler Vemund mye på om det var riktig å forlate nedre 

Hov. Han kjenner seg hjemløs i verden. Bare i årene i Tyskland var han tilfreds da han kunne 

konsentrere seg om filosofien. Han kjenner seg i dyp gjeld til tysk tenkning, diktning og 

kultur (Fjellseth 2000: 36 – 42).Fjellseth hevder at Vemunds yngre bror, Balder, representerer 

skamløshet. Det er en væremåte som angriper og overskrider andre menneskers grenser. 

Balder hersker over søstera Svallaug, både fysisk og psykisk, og han har psykisk makt over 

Vemund. Det er Balder som melder Vemund inn i Nasjonal Samling og som har betalt 

Vemunds medlemskontingent i alle år. Det er Balder som angir de to jødene, men han skriver 

rapporten i prestens navn, så Vemund får skylda. Balder er et ondskapsfullt menneske som 

blir den avgjørende årsaken til Vemunds ulykkelige skjebne (Fjellseth 2000: 46 – 51).  

Vemunds skam viser seg ved raserianfall og voldelighet. Han står utenfor samfunnet 

og har sine egne regler. Han skjønner ikke samfunnets regler for hva som er ærefullt og hva 

som er skamfullt (Fjellseth 2000: 61 – 62). 

Iduns skamfølelse ble grunnlagt av at hun som barn ble avvist av mora Maria. Men 

hun har et nært forhold til faren Vemund. Idun er den eneste i familien som ikke skammer seg 

over å være i slekt med Vemund. Hun har skyldfølelse fordi hun ikke greide å forhindre at 

han fikk en dom for landssvik. Iduns skam viser seg som en følelse av hjemløshet og 

selvdestruktivitet. Men etter hvert bearbeider hun sin skam- og skyldfølelse gjennom 

forfattervirksomheten (Fjellseth 2000: 94). 

I artikkelen «Å tale med og for far» (2000) undersøker Zagar de ulike 

narrasjonsnivåene og lesehandlingen i Skammen. En av fortellingene i boka er om Iduns far, 
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presten Vemund Hov, som etter andre verdenskrig ble fengslet for landssvik og samarbeid 

med tyskerne. Denne fortellingen er basert på en dialog mellom far og datter. Zagar mener at 

det er kronotopen3 skam som best binder sammen de situasjonene som far og datter er 

plassert i. Zagar vil undersøke forholdet mellom skam, slik det er definert i romanen, og det 

allment aksepterte skambegrepet (Zagar 2000: 149–150). 

Zagar mener at inskripsjonen «emigravit» er en annen kronotop i romanen. 

«Emigravit» er latin og betyr utvandrer, men det kan også representere forskjellige typer 

eksil, både fysisk og åndelig. Det kan også bety død. Det står «emigravit» på grava til 

Josefine Charlotte, det førstefødte barnet til Vemund og Maria. Da Idun ble født to år seinere, 

fikk hun samme navn som den døde søstera, i tillegg til Idun. Idun føler seg som et bindeledd 

mellom liv og død. Det har hatt sterk påvirkning på hennes identitet. Zagar hevder at Vemund 

er den fremste representanten for utvandreren i Skammen. Han har en konstant følelse av å 

være i eksil.  Men Idun føler seg også som en outsider i sin egen familie, og hun vandrer i 

mange år hvileløst omkring i Europa (Zagar 2000: 156 -157).  

 

1.6 Fortelleteknikk 
 

Rolf Gaasland definerer i boka Fortellerens hemmeligheter begrepet narratologi som 1) 

Læren om fortellehandlingen og 2) Læren om tidsrelasjoner mellom historie og diskurs. 

Gaasland tar utgangspunkt i Gérard Genettes Discours du récit (Fortellingens diskurs) fra 

1972. Moderne narratologi har to forutsetninger: Det er et skille mellom historie og diskurs, 

og det er en forestilling om at enhver fortellende tekst har minst én forteller. Historien (også 

kalt diegesen) kan defineres som en hendelsesrekke med én eller flere aktører, spredt utover 

et tidsforløp. Diskursen (også kalt narrasjonen) er måten hendelsesrekken fortelles på 

(Gaasland 1999: 21-42).  

 

1.6.1 Fortellehandling 
 

 
3 kronotop (gr. ‘tid-rom’), forening av tids- og rom-kjennetegn slik de presenteres i kunsten. Begrepet er 
utviklet av den russiske litteratur- og kulturforskeren Mikhail Bakhtin, som bruker det metaforisk i 
litteraturvitenskapelig sammenheng (Lothe 2015: 117). 
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Omstendighetene rundt fortellesituasjonen i Skammen er at jeg-personen (Idun) er på 

psykiatrisk sykehus, og der skriver hun en fortelling om seg selv og sin familie i tre 

generasjoner. Idun er både hovedperson og forteller. I starten av prosessen har hun en 

metakommentar om boka hun har tenkt å skrive: «Inntil videre foresvever det meg en 

fortelling i fem eller seks deler, som her og der kan utfylles med spredte bemerkninger om 

min nåværende tilstand og noen erindringsglimt som ikke lar seg innpasse i noen kronologisk 

fremstilling» (12).  

I Skammen er Idun førstepersonsforteller i rammefortellingen: «Så er jeg4 

tvangsinnlagt igjen» (5). I tillegg er hun førstepersonsforteller i Iduns minnebok fra 1954, noe 

som gjør at alle utfordringene til den syttenårige Idun blir svært levende framstilt. 

Vemund er også førstepersonsforteller i Skammen. Fortellerstemmen blir delegert til 

ham i dagbøkene fra 1934, 1917 og 1944. Det er i denne anakrone rekkefølgen som 

dagbøkene blir presentert. Gjennom dagbøkene får leseren god oversikt over Vemunds 

tanker. 

I Skammen blir det gjengitt i alt fem brev. Fortellerstemmen blir kortvarig delegert til 

hver av de fem brevskriverne. Først er det Trinebeth som varsler om umyndiggjøringen av 

Idun. Så er det Idun som svarer på dette brevet, men etterpå kaster det i papirkurven. Balder 

har skrevet selvmordsbrev, og Andreas får refusjonsbrev fra Ansgar forlag. Til slutt er det 

Aron som skriver sin livshistorie på et kjempestort postkort fra USA.  

De andre fortellingene blir fortalt i tredjeperson av en forteller som ikke selv er med i 

handlingen. Denne fortelleren er ikke bare tilskuer, men gjengir også personenes innerste 

tanker og følelser. Noen ganger virker det likevel som om det er Idun selv som forteller. Et 

eksempel er: «Morfar5 hette opprinnelig Andreas Sandane [..]» (18). Et annet eksempel er: 

«Mine6 foreldre Vemund og Maria ble gift den 2. oktober 1934 […]» (74). 

Alvik hevder i sin hovedoppgave Identitet, fortid og fortelling at Idun inntar rollen 

som både personal førstepersonsforteller og som autoralisert forteller. Hun bruker begrepet 

autoralisert forteller om de tilfellene der det er brukt en autoral fortellerstemme 

 
4 Min uthevning 
5 Min uthevning 
6 Min uthevning 
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(tredjepersonsforteller), men det er den personale fortelleren Idun som er den faktiske 

fortelleren (Alvik 2004: 47-48). 

Skammen er delt inn i åtte hovedkapitler. Historien i Skammen foregår på to 

forskjellige tidsplan: et nåtidsplan og et fortidsplan. På nåtidsplanet forteller Idun i jeg-form 

om seg selv, livet på asylet og sin egen skriveprosess. Nåtidsplanet er ganske enhetlig.  Det er 

fortalt kronologisk, foregår på et avgrenset sted (asylet) og i et ganske kort tidsrom (fra 

oktober 1993 til januar 1995). Det viktigste er at nåtidsnivået er fortalt med én og samme 

fortellerstemme. Nåtidsplanet danner en ramme om de andre fortellingene. Fortidsplanet 

omhandler derimot hendelser fra et helt århundre og er fortalt med flere forskjellige 

fortellerstemmer i tillegg til Iduns (Alvik 2004: 45).  

Alle de seks første hovedkapitlene begynner med nåtidsplanet der Idun forteller om 

skriveprosessen sin. Så fortsetter hvert kapittel med et tilbakeblikk på fortidsplanet. Kapittel 

sju fortsetter på fortidsplanet der det forrige sluttet. Det siste kapittelet foregår bare på 

nåtidsplanet (Alvik 2004: 60).  

I Skammen foregår ikke fortellehandlingen kontinuerlig, men den er splittet opp i flere 

enkeltstående handlinger. Den historien som fortelles, foregår mellom disse 

fortellehandlingene. Dette kalles innskutt narrasjon (Gaasland 1999: 27). Historiene som 

fortelles, har skjedd på fortidsplanet. Fortellehandlingene består av at Idun på nåtidsplanet 

sitter på asylet og skriver. 

Hvis man ser på fortellingene på fortidsplanet i Skammen, begynner de ofte med 

etterstilt narrasjon. Etter noen innledende setninger med fortidsform av verbene, går 

forfatteren over til å bruke dramatisk presens. Gaasland hevder at begrepet dramatisk presens 

er passende fordi presensformen intensiverer og levendegjør et handlingsmessig høydepunkt 

(Gaasland 1999: 27).  

 

 

1.6.2 Tidsrelasjoner mellom historie og diskurs 
  

Gaasland skriver at Gérard Genette har gruppert tidsrelasjonene i tre hovedkategorier: orden, 

varighet og frekvens. Ordensapektet i en narrativ tekst refererer til rekkefølgen av hendelser. 

Når det gjelder Skammen, hopper diskursen fram og tilbake i historiens kronologi. Det 
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innebærer at den narrative teksten er anakron. Det er flest tilfeller av analepser (også kalt 

retrospeksjon eller flashback) der diskursen hopper bakover i historiens kronologi. Men det 

finnes også eksempler på prolepser (også kalt foregripelse eller flashforward) der diskursen 

hopper framover i historiens kronologi (Gaasland 1999: 37). 

Et eksempel på en analepse er da Vemund skriver i dagboka for 27. april 1934: «Kom 

igjen til å tenke på Martin Heidegger og en av de filosofiske samtalene vi hadde i fjor høst7 

på hans jakthytte i Schwartzwald» (69). 

Et eksempel på en prolepse er om rederen Andreas: «[…] og hans ry for uselviskhet 

ville sikkert ha vart til hans dødsdag, om han ikke hadde fått en ubehagelig skattesak på 

halsen» (38). 

Haff benytter seg også av segmenter uten tidsreferanser, akroni, i Skammen. Akroni 

defineres i Litteraturvitenskapelig leksikon som en «form for narrativ struktur der en hendelse 

blir presentert uten tidsmessig sammenheng med andre hendelser, slik at det blir umulig å 

innplassere den kronologisk i handlingen» (Lothe 2015: 4). Petter Aaslestad hevder at 

akronier ofte har en ordspråklignende form og dermed er særskilt egnet til å gi inntrykk av 

fortellerens spesielle livsanskuelse (Aaslestad 1999: 52). Iduns tanker mens hun sitter på 

asylet er et eksempel på akroni: «Hvordan lærer en seg å leve uten håp, nakent og utsiktsløst 

som et dyr i bur? Hvor vender et menneske seg hen når vandringen er slutt og alle veier 

stengt, unntatt dem som fører bakover i tid og rom» (11)? 

Når det gjelder varighet, er det tempoet i fortellende tekster som er emnet for 

analysen. Det finnes fire varianter der historietid og tekstlengde ikke er sammenfallende: 

ellipse, oppsummering, pause og forlengelse. Av hensyn til oppgavas omfang velger jeg her 

bare å se på ellipsen. En ellipse betyr ingen narrasjon og ubegrenset historietid. I praksis 

innebærer det at timer, måneder eller år kan være utelatt fra diskursen, og at tempoet dermed 

er svært høyt. Hvis det utelatte tidsrommet skjuler viktig informasjon, kan ellipsen bidra til å 

skape ekstra mystikk og spenning (Gaasland 1999: 38-39). 

Et eksempel på ellipse er da Idun rømmer fra asylet etter å ha vært på kino. Det er 

seks dager som det ikke er blitt fortalt om. «Da jeg ble funnet, hadde jeg holdt det gående i 

seks døgn og gjort alle mulige krumspring for å riste spanerne av meg» (7-8). 

 
7 Min uthevning 
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 I frekvensanalysen er det sentrale spørsmålet «Hvor mange ganger?». Narratologien 

opererer med fire forskjellige frekvenser: singulativ, anaforisk, iterativ og repetitiv (Gaasland 

1999: 40-41). I Skammen er det for meg mest interessant å se på den repetitive frekvensen, 

der noe som hendte én gang, blir fortalt flere ganger. Vemunds raserianfall blir det fortalt om 

to ganger. Først er det Idun som overtar moras prekensamlinger. Hun husker faren som brølte 

og sparket bøkene tvers gjennom rommet. Deretter er det Vemund som forteller om denne 

episoden i dagboka si. Iduns abort blir det også fortalt om to ganger, mens det tre ganger blir 

fortalt om hennes endestasjon i Amsterdam etter den siste flukten fra asylet. 

 

2 Teori og metode 
 

Jeg vil foreta en komparativ analyse av de to romankarakterene Vemund og Idun. I denne 

analysen bruker jeg begreper fra affektiv narratologi. Det betyr at den klassiske narratologien 

blir supplert med et analytisk begrepsapparat som gir plass for affektive og emosjonelle 

aspekter (Andersen 2016: 41). Begrepet «the affective turn» (‘den affektive vendingen’) ser 

ut til å ha blitt skapt av Patricia T. Clough (Andersen 2016: 24). Denne vendingen skjedde på 

begynnelsen av 1990-tallet som et svar på begrensningene til poststrukturalisme og 

dekonstruksjon (Clough 2010: 206).  

Jeg bruker analysekategoriene emosjonelle rom og scripts. Dessuten tar jeg for meg 

forskjellige typer av affekten skam. Innenfor hver kategori analyserer jeg først Vemund, og 

deretter ser jeg på Idun. Den første teoretikeren jeg baserer meg på, er Patrick Colm Hogan. 

Hans mål er å utforske hvordan følelser skaper fortellinger. Per Thomas Andersen bygger 

videre på Hogans synspunkter, men i stedet for Hogans generaliseringer, vil han prøve å 

etterspore en «affektiv narratologi» i utvalgte tekster. Han foreslår noen tentative begreper i 

et narratologisk suppleringsprosjekt. Begreper fra Hogan og Andersen brukes gjennom hele 

analysen. Frederik Tygstrup, Martha Nussbaum og Sara Ahmed er mest aktuelle under 

analysekategorien emosjonelle rom. 
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2.1 Patrick Colm Hogan 

 
Begrepet affektiv narratologi stammer fra litteraturprofessoren Hogan. I 2011 gav han ut 

boka Affective Narratology. The Emotional Structure of Stories. Hans mål med denne boka er 

å utforske hvordan følelser skaper fortellinger. Han hevder at det de siste tjue årene er blitt 

klart for vitenskapen hvor mye følelser betyr for menneskers tanker og handlinger. Spesielt 

gjelder dette for cognitive science (psykologi, nevrovitenskap, filosofi og antropologi). Når 

det gjelder narrativ teori, har følelser hittil bare hatt begrenset innflytelse. Hogan 

argumenterer for at det vil være nyttig å ta hensyn til forskningsresultatene om følelser. Han 

peker på at det er flere nevrokognitive systemer som spiller en rolle ved resepsjonen av 

narrativer: persepsjonssystemer, langtidshukommelse, språksystemer og emosjonelle 

systemer. Av disse systemene er det de emosjonelle som er viktigst for å forme 

fortellingsstrukturene (Hogan 2011: 1 - 2). 

Hogan setter opp fire faktorer som er viktige for en emosjon: utløsende betingelser, 

ekspressive signaler, handlingsrespons og hvordan emosjonen oppleves. Det som utløser en 

emosjon kan være situasjoner, begivenheter eller eiendeler som vi er sensitive overfor. De 

ekspressive signalene kan være verbale signaler (gråt) eller ansiktsuttrykk (smil). Av 

kroppslige reaksjoner kan det være rødming, svetting, hjertebank eller endring i 

kroppsholdning. Handlingsresponsen vil si hvordan man reagerer på situasjonen: Man kan 

flykte, gå til motangrep, eller man kan «fryse» situasjonen. Det kommer an på om man vil 

opprettholde noe positivt eller om man vil endre på noe negativt. De ekspressive signalene 

kan på sin side fremkalle nye emosjoner. På samme måte kan de ekspressive reaksjonene 

være parallelle eller kontradiktoriske (Hogan 2011: 2-3). 

Emosjoner tilegner vi oss ut fra erfaring. Vi lærer av oppdragelse, foreldre, skole og 

kultur. Hva er farlig, og hva skal vi være redd for? For barn finnes det en kritisk periode for å 

lære språk. På samme måte kan det tenkes at det er en kritisk periode for tilegnelse av 

emosjoner. Man får «emotional memories» akkurat som man lærer fysiske ferdigheter (som 

for eksempel å sykle). Av emosjonelle systemer er det vanlig å regne med frykt, sinne, 

tilknytning, avsky, sult og lyst. Ulike emosjonelle systemer kan gjensidig forsterke hverandre 

(frykt og avsky) eller gjensidig hindre hverandre (seksualitet og skam) (Hogan 2011: 4-7). 

Hogan påstår at romlighet er en emosjonell erfaring. Det første aspektet av denne 

følelsen er normalcy (normaltilstanden). Oftest oppstår følelser som et svar på forandringer i 

hva som er rutine, vane og forventning. Når noen bryter med forventet atferd, blir det en 
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emosjonell spenning. Det andre aspektet av romlighetsfølelsen er «å være hjemme», i 

betydningen av å føle seg avslappet og trygg. Den emosjonelle geografien blir utviklet av den 

menneskelige tendensen til å organisere verden langs to akser, en normalitetsakse og en 

tilhørighetsakse, både når det gjelder personer og steder (Hogan 2011: 29 – 31).  

Når det gjelder tidsaspektet ved emosjoner, skiller Hogan mellom følgende begreper: 

incident, event, episode, story og work. Incident er den minste emosjonelle tidsenheten. Det 

er et følelsesmessig veldig viktig øyeblikk. Det neste trinnet i den tidsmessige inndelingen 

heter event og inneholder en årsak og et svar på an incident. Flere events danner en episode. 

En episode er en serie med events som begynner og slutter i temporær normaltilstand. Mange 

episoder utgjør en story, som begynner og slutter i permanent normaltilstand (Hogan 2011: 

32 – 33).  

Den første incident blir utløst av et følelsesuttrykk fra en person som vi har 

tilknytning til. Da prøver vi å finne grunner til dette følelsesuttrykket. Causal attribution 

dreier seg om å skape hypoteser om årsaker til andres følelser. Disse årsakene kan vi ikke helt 

vite. Det er vi selv som gjetter hva årsaken er. Som oftest innser vi imidlertid ikke at det er så 

usikkert. Vi tror at vi vet (Hogan 2011: 34 -35).  

Teoretikerne har to forskjellige måter å definere en følelse på. Den første heter the 

appraisal theory of emotion og er basert på vurderinger. Den hevder at en følelse er en dom 

over forholdet mellom en begivenhet / situasjon og våre interesser, behov og ønsker. Dette er 

en kognitiv, målrettet respons på begivenheter. Den blir styrt av langtrekkende 

fremtidsønsker. Den andre blir kalt the perception theory of emotion. Påstanden her er at 

følelser blir utløst av sansene. Det er en mekanisk eller automatisk prosess. Dette er 

kortvarige, direkte responser på begivenheter. Hogan prøver imidlertid å lage en syntese av 

den vurderingsbaserte og den perseptuelt baserte teorien (Hogan 2011: 42-43). 

 

2.2 Per Thomas Andersen 

 
I sin bok Fortelling og følelse (2016) vil professor Andersen, som Patrick Colm Hogan, rette 

oppmerksomheten mot en mulig affektiv narratologi i utvalgte litterære verker. Andersens 

analyser handler om emosjonenes funksjon i det narrative forløpet, samt deres betydning for 

karakterene i fortellingen. Men Andersen vil bare benytte seg av Hogans bidrag et stykke på 

vei, for Hogan er mer opptatt av «The Mind» enn av fortellinger og emosjoner. Hogan vil 



   
 

19 
 

finne generaliseringer og være en del av kognitiv vitenskap. Andersens intensjon er derimot å 

foreta en mer spesifikk analyse av forhold i den valgte teksten. Han vil prøve å etterspore en 

«affektiv narratologi». Andersen mener at Dostojevskij i Brødrene Karamasov skaper en 

høydramatisk utvikling uten bruk av begivenheter og hendelser. Den dramatiske utviklingen 

blir i stedet skapt av uoverensstemmelser mellom personer og temperamenter. Aggressive og 

destruktive emosjoner blir eksponert og støter sammen i et narrativt avgrenset rom (Andersen 

2016: 48-50). Andersen forsøker i Dostojevskij-lesningen å ivareta et teoretisk-metodisk 

anliggende. Han foreslår noen tentative begreper i et narratologisk suppleringsprosjekt. 

Andersen bygger videre på bidraget til Hogan, samt på etablerte innsikter hos psykologer som 

Keith Oatley og Joseph LeDoux. Andersens tentative begreper er emosjonelle rom, 

performativ og analytisk emosjonalitet, emosjonelle triggerfigurer, script og causal 

attribution, impulskilder, temporalitet og forløpsmønstre. Jeg vil her se nærmere på de 

begrepene som jeg skal bruke i min analyse. 

Et emosjonelt rom betegner at stedet eller rommet der spesifikke episoder eller 

fortellingssekvenser utspiller seg, fremstår som emosjonelt kodet. Det er ikke bare en nøytral 

beholder der de handlende personene utfolder seg emosjonelt. Eksempler på forhåndskodede 

emosjonelle rom kan være en kirke, et sykehus, et fengsel eller et kloster. Det fins 

emosjonelle mikro- og makrogeografier. Ulike nasjoner kan ha helt forskjellige verdier og 

holdninger. Det samme kan gjelde for ulike kulturelle miljøer. Både psykologiske og 

ideologiske virkemidler blir brukt for å kode emosjonelle rom. I særlige tilfeller kan den 

individuelle emosjonaliteten bli tilsidesatt. En krigsskueplass kan være et eksempel på et slikt 

dominant emosjonelt rom (Andersen 2016: 88). 

Andersen hevder at lokaliteten spiller en signifikant rolle i en affektiv narratologi. 

Ved hjelp av narrative virkemidler skaper forfatteren spesifikke affektive eller emosjonelle 

rom. Så lar han/hun personenes affekter utspille seg i disse for å oppnå bestemte effekter. 

Andersen knytter an til Hogans begrep normalcy, for et emosjonelt kodet rom fordrer 

nødvendigvis en slik normalcy (Andersen 2016: 52-53).  

Et script ligner et narrativt mønster eller en sekvens av hendelser som gjentas i 

menneskers liv. Dette er et begrep fra psykologene Roger Schank og Robert Abelson. Et 

script kan også forstås som en ‘pakke’ av emosjoner og reaksjoner som er knyttet sammen. 

Mennesker kan handle ut fra scripts for å løse spesielle emosjonelle problemer, og et script 

kan bli til en hovedkomponent i personligheten. Spesielle personlige erfaringer kan gi mer 
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individuelle livs- scripts med avvikende mønstre. Begrepet livs-script er Sylvan Tomkins 

videreutvikling av script-teorien til Abelson og Schank (Andersen 2016: 21 og 60). 

Som jeg skrev i kapittel 2.1 dreier causal attribution seg om å skape hypoteser om 

årsaker til andres følelser. Men noen ganger stopper leserens causal attribution opp, og 

teksten forblir gåtefull. I en affektiv narratologisk analyse bør man finne steder i fortellingen 

der den automatiske causal attribution ikke fungerer for leseren eller for deltakere i 

fortellingens univers (Andersen 2016: 61).  

Emosjonelle triggerfigurer markerer den emosjonelle ladningen i bestemte episoder 

eller fortellingssekvenser. De fungerer som en tredjeinstans for leseren ved at de viser frem 

en adekvat leserreaksjon. Emosjonelle triggerfigurer kan være ensidige eller gjensidige. En 

ensidig triggerfigur kan være til stede som lytter og bli trigget av sin samtalepartner. Men 

triggerfigurer kan også være mer likestilte og fremstå som triggerfigurer for hverandre 

(Andersen 2016: 89). 

Andersen hevder at Hogans fire distinktive begreper for narrative hendelsers omfang 

(incidents, events, epiodes og stories), er ment å beskrive hendelsenes tidsomfang eller 

varighet, ikke diskursomfanget. Disse beskrivelsene gjelder episke begivenheter, ikke 

emosjonelle hendelser.  Andersen påstår at Hogan oppfatter episke og emosjonelle hendelser 

som sammenknyttet på en slik måte at de første frembringer de andre. Men noen ganger kan 

det være slik at den indre verdenen, affektene, blir styrende. I skjønnlitterære verk med mer 

kompleks psykologi er det bruk for begreper og innfallsvinkler som kan beskrive affektive 

hendelser uten noen åpenbar episk impuls. Av impulskilder er det nødvendig å skille mellom 

en ytre, episk type og en indre variant. Indre impulskilder kan være drømmer, minner, 

fantasier, hallusinasjoner, forventninger og planer, kanskje også ideologier.   

Ved siden av distinksjonen mellom forskjellige impulskilder trenger man å skille 

mellom grader av varighet. Fordi det er rent affektive hendelser som skal beskrives, trengs 

det andre begreper enn Hogans. Andersen foreslår følgende begreper: reaksjon, følelse, 

stemning, temperament og livsfølelse. Dessuten mener han at ideologi kan innlemmes som en 

variant av en livsfølelse (Andersen 2016: 72 – 73).  
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2.3 Martha Nussbaum 

 

Filosofen Martha Nussbaum ser på emosjonene i et samfunnsmessig perspektiv. I boka 

Love’s Knowledge fra 1990 introduserer Nussbaum begrepet narrative emotions. Hun hevder 

at emosjoner er sosiale konstruksjoner: Emosjoner er ikke følelser som veller opp i oss i en 

naturlig, uformidlet utladning fra vårt naturlige selv, de er i virkeligheten ikke personlige 

eller naturlige i det hele tatt, de er tvert imot formet, de er sosiale konstruksjoner. Vi lærer 

hvordan vi skal føle, og vi lærer vårt emosjonelle repertoar. Vi lærer emosjoner på samme 

måte som vi lærer våre oppfatninger – fra samfunnet. Men i motsetning til mange av våre 

oppfatninger, lærer vi ikke våre emosjoner ved hjelp av argumentative påstander om verden. 

Vi lærer dem fremfor alt gjennom fortellinger (Nussbaum 1990: 287).  

Nussbaum hevder at emosjoner inneholder kognitive vurderinger om verden, og at 

emosjoner og oppfatninger henger sammen. Hun mener at emosjoner er kulturspesifikke. 

Kulturfortellinger danner forskjellige narrative emosjoner i ulike deler av verden. Slike 

emosjonelle geografier er ikke statiske. De kan kritiseres og endres, men endring skjer svært 

langsomt. Nussbaum poengterer at hvis fortellinger kan bli lært, kan de også bli avlært. De 

kan nedbygges, bringes til taushet og avsluttes (Andersen 2016: 30 og Andersen 2019 b: 4 - 

7).  

 

2.4 Sara Ahmed, Joseph LeDoux, Keith Oatley, Alison Jaggar og 

John Bowlby 

 

I sin bok Fortelling og følelse bruker Andersen også begreper fra teoretikerne Sara Ahmed, 

Joseph LeDoux, Keith Oatley, Alison Jaggar og John Bowlby. Jeg har valgt å presentere 

disse teoretikerne slik som Andersen gjør det. I min analyse bruker jeg begreper som de har 

utviklet. 

Litteraturteoretikeren Sara Ahmed skriver om emosjoner fra et politisk og kulturelt 

ståsted i boka The Cultural Politics of Emotions ([2004] 2014). Ahmed har et feministisk 

perspektiv, og hun tar utgangspunkt i marxisme og psykoanalyse. I likhet med Nussbaum 
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mener Ahmed at det ikke er nok å studere emosjoner i et individuelt perspektiv. Ahmed 

hevder at «emotions should not be regarded as psychological states, but as social and cultural 

practices”. Hun foretrekker et outside-in-perspektiv i stedet for det vanlige inside-out-

perspektivet. Dette ligner i prinsippet på Nussbaums idé om narrative emosjoner. (Andersen 

2016: 31 -32).  

Nevroforskeren Joseph LeDoux argumenterer i The Emotional Brain (1997) for at 

amygdala i hjernen har en «low road» som kan sende raske signaler om fare uten at det 

foreligger en bevisst analyse. Hjernens «high road» holder til i cortex og tar seg av den 

bevisste overveielse, som tar mye lengre tid. Disse begrepene tilsvarer stoikernes8 påstand fra 

to tusen år tilbake om at en emosjon kan deles i to bevegelser. Den første er kroppslig, 

ufrivillig og uoverveid, mens den andre er mer overveid, bevisst, og dreier seg om hva man 

kan gjøre med den emosjonen som er vekket (Andersen 2016: 22-23). 

Keith Oatley, professor i kognitiv psykologi, har i boka Emotions. A Brief History 

(2004) en annen inndeling av følelsers varighet enn det Patrick Colm Hogan har. Ut fra hva 

det er som fremkaller dem, skiller Oatley mellom fire kategorier: reactive emotions, moods, 

sentiments og preferences. Når det hender noe helt uventet, kommer det en reaksjon som er 

både kroppslig og kognitiv. Dette er reactive emotions, og de medfører oftest en beredskap 

for handling. Reactive emotions har klare årsaker. Dette er i motsetning til moods, som varer 

lenger, i mange timer eller i flere dager, og som ikke alltid har konkrete årsaker. Et eksempel 

på sentiments er kjærlighet, som kan vare i mange år, mens forelskelse derimot er en reactive 

emotion. Preferences er en type følelser som er ganske vagt definert, men som uttrykker seg 

gjennom hva vi foretrekker og hva vi velger (Andersen 2016: 20 -21).  

Begrepet emosjonelt hegemoni er hentet fra filosofen Alison M. Jaggar. I artikkelen 

«Emotional Hegemony and Emotional Subversion» hevder hun at innenfor et hierarkisk 

samfunn vil de herskende normene og verdiene tjene interessen til den dominerende gruppen 

(Andersen 2016: 137).  

Psykologen John Bowlby er kjent for sin teori om den viktige følelsesmessige 

tilknytningen mellom barn og omsorgsgiver. I boka Attachment and Loss (1994) hevder han 

at det er fire mønstre for tilknytning: 1) det sikre tilknytningsmønster, 2) engstelig og 

klamrende tilknytning, 3) engstelig og unnvikende tilknytning og 4) kaotisk mønster. 

 
8 Stoisk filosofi 300 f. Kr. – 200 e. Kr. 
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Andersen mener at Bowlbys tilknyningsteori er et supplement til Hogans begrep 

tilhørighetsakse (Andersen 2019 c: 21-23). 

 

 

2.5 Frederik Tygstrup 

 
Den danske litteraturforskeren Frederik Tygstrup hevder i sin artikkel «Affekt og rum» 

(2013) at emosjonelle kvaliteter ikke bare angår den individuelle psyke, men at de kan «ligge 

i luften» som stemninger og kollektive erfaringer av begivenheter og steder. Følelser er ikke 

bare noe mennesker «har», men også noe som mennesker «er» i. Situasjonen, forholdet 

mellom individet og konteksten, blir viktigere enn bare den individuelle psyke. Dette tilsvarer 

Jean Paul Sartres beskrivelse av situasjonen som et omdreiningspunkt for å forstå sosial 

dynamikk. I artikkelen undersøker Tygstrup hvordan geografiske, sosiale og eksistensielle 

forhold er involvert i produksjonen av affekter. Motsatt undersøkes det hvordan det affektive 

deltar i produksjonen av sosiale erfaringer av rommet. 

Tygstrup påstår at det i de siste årene har vært en ‘romlig vending’ i kulturelle studier. 

Geografer og sosiologer har utviklet teknikker til å kartlegge sosiale rom. De prøver å utvikle 

analytiske begreper og verktøy som kan beskrive affekter som romlige fenomener. Den 

britiske geografen David Harvey demonstrerer en ny, fleksibel forståelse av rommet når han 

skiller mellom absolutt rom, relativt rom og relasjonelt rom. Det absolutte rommet er fysisk 

konkret, bestemt av koordinater og absolutte avstander. Det relative rommet er 

samfunnsmessig produsert og endres av sosiale prosesser og ny teknologi. Dette er en 

modifisering av det absolutte rommet. Det relasjonelle rommet er for Harvey en type rest-

kategori som kan omfatte alt det som ikke passer inn under de to andre kategoriene. Dette kan 

være et rom for erindring, drøm og fantasi. Tygstrup hevder at erindring ikke bare er et 

individuelt fenomen, og at erindringens rom overskrider motsetningen mellom subjektivt og 

objektivt rom. Ofte er det en kollektiv erindring som er kulturelt produsert. Idéen om et 

relasjonelt rom omfatter en sosial og kulturell konstruksjon. Tygstrup argumenterer for at 

rommet helt essensielt er definert ved relasjonalitet. Relasjonene trenger ikke å være metriske 

eller subjektivt-sanselige. Det kan også være relasjoner mellom materielle elementer, 

symbolske former, påtrengende sansninger eller fragmenter av historiske overleveringer.  
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Tygstrup stiller spørsmålet: Hvordan kan man analysere affekter som ‘autonome’ (at 

de har mer å gjøre med sosiale situasjoner enn med individuelle sinnstilstander)? Han svarer 

at vi kan undersøke den affektive komponenten i de relasjonelle rommene som finnes rundt 

oss. Vi må godta at de virkelige relasjonelle rom som vi lever i, også har en affektiv 

dimensjon.  

Interessen for affektens sosiale liv leder oss til å analysere kroppslige situasjoner og 

de sosiale og materielle relasjoner som de omfatter. Den moderne samfunnsgeografien har 

lært oss at den sosiale eksistensen har en romlig form. Derfor kan vi analysere affekten som 

et romlig fenomen. 

 

3 Emosjonelle rom 

 
Både Vemund og Idun ferdes i emosjonelle rom hvor følelsesladde situasjoner utspiller seg. 

Jeg vil fokusere på hva som er de affektive rommenes normalitet, og på hva som hender når 

normaliteten brytes (Andersen 2019: 40). Jeg benytter her teori fra Hogan, Andersen, 

Tygstrup, Harvey og Nussbaum.  

 

3.1 Vemund  

 

3.1.1 Nedre Hov  

Vemund er odelsgutt til det lille gårdsbruket nedre Hov i Telemark. Han er eldst av fem 

søsken. Mora og de to søstrene har han et godt forhold til, men faren Thormod har et ustyrlig 

sinne. Dette preger det emosjonelle klimaet på nedre Hov. Det er ikke noe varmt forhold 

mellom far og sønner. Mange ganger har Thormod slått sønnene halvt i hjel. Ofte har det vært 

en liten bagatell som har utløst hans raseri. Det er farens voldsomme temperament, i tillegg til 

det fysiske slitet og det skitne hjemmet, som Vemund vil bort fra. 

I sin emosjonelle geografi opererer Hogan med en normalitetsakse og en 

tilhørighetsakse. Thormods oppførsel er langt fra normalcy i en familie. Han bryter i høy grad 

med forventet atferd. Vemunds handlingsrespons på den emosjonelle spenningen er at han 



   
 

25 
 

flykter fra barndomshjemmet. Når det gjelder tilhørighetsaksen, har Vemund aldri opplevd å 

føle seg avslappet og trygg på nedre Hov. Til dommeren i landssviksaken mange år seinere 

sier han: «Men hvis vi med hjem mener et sted hvor vi kjenner oss trygge og føler at vi hører 

til, da har jeg vært hjemløs helt fra mine aller tidligste år» (229).  

Hogan hevder at på samme måte som det er en kritisk periode for å lære språk, kan det 

tenkes at det er en kritisk periode for tilegnelse av emosjoner. Man får følelsesmessige 

minner akkurat som man lærer fysiske ferdigheter. Det er grunn til å tro at Vemund har med 

seg mye følelsesmessig frykt og avsky fra sitt barndomshjem. 

 Jeg vil også se på Vemunds forhold til faren i lys av Bowlbys teori om den 

følelsesmessige tilknytningen mellom barn og omsorgsgiver. Thormod er styrt av affekter og 

viser ingen omsorgsevne overfor barna. Han har ingen evner som tilknytningsfigur. De 

affekter og emosjoner som vanligvis holder familier sammen, mangler på nedre Hov. 

«Enhver hadde nok i sin egen plage, drømte sine egne drømmer, sang sine egne klagesanger 

og søkte befrielsen på sine egne jaktmarker» (97). Ut fra Bowlbys teori kan man si at 

Vemund utvikler et engstelig og unnvikende tilknytningsmønster som følge av den 

omsorgssvikten han har vært utsatt for. 

Hvis vi bruker Harveys teorier om absolutte, relative og relasjonelle rom, klarer ikke 

Vemund å se nedre Hov som et naturskjønt paradis. For ham blir synet på barndomshjemmet 

farget av det dårlige forholdet til faren, og han ser nedre Hov som et relasjonelt rom der han 

hele tida frykter for å bli banket opp.  

Følelser er ikke bare noe mennesker «har», men også noe som mennesker «er» i. 

Vemund «er» i følelsen av frykt gjennom hele barndommen. Til slutt blir det en følelse som 

han «har». Som referert i teorikapittelet sier Sartre at situasjonen, forholdet mellom individet 

og konteksten, blir viktigere enn bare den individuelle psyke. Situasjonen her er Thormods 

fryktregime overfor Vemund. Tygstrup spør hvordan man kan analysere at affekter har mer å 

gjøre med sosiale situasjoner enn med individuelle sinnstilstander, og han svarer at man kan 

undersøke den affektive komponenten i de relasjonelle rommene man er i. Jeg mener at den 

affektive komponenten i det relasjonelle rommet mellom Thormod og Vemund består av 

frykt.  
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3.1.2 Emosjonelt hegemoni Gardatun, Vemund – Balder og Vemund – Andreas 

 
Her vil jeg ta for meg tre ulike relasjoner. Den første er av formell art og beskriver Vemunds 

forhold til storbonden på Gardatun. De to andre relasjonene er av personlig art: forholdet 

mellom Vemund og broren Balder, og forholdet mellom Vemund og svigerfaren Andreas. Jeg 

vil bruke Jaggars teori om emosjonelt hegemoni. Hun hevder at innenfor et hierarkisk 

samfunn vil de herskende normene og verdiene tjene interessen til den dominerende gruppen 

(Jaggar 1992: 159, her gjengitt fra Andersen 2016: 137). Vemund er bare sytten år da han 

begynner som gårdsgutt på Gardatun. Det relasjonelle rommet mellom storbonde og 

gårdsgutt er preget av asymmetri i maktforholdet. Her er det også en klasseforskjell mellom 

eiendomsbesitter og eiendomsløs. Vemund blir grovt utnyttet. Hjemme på nedre Hov 

protesterte han, men ikke her: «Som alltid godtar jeg vilkårene og tar dem som et tegn: Du får 

nok se til å dukke deg, Vemund, både på det ene og på det andre viset» (107). På Gardatun 

har han en «freeze»-reaksjon. Han har et langsiktig mål. Vemund kan her forstås ved the 

appraisal theory of emotion. Han vurderer at han i det lange løp har mest nytte av å legge 

bånd på seg. «Min leveregel må fra nå av bli: Tåle alt, bøye meg for det uunngåelige, ta til 

takke med bare å overleve. Men ikke miste motet, aldri bli så kuet at jeg taper målet av syne. 

Det blir ikke lett å gjennomføre, men jeg vil, jeg vil, jeg vil!» (110). Når han ikke orker mer, 

slenger han seg ned på gulvet og ligger urørlig til en ny motstandskraft vokser frem i ham. 

Dette er en reactive emotion som får Vemund til å holde ut. Han kobler inn en high road-

reaksjon. Men noen ganger blir det en low road-reaksjon med at han springer opp i avmektig 

raseri og slår knyttneven i veggen. Vemund bruker sin analytiske emosjonalitet og vurderer 

disse to reaksjonene opp mot hverandre. Han finner at den første reaksjonen beskytter og 

bevarer ham, mens den siste tapper ham for krefter. Vemund må bøye seg for normene og 

verdiene til storbonden, som både samfunnsmessig og emosjonelt har et maktovertak. Men 

Vemund er ung, og han har drømmer og planer for framtida. 

Balder er yngre enn Vemund, men han har en mye sterkere maktvilje. «Hadde han satt 

seg noe i hodet, visste han alltid å få trumfet det igjennom. Rette veier og krumme veier, han 

kjente dem alle like godt» (123). Balder er sosialt og ideologisk dominant i familien, han 

representerer dominant ideologi. Da Vemund leser til artium i 1919, trenger Balder seg inn på 

Vemunds hybel og blir boende der i flere måneder, selv om Vemund sier nei. Likeledes 

kommer Balder høsten 1939 flyttende til den småbyen der Vemund og familien bor. Det er 

Balder som melder Vemund inn i Nasjonal Samling, og det er han som sammenkaller til 
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hirdstevne og inviterer Quisling til middag i Vemunds prestegård. Balder har intensjonale 

reaksjoner. De er styrt av den nazistiske ideologien. Han vil skape «det nye mennesket». 

Livsmål og idé styrer følelsesmønsteret. Balder hater jøder. At jødene er forsvunnet fra byen, 

kommenterer han på denne måten: «Det usle krypet er ekspedert, og gamle Norge er endelig 

igjen blitt jødefritt» (236). Balder er redd for at den norrøne arven og den ariske rasen vil 

forsvinne, og at verdenskommunismen vil komme i stedet.  

Vemund sier at han er sperret inne i Balders maktområde, like uforklarlig som 

Svallaug er fange i huset til Balder. Vemund er glad for at Balder ikke er i nærheten da han 

snakker med Quisling og da han blir kontaktet av Steingrim. Vemund er lettet over at Balder 

ligger syk under Quislings middagsbesøk, «så jeg slapp å bli kujonert av hans nærvær» (182). 

Da Steingrim oppsøker Vemund etter gudstjenesten 8. oktober 1944, er Vemunds første tanke 

at Balder heldigvis er ute og sykler, for «det [ville] ha vært et stort uhell om en tredjemann 

hadde vært tilstede9 og blandet seg i sakene» (195). 

En lignende form for emosjonelt hegemoni kan man finne igjen i forholdet mellom 

Vemund og Andreas. Selv om Vemund har to doktorgrader, og Andreas er selvlært i sin 

kristendom, er det Andreas som har definisjonsmakten. Småbyen er et hierarkisk samfunn. 

Som rederieier tilhører Andreas byens dominerende gruppe. Han sitter i menighetsrådet, og 

han er forstander i den lavkirkelige forsamlingen Arken. Andreas har bodd i byen i tjue år da 

Vemund flytter dit, og han har et stort forsprang på Vemund når det gjelder herskende normer 

og verdier. Som nyansatt sogneprest bryter Vemund med borgerskapets normalcy. Han har på 

seg feil klær, han vet ikke hvordan han skal oppføre seg i selskaper, prekenen er for kort og 

musikkinnslagene for mange. Det relasjonelle rommet er fylt av at Vemund vet at han stort 

sett er uønsket i byen. Hans reactive emotion er å bli dyster og utilgjengelig. Det eneste som 

er viktig for ham, er å overleve. Også nå bruker Vemund the appraisal theory of emotion. I 

tidligere situasjoner har det kanskje vært formålstjenlig, men nå begynner det å bli mer og 

mer negativt for ham. Han får også kroppslige reaksjoner: Det kommer noe voldelig opp i 

ham, og han får lyst til å slå. Men han klarer å styre impulsene sine. Vemund har en skrekk 

for flokkmennesket. Den kroppslige reaksjonen er at brystet snører seg sammen, og at 

pipekragen blir en møllestein rundt halsen. Han får en fluktreaksjon, bøyer av og går i 

dekning bak kirken. 

 
9 Mange av de uttrykkene som har obligatorisk særskrivning i offisielt bokmål, har valgfri sammenskrivning 
eller særskrivning i riksmål. https://www.riksmalsforbundet.no/qa_faqs/heter-det-forovrig-eller-ovrig/ 
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Andreas får et overtak på Vemund etter at det blir avslørt at Maria er gravid. Andreas 

vil ikke ha noe mer med dattera å gjøre etter at hun har vært så ulydig mot ham og brakt ham 

så mye skam. Imidlertid tar han henne til nåde igjen etter at hun har mistet det første barnet. 

Men Vemund blir ikke tatt til nåde. Det er bare Maria og barna som blir invitert til 

søndagsmiddag i rederhuset. Andreas passer på at middagene blir holdt akkurat mens 

Vemund holder gudstjeneste i kirken, og så må Vemund spise sin middag alene på 

prestegården etterpå. 

  

3.1.3 Samfunnsstyrte emosjoner 

 
Nussbaum hevder at emosjoner er sosiale konstruksjoner som inneholder kognitive 

vurderinger om verden, og at emosjoner og oppfatninger henger sammen. Det er samfunnet 

som lærer oss hvordan vi skal føle. I dette kapittelet vil jeg undersøke samfunnsstyrte 

emosjoner i Vemunds barndomsbygd før 1917 og under okkupasjonen i 1944. Deretter 

behandler jeg samfunnsstyrte emosjoner i småbyen. Eksemplene der er fra sogneprestens 

hastige bryllup i 1934, fra sognebarnas reaksjoner på Vemunds møter med Quisling og Otto 

Todleben10, og fra Marias bæring av den jødiske pelskåpen. 

Jeg oppfatter nedre Hov som del av et større emosjonelt rom som omfatter hele bygda. 

Det er en spenning «i luften» mellom nedre og øvre Hov. Øvre Hov har den beste 

beliggenheten, den fineste jorda og flest materielle goder. Imidlertid er det folket på nedre 

Hov som triumferer med sin overlegne intelligens. Men Balders melketyveri og Steingrims 

ildspåsettelse bryter med normaltilstanden i bygda. Det fører til et relasjonelt rom fullt av 

spenninger mellom bygdefolket og familien på nedre Hov. Den kollektive erindringen om 

Balder og Steingrim blir preget av negative emosjoner. De to søstrene Svallaug og Kjellfrid 

tar avstand fra brødrenes ugjerninger. De forstår bygdefolkets samfunnsstyrte emosjoner om 

at Thormod-sønnene ikke er til å stole på, og de gjør hva de kan for å minske 

skadevirkningene. Svallaug går rundt og vasker bort Balders groteske tegninger. Begge 

søstrene gjemmer unna fyrstikker for Steingrim. Man kan her påstå at de fungerer som 

emosjonelle triggerfigurer som reagerer med en «normal» utilpasshet og indignasjon i 

 
10 Navnet er satt sammen av tod=død, og leben=levende. Det viser til motsetningene som han rommer, 
nazismen med dødsdriften, samtidig som han er musikk- og litteraturelsker.  
Det er den samme dobbelheten som Vemund strever med. 
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situasjonen. Det er lett for leseren å identifisere seg med disse reaksjonene, og leseren kan 

selv «føle» triggerfigurenes opprørte anspenthet (Andersen 2016: 55-56).  

Under tyskernes okkupasjon plager det Kjellfrid at familien er så ille sett i bygda. Det 

blir et vanskelig relasjonelt rom for henne, for hun står i et krysspress mellom bygdefolkets 

og brødrenes holdninger. Vemund vil betale Kjellfrid for at hun kan leie en gutt som kan 

hjelpe henne med potetopptakingen, men hun sier: «Vi har skjemt oss ut over hele Siljan, 

skjønner du ikke det! Alle skyr oss, og det er ingen skikkelig kar som vil ta opp poteter på 

nedre Hov» (175). Kjellfrid refererer også til bygdefolket som sier at Vemund er den farligste 

og lumskeste av Hov-sønnene, og at ingen av dem er til å stole på. Både Kjellfrid og Svallaug 

er vare for samfunnsstyrte emosjoner som blir utløst av bygdefolkets reaksjoner på 

okkupasjonen. De to søstrene forstår æreskodeksen i bygdesamfunnet. Thormod og Balder 

har nok med sitt individsentrerte perspektiv. De bryter med den emosjonelle kodingen i 

bygdas «normalcy». Balder er erklært nazist. Vemund, derimot, strever med å forstå sin 

holdning til den tyske okkupasjonen av Norge. Han vet at alle mener at han befinner seg på 

den gale siden. 

Et eksempel på samfunnsstyrte emosjoner i småbyen er sladdersøstrene som møter 

fulltallig opp ved vielsen til Maria og Vemund tirsdag 2. oktober 1934. De mener at det er en 

skam at brudeparet ikke har hatt noen forlovelsestid. Sladdersøstrene fungerer som 

emosjonelle triggerfigurer. De varsler at Maria og Vemund setter seg ut over småbyens 

normalcy, spesielt siden presten var «grepet i hor og måtte la seg vie hals over hode i et annet 

sogn» (80).  

Da Maria føder sitt første barn, som er mongoloid, reagerer hun med skrekk og slår 

vilt rundt seg. Hun skriker at barnet er en bytting som de ekle sladdersøstrene har satt på 

henne. 

Etter Quislings middag i prestegården i september 1944 er det mange i småbyen som 

kaster skjeve blikk etter Vemund fordi han innlater seg med fienden. Men Vemund later som 

han ikke merker det. Han passer også på at ingen ser ham sammen med den tyske offiseren 

Todleben. Etter torsdagskveldenes musikkandakt pleier Todleben å liste seg inn gjennom den 

ulåste døra på prestekontoret, og så fortsetter han og Vemund å spille og synge sammen. Da 

Vemund etter det første møtet med Todleben avtaler et nytt møte fjorten dager seinere, 

skjønner Vemund at mange mennesker vil reagere. Men han tar sjansen, for han nekter å dele 

menneskeheten opp i kategoriene venn og fiende (192). 
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Samfunnsstyrte emosjoner forekommer også i julehelgen 1944 da Maria bærer den 

flotte pelskåpen fra Todleben i kirken. Alle de andre kirkegjengerne har på seg loslitte 

krigsplagg. Det blir oppstuss, og mange sender henne skarpe øyekast. Organisten ber 

Vemund overtale Maria til å la kåpen bli hjemme. Vemund får et anonymt brev om at pelsen 

har tilhørt en deportert jødinne. Brevskriveren mener at det kan oppstå lynsjestemning hvis 

ikke Maria slutter å gå med pelsen. Både kirkegjengerne, organisten og den anonyme 

brevskriveren opptrer her som emosjonelle triggerfigurer. De reagerer med opprørthet i 

situasjonen.  

 

 3.1.4 Gode emosjonelle rom 
 

Gode emosjonelle rom for Vemund er forholdet til mora, til musikken, til gamle og syke, og 

til tysk språk og kultur.  Forholdet til mora utspiller seg i barndomshjemmet, og Vemunds 

varme følelser for henne blir først tydelige når faren holdes unna, og Vemund og mora er 

alene. Musikkutfoldelsen skjer mange forskjellige steder: i barndomshjemmet, på 

prestegården til prost Quisling, i fjøset på storgården Gardatun, og i kirken der Vemund er 

sogneprest. De gamle og syke kommer Vemund i kontakt med når han drar på sykebesøk 

eller går i sognebud til de som er døende. Det tyske språket og den tyske kulturen er Vemund 

blitt kjent med mens han studerte til den filosofiske doktorgraden i Freiburg.  

Jeg vil undersøke den affektive komponenten i disse relasjonelle rommene. Først ser 

jeg på Vemunds relasjon til mora. Selv om han ikke nærer varme følelser for sin far, har han 

et godt forhold til sin mor. To måneder etter at han har rømt hjemmefra, drar han tilbake for å 

forvisse seg om at hun har det bra. Det skjer grytidlig om morgenen, for faren må ikke få vite 

om det. Denne gangen ser Vemund helt annerledes på barndomshjemmet: «Jeg vet ikke hvor 

lenge fortryllelsen varte, jeg sto som fjetret og stirret inn i en annen verden, mild og uendelig 

forklaret, som om den ikke visste hva ondskap var» (112). Det emosjonelle rommet på gården 

blir mye mer positivt når det er knyttet til mora, og han ikke trenger frykte for å bli hundset 

av faren. Det er mildhet og kjærlighet som er den affektive komponenten i Vemunds forhold 

til mora. 

Et annet godt emosjonelt rom er for Vemund knyttet til musikk. Han har hørt mora 

synge folkemelodier siden han var liten. Som unggutt synger han seg inn i hjertet til prost 

Quisling. Kuene på Gardatun blir rolige av sangen hans. Kirkerommet fylles av positive 
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emosjoner da Vemund får som innfall å synge for menigheten under den første høymessen. 

Han setter opp Verdis Rekviem med kirkekoret og høster stor anerkjennelse. 

Musikkandaktene er etter hvert det eneste ved prestetjenesten som gir ham trøst og løftelse. 

Vemund er også i et godt emosjonelt rom når han som prest besøker gamle og syke. 

«Merker til min forundring at jeg har lett for å komme i kontakt med syke og sorgfulle 

mennesker. Min egen misère forsvinner, og en uforklarlig kraft tilflyter meg fra en ukjent 

kilde» (188). Vemund har et godt lag med disse menneskene. «De skotter ikke mistroisk til 

meg, leter ikke etter mine svakheter og prøver aldri å fange meg i ord» (68).  

 Vemund står i dyp gjeld til tysk kultur. «[J]a, jeg tør nesten si at dens diktning og 

tenkning har skapt meg» (202), skriver han i dagboka 21/10-44. Han møter den tyske 

offiseren Todleben gjennom deres felles musikkinteresse. Kombinasjonen av musikk og tysk 

språk gjør at Vemund glemmer forsettet om å holde avstand til okkupasjonsmakten. «Bare 

det å høre det tyske språk igjen sendte lange støt av lykke gjennom meg. Det var på dette 

elskelige språket jeg i sin tid ble hilst velkommen i det fremmede og fikk oppreisning etter all 

motgangen jeg hadde møtt ved læreanstaltene i mitt hjemland» (191).  

Som nyansatt sogneprest i Norge i 1934, blir Vemund invitert i stive middagsselskap 

der han ikke vet hvordan han skal holde orden på høye og lave drikkeglass, og da lengter han 

tilbake til de enkle ølstuene da han var doktorgradsstipendiat i Tyskland. Han savner også 

universitetet i Freiburg fordi han da, på samme måte som professor Heidegger, kunne gå 

kunne gå rundt i uvørne klær. Som prest, derimot, er det store krav til sømmelig påkledning.  

 Den affektive komponenten som er felles for Vemunds forhold til musikken, 

sykebesøkene og den tyske kulturen, er at han i alle disse relasjonelle rommene blir verdsatt 

for den han er. Han må ikke bare forsvare seg eller gjøre seg annerledes. Han er vant til å 

kjempe seg fram, tåle og utholde. Her kan han endelig puste ut og føle seg akseptert. 

 

 

3.1.5 Kirken  
 

En kirke er emosjonelt kodet fordi den er et hellig sted. Vemund er ikke opptatt av kirkens 

arkitektur og utsmykning. Heller ikke virker han spesielt engasjert i sitt gudsforhold. Han er 

blitt prest som følge av et impulsivt løfte han i ungdommen gav til mora.  
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Kirkens lære legger vekt på at man ikke skal gjøre forskjell på mennesker: «Her er det 

ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus» 

(Paulus’ brev til galaterne 3, 28)11. Da Balder oppfordrer Vemund til å holde festgudstjeneste 

under hirdstevnet i september 1944, har Vemund først ikke lyst. Men så godtar han det: «Det 

er min oppgave å holde gudstjeneste, uansett hvem som kommer og setter seg i 

kirkebenkene» (170).  

Men Vemund klarer ikke å behandle sin bror Steingrim med like stor respekt som den 

tyske offiseren Todleben. Todleben representerer den tyske kulturen, som Vemund beundrer 

så høyt. Steingrim, derimot, blir forbundet med barndomshjemmet på nedre Hov, og det har 

han bare forakt til overs for. 

Etter en vellykket musikkandakt i september 1944 kneler Vemund i stille bønn foran 

alteret. Da kommer det en tysk offiser opp midtgangen i kirken. Vemunds første reaksjon er 

hjertebank og blind redsel. Han grøsser ved synet av den svarte uniformen og tror at han nå 

må ta endelig stilling til okkupasjonsmakten. I alle krigsårene har han forskanset seg bak sin 

prestestilling for ikke å vekke anstøt og forargelse. 

Vemunds frykt er ubegrunnet. Til sin forbauselse hører han at offiseren begynner å 

synge opptakten til Ave Verum. Dette virker så sterkt på den lidenskapelige musikkelskeren 

Vemund at han glemmer sin skepsis. Han trekker fram Todlebens åndelige dannelse og hans 

kjennskap til litteratur og musikk, men han ser bort fra den rollen han har som okkupant. 

Vemund og Todleben avtaler å møtes igjen etter neste musikkandakt. Ingen må se dem 

sammen, så offiseren lister seg inn i prestegården. Det eneste de gjør der, er å synge salmer, 

lieder, oratorier og operapartier, og så veksler de på å akkompagnere hverandre «til alt er 

himmelsk samklang og verdenssituasjonen driver bort og blir til en mørk sky langt i det 

fjerne» (202). Fem ganger møtes de på denne måten. Vemund er fascinert av offiserens 

historie, og han glorifiserer ham. 

Det er helt andre følelser som kommer fram da Vemund møter Steingrim etter 

gudstjenesten 8. oktober 1944. Vemund tar Steingrim med inn i sakristiet. Han ser at broren 

er uflidd, avmagret og har innsunkne øyne, men Vemund viser ingen medfølelse. Tvert imot 

refser han Steingrim fordi han har stukket av fra gårdsarbeidet. Steingrim faller på kne for 

 
11 Bibelen 
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ham og ber om Vemunds velsignelse, men Vemund blir bare forarget og sier at nattverden 

ikke er noen forlatelse for kommende forbrytelser. 

Ut fra kirkens lære om at man ikke skal gjøre forskjell på mennesker, burde kanskje 

Vemund ha tatt bedre imot broren som trengte trøst og oppmuntring. Derimot kunne han ha 

vært mer nøytral eller avvisende til representanten for okkupasjonsmakten.  

Vemund vinner ikke anerkjennelse for prekenene, - de er i korteste laget. Menigheten 

er han nesten redd for. Brystet snører seg sammen før hans inntredelsesgudstjeneste. Derimot 

høster han store musikalske triumfer i kirken. Det er som barytonsanger han blir sett og hørt. 

Kirkens hellighet er for Vemund knyttet til guddommelige musikkopplevelser. Det er trolig 

gjennom musikken Vemund uttrykker sitt gudsforhold. 

 

3.1.6 Oppsummering 
 

Det emosjonelle klimaet på nedre Hov er preget av Thormods ustyrlige sinne. Han har ingen 

evner som tilknytningsfigur. Det er ingen emosjoner som holder familien sammen, og det er 

langt fra normalcy. Vemund har aldri følt seg avslappet og trygg i barndomshjemmet. Han 

har ingen tilhørighet til det, for hans følelsesmessige minner er preget av frykt og avsky. 

Vemunds oppvekst med den sinte faren innebærer et brudd med både normalitets- og 

tilhørighetsaksen. Han er hele tida redd for å bli banket opp av faren, og han kan aldri føle 

seg avslappet og trygg. 

På storgården Gardatun blir Vemund offer for et emosjonelt hegemoni. Det er et 

asymmetrisk maktforhold mellom ham og storbonden. Vemunds reaksjoner om å holde ut 

kan forstås ved the appraisal theory of emotion. Vemund har et langsiktig mål om utdannelse. 

For å nå dette målet er det mest hensiktsmessig for ham å bøye seg og godta de dårlige 

forholdene, for siden vil alt bli så mye bedre. 

 Også broren Balder og svigerfaren Andreas utøver emosjonelt hegemoni over 

Vemund. Begge er mer sosialt og ideologisk dominante enn ham.  

 Det er Svallaug og Kjellfrid som gir uttrykk for samfunnsstyrte emosjoner. Søstrene 

fungerer som emosjonelle triggerfigurer som reagerer med utilpasshet på Balders og 

Steingrims unormale oppførsel i ungdomstida. Under krigen blir Kjellfrid eksponent for 
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samfunnsstyrte emosjoner da hun gjengir bygdefolkets mening om at ingen av Hov-sønnene 

er til å stole på, og at Vemund er den farligste av dem. 

 Men Vemund har også noen gode emosjonelle rom. Når han er alene med mora, er det 

relasjonelle rommet mellom dem preget av mildhet og kjærlighet. Situasjoner der han driver 

med musikk, går på sykebesøk eller snakker det tyske språk, oppleves også som gode 

emosjonelle rom. Det er fordi han i disse situasjonene blir akseptert og verdsatt for den han er 

og ikke bare prøver å overleve. 

 Kirken lærer at man ikke skal gjøre forskjell på mennesker. Vemund klarer å leve opp 

til dette da han, riktignok motvillig, gjennomfører en gudstjeneste med mange nazister til 

stede. Men Vemund greier ikke å behandle broren Steingrim like bra som offiseren Todleben. 

Vemund ser ut til å uttrykke sitt gudsforhold gjennom musikken. 

 

3.2 Idun  
 

3.2.1 Prestegården og det gule huset 
 

Her vil jeg bruke Bowlbys teori om den følelsesmessige tilknytningen mellom barn og 

omsorgsgiver. Dessuten vil jeg ta for meg det relasjonelle rommet som Idun har til hver av 

foreldrene og også til onkel Balder. Prestegården er der hvor Idun bor sammen med faren og 

mora fram til januar 1945. Det gule huset ligger like i nærheten. Det er der onkel Balder bor. 

Det som gjør at Iduns oppvekst på prestegården bryter med normalcy, er at verken Maria eller 

Vemund klarer å gi Idun et sikkert tilknytningsmønster. Det gule huset avviker fra normalcy 

ved at tante Svallaug kanskje ikke bor frivillig hos broren Balder, men at han holder henne 

innesperret i huset sitt. 

Som barn har Idun sterk tilknytning til sin mor. Hun henger i hælene på Maria, men 

Maria skyver Idun til side og sier at hun ikke skal klenge. Maria er mer opptatt av å speile seg 

selv enn av å speile Idun. Idun får derfor en usikker tilknytning til Maria. Siden Idun blir 

avvist av mora, vender hun seg mot faren. Vemund ser henne og prøver å forstå henne. Men 

han er ingen trygg base, og han gjør tilværelsen hennes mer komplisert fordi han har 

ukontrollerte raserianfall. Dessuten får Idun lide på grunn av at folk oppfatter Vemund som 

nazist. På skoleveien blir hun puffet og kalt nazi-trulta fordi faren mottar besøk av Quisling.  
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Onkel Balder får Idun til å føle seg veldig redd. Han avslører henne da hun kommer 

med brev til Svallaug i det gule huset. Idun begynner å løpe for å unnslippe Balder. Noen 

dager etterpå lurer Balder seg inn i prestegården, slik at han blir alene med Idun. Han 

vekselvis lokker og truer henne. Det ender med at hun røper hemmeligheten med de to jødene 

som er skjult på loftet. Da hun skjønner at hun har forrådt Aron og Rut, gjemmer hun seg. 

Disse to episodene fyller Idun med redsel. Begge faresituasjonene er konkrete og reelle. Den 

ytre impulskilden for hennes følelser er Balders truende atferd.  

En tredje vanskelig situasjon oppstår da Idun er på vei hjem fra skolen neste dag. Det 

er som om noen følger etter og vil ta henne, men når hun snur seg, er det ingen å se. Plutselig 

er hun langt ute på landeveien til bestefarsgården på Sandane. Hun kaver seg frem som i 

ørske og sanser seg ikke før hun har krøpet inn i vedskjulet. Der blir hun seinere funnet av 

letemannskapet. Hun er helt oppløst av gråt og mørkeredsel. Den tredje situasjonen er 

innbilning. Da er redselen gått over til angst. Frykten for Balder er nå blitt til en indre 

impulskilde for Idun. 

På grunn av Marias avvisning av Idun, utvikler Idun det Bowlby kaller en engstelig og 

klamrende tilknytning til Vemund. Men etter Balders trusler mot henne, endres 

tilknytningsmønsteret til å bli engstelig og unnvikende. Disse episodene indikerer ikke 

normalcy for en sjuåring. Idun kan ikke si til Vemund at Balder har presset henne til å røpe 

de to jødene. Da vil det være hennes skyld at de blir meldt til tyskerne.  

Vemund undervurderer hvor skremmende Balder er for ei lita jente. Balders truende 

atferd er den utløsende betingelsen for Iduns redsel. Iduns reactive emotion er at hun 

gjemmer seg, flykter og gråter. Seinere i livet viser det seg at dette har blitt en preference for 

henne, at hun noen ganger gjemmer seg for å «fryse» situasjonen. Andre ganger legger hun ut 

på vandring når livet blir for vanskelig.  

  

3.2.2 Emosjonelt hegemoni i rederhuset 
 

Jaggar mener at innenfor et hierarkisk samfunn vil de herskende normene og verdiene tjene 

interessen til den dominerende gruppen. Andreas er den dominerende i rederhuset. Han er 

huseier, han er eldst, og han er forstander i det religiøse samfunnet Arken. Dessuten er han 

velstående. Andreas er en streng patriark. Alle må innordne seg hans vilje. Han bruker sin 

makt til å bestemme hvem som skal dele rom med hvem. Han deler ut privilegier til sine 
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favoritter. Den ene er Rut, som er blitt hans husholderske og hemmelige elskerinne. Den 

andre er Aron, som i alle år har vært hans øyensten. Begge de to tidligere flyktningene har 

eget rom. Det er det ellers bare Andreas som har.  

Andreas tar utgangspunkt i sine egne interesser. Han var betatt av Rut allerede før 

mannen hennes ble tatt av tyskerne, så han hadde ikke bare høyverdige motiver for å holde 

henne og sønnen skjult. Andreas har ellers fremtidsplanene klare både for Idun, som skal bli 

sykepleierske, og for Aron, som skal bli misjonær. At Idun skal bli sykepleierske, er fordi 

hun da kan pleie Andreas når han blir gammel. Andreas vil at Aron skal bli kristen og 

misjonær, for da kan han «sone forfedrenes synder ved å bringe sitt folk evangeliets lys» 

(317).  

Noen ganger er Andreas’ to søstre inkludert i den dominerende gruppen, spesielt når 

det dreier seg om religion. Søstrene har flyttet tilbake til gamlelandet etter mange år i 

Amerika. Fra sin bakgrunn i en amerikansk baptistmenighet påvirker de Andreas til å bli 

strengere og mer konservativ i religionsutøvelsen, blant annet blir han snart tilhenger av 

helbredelse ved bønn. Søstrene får ham også til å bygge om gårdsbruket ute i havgapet til 

Sandane fullevangeliske senter. Dette blir et sted for vekkelse og syndsbekjennelse. 

Ahmed hevder at følelser ikke bør bli betraktet som psykologiske tilstander, men som 

sosial og kulturell skikk og bruk. Hvis man bruker hennes outside-in-perspektiv på 

maktforholdene i rederhuset, finner man at der rår det en svært streng moral. Den religiøse 

praksisen, både i det lavkirkelige miljøet i Arken og i den amerikanske baptistmenigheten, 

gjennomsyrer hele livet til storfamilien. Det er særlig tante Dora som er moralens vokter. Hun 

sørger for at Gore og Vidar blir sendt langt fra hverandre etter at hun har avslørt deres 

upassende forhold.  

Tantene vil ellers ha så god kontroll som mulig over hva folk driver med i småbyen. 

Til dette formålet bruker de Urd og Idun som informanter. Tantene gir tvillingene hver sin 

minnebok til konfirmasjonen. Bøkene skal ikke brukes til å skrive hemmeligheter i. Tvert 

imot er det meningen at jentene med jevne mellomrom skal ha høytlesning for tantene av hva 

de har opplevd. På denne måten får tante Dora mange nyttige opplysninger for å drive 

utpressing. For å høyne moralen i småbyen, sender hun trusselbrev til personer med tvilsom 

moral. Hun bruker Idun til å legge disse brevene i postkassene til folk. Idun liker det ikke: 

«Men hun [Dora] skulle bare vite hvor redd jeg blir når hun gir meg en regning som jeg skal 

bringe ut. Jeg får en voldsom hjertebank, og når jeg nærmer meg postkassen, har jeg mest lyst 
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til å flykte eller rive brevet i småstykker» (334). Som nevnt i teorikapittelet, mener Hogan at 

det er en kritisk periode for tilegnelse av emosjoner, og at man får «emotional memories» 

akkurat som man lærer fysiske ferdigheter. Impulskildene for Iduns følelser er minner som 

kommer tilbake fra da Idun som sjuåring leverte brevet til tante Svallaug og ble truet av onkel 

Balder. 

Maria må også underordne seg farens og tantenes emosjonelle hegemoni da hun får en 

svulst i underlivet. Helt fra sin ungdom har Maria vært i maktkamp med Andreas. Hun har 

vekselvis trosset og innordnet seg faren. I de årene hun bodde i Oslo utviklet hun stor 

selvstendighet. Hun ble rasende da faren befalte henne å flytte tilbake til rederhuset, men hun 

klarte ikke å sette seg opp mot ham. Tilbake i barndomshjemmet blir hun nå overvåket av de 

to strenge tantene. Da Maria klager over underlivssmerter, vil ikke Andreas tillate at hun 

oppsøker lege. «Hvis en har lagt sitt liv i Guds hånd, sier han, så må en være tålmodig og 

vente til Hans time kommer. Da må en overgi seg til Hans nåde, og det er synd og vantro å 

vende seg andre steder hen» (340). I åtte måneder prøver Andreas å helbrede henne ved 

håndspåleggelser. Til slutt må Maria likevel opereres, men da er farsopprøret hennes knust, 

og hun blir en from og lydig datter som slår seg på misjon og veldedighet sammen med 

tantene.  

Det mest grelle tilfellet av emosjonelt hegemoni er da tantene presser Idun til å 

innrømme at hun er gravid. Andreas bestemmer at Idun skal gifte seg med den nye 

forstanderen i Arken, Ånon Sakariassen. Idun appellerer til sin mor og tvillingsøster, men 

ingen av dem tør å sette seg opp mot det emosjonelle hegemoniet som Andreas og tantene 

representerer. Dora, Rina og Andreas mener at de har rett til å sette sin religion høyt over 

andres følelser. 

 Jaggars vurdering om at det er den dominerende gruppen som tjener på de herskende 

normene og verdiene, viser seg ved at det er én moral som gjelder for Gore, Vidar, Maria og 

Idun, mens det er en annen moral som gjelder for Andreas. Hans første tilfelle av 

dobbeltmoral er at han tvinger Rut til fosterfordrivelse mens han holder henne skjult på loftet 

under krigen. «Hun holdt på å stryke med og ville ikke ha mer med meg å gjøre. Men jeg fikk 

min vilje med henne som før» (394). Det andre tilfellet av dobbeltmoral er at han selv har en 

elskerinne, når han utad fordømmer det så sterkt. Det tredje tilfellet er at Andreas adopterer 

bort barnet til Idun, uten å si fra til henne på forhånd. Han sørger også for at det blir slutt 

mellom Aron og Idun. Fra Israel skriver Aron to brev til Idun, men Andreas beslaglegger 
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begge brevene. Han skriver tilbake til Aron at han ikke ønsker noen jøder inn i familien, at 

Idun er forlovet med en annen, og at Aron bare vil gjøre det vanskelig for Idun hvis han 

fortsetter å trenge seg på. På dødsleiet innrømmer Andreas i tillegg at han hele livet har 

drevet med skattesvik, skjulte bankinnskudd og lyssky økonomiske transaksjoner. 

Tantenes emosjonelle hegemoni får livsendrende konsekvenser for Gore og Vidar, 

som begge blir kastet ut fra rederhuset. Deres emosjonelle hegemoni får Idun til å 

gjenoppleve grufulle minner om angst og redsel fra barndommen. Andreas’ hegemoni holder 

Rut i en slavelignende tilstand, mens Idun blir fratatt både sin kjæreste og sitt barn. 

  

3.2.3 Emosjonelt hegemoni på Vemunds sykeleie 

 
Jaggars påstand om at innenfor et hierarkisk samfunn vil de herskende normene og verdiene 

tjene interessen til den dominerende gruppen, kan også gjelde i det relasjonelle rommet 

mellom Vemund og Idun, spesielt på Vemunds sykeleie. Da er Vemund 51 år, og Idun er 13. 

Riktignok er Vemund lam i den ene siden, men det er han som er den dominerende i 

forholdet, i og med at han er voksen og Idun fremdeles er et barn. Når Idun leser høyt fra 

Vemunds tyske doktoravhandling, sitter Idun som på nåler. Hun holder på å begynne å gråte, 

for hun vet at plutselig kan faren forandre sinnsstemning og bli omskapt til en brølende 

villmann. Han skjelver og kommanderer henne til å brenne opp alle vitnemål og dokumenter. 

Det er Idun som må være den voksne i forholdet, slik at ødeleggelsen blir avverget. 

 Følgende verbhandlinger viser Iduns følelser. Hun roper, hikster, klynker og prøver å 

verge seg. Vemund er karakterisert med disse adjektiv-uttrykkene: den drepende stemmen, et 

listig glimt i øyet, en djevelsk latter. Vemunds utsagn om Idun er også undertrykkende: «et 

uvitende barn», «din dumme unge» og «din slange, din basilisk, ditt lille ekle krypdyr». 

 Etter at situasjonen har roet seg, er det fremdeles fullt av følelser i sykerommet. 

Vemund går til den motsatte ytterlighet. Han hulker dypt, roser og takker ømt. Og Idun tørker 

tårene og forsikrer at hun aldri vil svikte ham, men alltid forsvare ham. Men noe godt 

kommer det ut av Iduns påtvungne høytlesning av dokumenter. Hun lærer seg tekstene 

utenat, får mye teologisk og filosofisk skolering, får kjennskap til europeisk åndsliv og lærer 

seg flytende tysk. 
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3.2.4 Erindringens rom  

 

 
Idun er opptatt av den intellektuelle og kunstneriske arven fra Vemund. Som jeg har skrevet i 

kapittel 2.5, hevder Tygstrup at erindring ikke bare er et individuelt fenomen, og at 

erindringens rom overskrider motsetningen mellom subjektivt og objektivt rom. For Idun er 

erindringens rom «møblert» med Vemunds skriftlige verker. Dette er et rom bare Vemund og 

Idun har tilgang til. Det er et skrivehefte og ei minnebok som Idun tar med seg videre i livet. 

På Vemunds sykeleie i 1951 må den trettenårige Idun lese høyt fra de to 

doktorgradsavhandlingene hans, både den norske Livets tre og den tyske Der Vergleich. Når 

Vemund har sine lyse øyeblikk, dikterer han henne de siste avsnittene av Apologien12. 

Vemund er svært ambivalent til denne boka. I sine tunge stunder vil han kaste den i ovnen. 

Andre ganger mener han at han har skapt et storverk. 

 Originalboka Apologien havner på søppeldynga, men Idun har tatt avskrift av den i et 

slitt og flekkete skrivehefte. Dette heftet leser hun om og om igjen til hun kan setningene 

utenat. «Disse notatene med den barnslige skriften og det dypsindige innholdet ble gjennom 

hele livet en helligdom for henne, og overalt hvor hun flyttet hen, fant hun et sted hvor de 

kunne være trygt forvart» (295).  

 Under opprydding noen måneder seinere finner Idun mange små almanakker som 

faren har brukt til dagbøker. Noen av dem har han utvidet ved å sette inn nye blad. Idun 

velger ut de tre tykkeste almanakkene og gjemmer dem unna for mora. Almanakkene blir 

betydningsfulle for Idun, det blir nesten liv og død for henne å bevare dem. 

 Idun får ei minnebok i konfirmasjonsgave fra sine to grandtanter. De første sidene i 

minneboka bruker hun til å skrive av Vemunds tre almanakker. Hun passer på å gjøre dette 

når hun er helt alene, det er ikke noe de andre i rederhuset skal ha del i. Hun strever med å 

tyde Vemunds håndskrift. Da hun er ferdig med avskriften, begynner hun å skrive om sitt 

eget liv. Hun er akkurat like gammel som da Vemund skrev sin første dagbok. 

 Faren dør da Idun er tretten. Det er et stort tap for henne. Selv om faren noen ganger 

har mistet besinnelsen og slått henne, har han «sett» henne. Idun er det eneste barnet som 

ville beholde Vemunds etternavn, og hun stelte ham da han var syk. Dette er det skriftlige 

 
12 Navn på Platons gjengivelse av Sokrates’ forsvarstale  
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materialet hun har igjen etter ham. Skriftstykkene har vært av stor betydning for Vemund, og 

de blir også grunnleggende for Idun. Hun må være helt sikker på at de ikke forsvinner. 

  

3.2.5 Kirkegården  
 

Kirkegården er et fristed for Idun. En kirkegård er et emosjonelt kodet sted. Der skal det være 

stillhet og respekt for de døde. Iduns tilknytning til kirkegården begynner høsten 1943 da hun 

oppdager at morfaren skjuler de to flyktningene på loftet. Etter det vil hun ikke lenger besøke 

rederhuset på søndager. I stedet vil Idun nå bli med faren til kirken og bort på gravstedet til 

den avdøde søstera. Der står innskriften emigravit. Vemund forklarer at det betyr at Josefine 

Charlotte har utvandret til det noen kaller himmelen eller evigheten, mens andre benevner det 

utslettelsen eller det store intet. Da Vemund bodde i Tyskland, så han innskriften på 

minnesmerket over maleren Albrecht Dürer. Han hadde tenkt at den en gang i tida skulle stå 

på den gravsteinen han selv skulle ha, men så døde hans førstefødte datter, og da måtte hun få 

innskriften. 

Våren 1954 sitter Idun hver dag et par timer på kirkegården og løser ligninger før hun 

skal opp til artium i matematikk. Etter at eksamen er ferdig, fortsetter hun å sitte der med 

biblioteksbøker som hun ikke tør vise fram hjemme. Eller hun tar med seg minneboka, der 

hun har skrevet av fra farens dagbøker. Iduns spesielle sted er en liten haug under et stort 

eiketre. Det var der graven til storesøstera lå, men nå er steinen med «emigravit» fjernet, og 

kisten til navnesøstera er flyttet til familien Sands flotte gravsted. Kirkegården er det stedet 

der Idun kan være seg selv. Hun kan tenke tilbake på minnene om faren, og hun kan legge 

planer for framtida. Hun lover seg selv at når hun blir myndig, skal hun skaffe faren en ny 

gravstein. Der skal det stå «emigravit» og ikke «forhenværende» (sogneprest). Idun holder 

løftet sitt, selv om det ikke blir innfridd før i januar 1995. 

Da familien høsten 1954 oppdager at Idun er gravid, er det kirkegården som blir 

hennes tilfluktssted. Der kan hun legge av seg masken av ro og tapperhet. Hennes kroppslige 

reaksjoner er at hun hulker høyt, sitter sammensunket og rugger overkroppen fram og tilbake. 

Følelsene hennes er kaotiske og motstridende. Hun knytter nevene og setter mot i seg selv. Så 

kaller hun barnet for frelser, Guds lam og Jesusbarn. Hun navngir også barnet Idunaron og 

Aronidun. Hun former hendene til en ropert mot Midtøsten og etterlyser Aron. Han er den 

eneste hun har, og hvis hun mister ham, vet hun ikke hva hun gjør. 
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3.2.6 Vandringene som et emosjonelt rom 
 

Egentlig kan man ikke kalle en vandring for et emosjonelt rom. En vandring er ikke begrenset 

av tak og vegger. Vandringen kan stå for frihet og fravær fra de vanlige normene og reglene. 

Men vandring kan også representere det motsatte. Det kan være noe man flykter fra, det kan 

innebære oppløsning og brudd. I og med at Idun tilbringer så mye av sin tid på vandringer, 

velger jeg å betegne vandringene som et emosjonelt rom. Det kan være et relasjonelt rom 

etter David Harveys definisjon av begrepet, jfr. kapittel 2.5. 

I et litteraturhistorisk perspektiv har vandreren tradisjonelt vært en mann. Professor 

Tone Selboe utvider denne forestillingen da hun i 2003 gir ut boka Litterære vaganter. Byens 

betydning hos seks kvinnelige forfattere. Den handler om hvordan Camilla Collett, Sigrid 

Undset, Cora Sandel, Jean Rhys, Djuna Barnes og Virginia Woolf «iverksetter forholdet 

mellom by, vandring og litterært uttrykk» (Selboe 2003: 7). 

Haff er ikke med i Selboes utvalg. Iduns vandringer i Skammen er ikke 

dannelsesreiser. Heller ikke er det noe lystig preg over dem, tvert imot er de utløst av angst 

og uro. Å vandre er det som Idun velger når sammenbruddet truer. Derfor klarer hun ikke helt 

å skille de forskjellige reisene og årstallene fra hverandre. Idun reiser ikke bare til byer, men 

oppholder seg også på landsbygda. I Oslo er det blant annet Karl Johan og Aker Brygge som 

hun utforsker. I Danmark oppsøker hun flere ganger en småby på leting etter det 

bortadopterte barnet. Iduns handlinger blir styrt av fantasier og drømmer om barnet. Hun er 

som en søvngjenger og en skygge av seg selv. 

Etter hvert drar Idun sørover til Paris, Roma og Amsterdam. Hun må hele tida ta 

strøjobber for å overleve. Hennes venn, skuespilleren Hamlet, gjør liten lykke med sine 

forestillinger. Økonomisk gir det mye større uttelling da Idun tar på seg sin sykepleieruniform 

og tilbyr å måle blodtrykket på de forbipasserende. Andre ganger arbeider Idun i dystre 

maskinhaller eller med gårdsarbeid. Ofte beskriver hun en følelse av tomhet. Hun liker å sitte 

på med trailersjåfører. «[De] ruver ved siden av henne som en betryggende motvekt til 

hennes tomhet» (270). Noe positivt kommer det likevel ut av Iduns vandringer. En kjent 

skuespiller på Det Kongelige Teater i København roser henne for et dikt hun har skrevet, og 

han råder henne til å finne sitt eget kunstneriske område. 

 Vandringene er ingen permanent løsning på Iduns problemer med identiteten. Men de 

betyr en utsettelse og en pause. Hun kommer bort fra rederhuset og den strenge religiøse 
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praksisen der. De fleste av vandringene hennes foregår i unge, formative år. Hun prøver ut 

hasjrøyking, prostitusjon og andre alternative måter å leve på. Men det er romanskrivingen og 

kjærlighetsmøtet med Aron som blir nøkkelen til forståelsen av identiteten hennes. 

 

 

 

3.2.7 Asylet  
 

Fra høsten 1993 til januar 1995 bor Idun tre forskjellige steder på det psykiatriske sykehuset. 

Først er hun tvangsinnlagt på avdeling B. Der har hun det ganske fritt og åpent. Idun 

beskriver denne avdelingen som «normalitetens siste fastland» (11). Pasientene er vanlige 

lidende og lengtende mennesker. Selv om de er nedtrykte, engstelige og panikkslagne, har de 

fremdeles beholdt et håp om ei framtid.  

 Iduns neste oppholdssted på asylet er en mye strengere, fengselslignende 

pleieavdeling. Dette stedet betegner hun som «galehusets mest formørkede hjørne» (9). 

Pasientene her er nesten utelukkende senile eller dypt forvirrede, dessuten er de mye eldre 

enn Idun. De mumler uforståelig, gråter sårt eller rugger overkroppen fram og tilbake. Idun 

synes det er hardt at friheten er tatt fra henne, men ellers føler hun stedet nesten som et hjem. 

Hun har sitt eget store og lyse rom, og hun kan tilbringe dagen omtrent som hun vil. 

Etter den andre flukten mister Idun sitt dyrebare eneværelse. Nå må hun dele rom med 

fem andre pasienter. Skriveplassen hennes er bak et skjermbrett. Det er vanskelig å 

konsentrere seg, for de andre pasientene skriker og roper. På avdelingen er det skarpt 

neonlys, gjallende korridorer og et TV-apparat som står på fra morgen til kveld. Pasientene er 

låst inne og overvåket hele døgnet. Idun kaller avdelingen for «de fortaptes og de bortkomnes 

sted» (288). 

 Legene gir Idun tillatelse til å fortsette med forfattervirksomheten sin, men de vil 

holde et øye med skrivingen hennes i tilfelle det dukker opp noe av psykiatrisk interesse. 

Søster Sigrid er på Iduns parti. Hun har lest Iduns tidligere bøker og vet at de handler om 

mennesker som har mistet sin identitet. Sigrid sier at Idun trygt kan skrive hva hun vil og så 

gi de skrevne arkene til henne, slik at legene ikke kan få tak i manuskriptet. En dag finner 

imidlertid legene en kladd som Idun har kastet. Det er et opprørt brev til tvillingsøstera der 

hun har omtalt advokaten som «leiemorder» og sagt at han har «vridd dolken rundt i såret» 
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(18). Dette er Iduns sterke reaksjon på umyndiggjøringen, men det er nok til at legene gir 

Idun diagnosen paranoia.  

Idun sammenligner seg med sine medpasienter: «De likner meg som jeg ville være om 

et forsvar inne i meg brøt sammen, hvis jeg mistet evnen til å ta et skritt tilbake og se på min 

egen livshistorie med klare og oppmerksomme øyne» (289). Man kan tolke det slik at Idun 

ser på forfattervirksomheten som livsnødvendig for henne. Hvis hun ikke hadde hatt 

skrivingen, ville hun blitt som de andre pasientene. Idun sier at hun mange ganger har vært så 

svak at hun nesten har følt asylet som et hjem. Den første gangen noen snakker om at hun har 

mulighet til å bli utskrevet, blir Idun grepet av redsel. Det er fordi hun tenker på sitt 

ufullendte forfatterskap: «[D]e kunne like godt ta og begrave meg den dagen jeg ikke lenger 

var i stand til å gjenskape mitt ødelagte liv og forvandle min sorg til skjønnhet» (238). Dette 

kan fortolkes som at Idun synes det er bedre å sitte på asylet og skrive enn å streife rundt og 

«dikte med kroppen». 

Idun som psykiatrisk pasient handler ikke i tråd med normalcy, det vil si det som 

legene eller tvillingsøstera forventer. Det at hun to ganger rømmer fra sykehuset, gjør at hun 

mister sine privilegier. Men Idun oppnår også en del positive ting på grunn av sine 

fluktforsøk. Hun kommer ut blant friske, normale mennesker. Der får hun justert sin 

selvoppfatning og testet ut om den psykiatriske diagnosen er riktig. Hvis hun ikke hadde 

rømt, hadde hun ikke truffet forlagsredaktøren. Han kjenner henne igjen og anerkjenner 

henne som forfatter. Fordi Idun har fått invitasjon om å komme tilbake til forlaget ni måneder 

seinere, får hun god tid til å planlegge sin neste flukt. Siden tre av bøkene hennes skal utgis 

på nytt, får hun medieomtale, og på denne måten får Aron lese om henne, 40 år etter at han 

reiste til Israel. 

Ved sin skrivevirksomhet påvirker Idun innholdet i det emosjonelle rommet som 

asylet er. Hun fjerner noe av tristessen og stillstanden og erstatter det med noe konstruktivt og 

framtidsrettet. Det er her hun utøver sin kunstneriske virksomhet og forvandler lidelse til 

skjønnhet. Asylet fungerer for Idun på samme måte som kirken fungerer for Vemund. For 

ham er kirken en konsertscene der han utfolder sitt virkelige jeg. 

Iduns skriveplass på asylet er bak et skjermbrett. Kanskje har Bergljot Hobæk Haff 

fått idéen til dette fra skjebnen til lyrikeren Gunvor Hofmo (1921–1995)? Hofmo fikk i 1954 

diagnosen paranoid schizofreni og hadde i alt fire opphold ved det psykiatriske sykehuset på 

Gaustad. Det lengste oppholdet varte fra 1964 til 1975. I 1971 hadde Hofmo hatt seksten 
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tause år da hun ikke hadde skrevet noe. En dag sa hun til overlegen at hun ikke ville bli med 

de andre pasientene på arbeidsstuen og veve. Da foreslo han at hun kunne begynne å dikte 

igjen, og han skaffet henne et bord i korridoren der hun kunne sitte. Hofmo syntes det var 

vanskelig å konsentrere seg der, men likevel kom hun i gang med skrivingen igjen, og hun 

fikk Kritikerprisen i 1971 (Retterstøl 2004: 455-461). 

 

 

3.2.8 Det emosjonelle rommet mellom Idun og Trinebeth  

 
Forholdet mellom tvillingsøstrene er alt annet enn hjertelig. Allerede i barndommen har Idun 

bedre kontakt med lekekameraten Aron enn med Urd og Vidar. Idun og Aron er ofte på lag 

mot de to andre. Idun må ta imot alle de skjellsordene som ingen tør å slenge etter Urd og 

Vidar. Også de har en far som er landssviker, men likevel greier de å gå fri.  

Søsknene utvikler seg i helt forskjellig retning. Idun vil ikke svikte Vemund, så hun 

holder fast på det navnet som han har gitt henne, Idun Hov. Vidar og Urd, derimot, fornekter 

alt som minner om faren. De velger den identiteten som har med Marias familie å gjøre: 

Nicce Sand og Thrinebeth Sand. Iduns avstandstagen til mora og søsknene er så dyptgripende 

at hun kaller dem «djevler» da de kaster Vemunds boksamling. 

Thrinebeth er den ubestridte lederen i klassen. Thrinebeth og gjengen hennes håner 

klasselæreren Nils Haugland. Idun, derimot, synes Haugland er den beste læreren de har. 

Fordi Idun og Urd er så like, og fordi det er så mye forvirring rundt både fornavnene og 

etternavnene deres, begynner Haugland å kalle dem for Scylla og Karybdis13. Idun er den 

fryktelige Scylla med de seks hodene, mens Urd er det umettelige svelget Karybdis med bare 

ett hode.  

I slutten av mai 1994 inviterer Trinebeth Idun hjem til seg for at de kan snakke 

sammen om et planlagt TV-program. De er svært like av utseende, med unntak av at Iduns 

ene øye er brunt, og det andre er blått. Dette er en legemligjøring (materialisering) av Iduns 

splittelse. Idun synes at navnet Trinebeth er kunstig og affektert. 

Idun lurer på hvordan Trinebeth kan være til hjelp for sine pasienter, og hun gjør narr 

av at hun ikke ser dypere når hun er dybdepsykolog. For seg selv refererer Idun Vemunds tre 

 
13 Skylla er i gresk mytologi et sjøuhyre, særlig kjent fra fortellingen i Homers Odysseen, 12. sang. Odyssevs 
seiler der inn mellom Skylla og Karybdis, en malstrøm. https://snl.no/Skylla 
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kilder til innsikt i menneskesjelen: mot til å se inn i seg selv, diktning og iakttagelse av andre 

mennesker. Idun mener at Trinebeth verken er opptatt av diktning eller av å se inn i seg selv. 

Hun flyter på sine teoretiske kunnskaper og har så kjapt et hode at hun oppfatter alt med en 

gang. Idun er kritisk til at hun ikke trenger å grunne på ting. Hun er også svært skeptisk til 

Trinebeths programserie «Den ulykkelige tvilling». Der vil Trinebeth vise at egenskapene hos 

et tvillingpar er svært ulikt fordelt, og at det alltid er en av de to som blir taperen. På denne 

måten utøver Trinebeth modellmakt14 og undertrykker sin søster. 

Som jeg viser i kapittel 4.2.1, har Idun en svært splittet identitet. I tillegg har hun en 

tvillingsøster som av vesen er Iduns motsetning. Det er som om Haff bruker tvillingsøstera 

for å understreke Iduns mangedoble splittelse.   

 

3.2.9 Oppsummering 

 
Iduns oppvekst på prestegården bryter med normaltilstanden ved at verken Maria eller 

Vemund klarer å gi Idun et sikkert tilknytningsmønster. 

I rederhuset er Idun underlagt et emosjonelt hegemoni fra morfaren og hans to søstre. 

De sørger for at hun ikke kan opprettholde kontakten med Aron da han reiser til Israel. 

På Vemunds sykeleie er det Idun som må være den ansvarlige og hindre at 

dokumenter blir brent. Idun må være på vakt fordi Vemund er følelsesmessig ustabil. I det 

ene øyeblikket brøler han, i det neste gråter han.  

Idun er svært opptatt av Vemunds tanker. Hun har et skrivehefte der hun etter farens 

diktat har skrevet av fra Apologien. Idun har også ei minnebok der hun har skrevet av fra 

Vemunds almanakker. Skriveheftet og minneboka er blant Iduns kjæreste eiendeler. Hun 

leser stadig i dem og passer godt på dem. 

På kirkegården har Idun et fristed. Der kan hun trekke seg tilbake, lese «forbudte» 

bibliotekbøker, minnes faren sin og ta inn over seg sine kaotiske og motstridende følelser 

over barnet hun bærer. 

 
14 Modellmakt er et begrep utviklet av den norske sosiologen og sosialpsykologen Stein Bråten. Det betyr 
innflytelse på andre gjennom en virkelighetsmodell med endegyldige svar, der det ikke finnes alternative 
perspektiver og virkelighetsdefinisjoner (https://nbl.snl.no/Stein_Br%C3%A5ten) 
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Iduns vandringer er utløst av angst og uro. Hun klarer ikke å skille fra hverandre 

årstallene og de forskjellige reisene. For Idun betyr vandringene en utsettelse og en pause.  

 Den psykiatriske pasienten Idun handler ikke slik det forventes av henne. Idun 

sammenligner seg med de andre pasientene. Hvis hun ikke hadde hatt forfattervirksomheten, 

ville hun blitt som dem. Med sin skriving tilfører Idun noe konstruktivt til tristessen på asylet. 

 Forholdet mellom Idun og Trinebeth er dårlig. De har utviklet seg i helt forskjellig 

retning. Idun er kritisk til at Trinebeth er så overfladisk. Idun har en svært splittet identitet. 

Fordi hun har en tvillingsøster som er så annerledes, føles splittelsen enda større. 

 

4 Scripts 

 
I kapittel 2.2 definerte jeg script-begrepet fra Schank og Abelson som et narrativt mønster 

eller en sekvens av hendelser som gjentas i menneskers liv. Andersen utdyper i sin bok 

Forstå fortellinger (2019) at følelser ikke bare kommer hver for seg og klart atskilt, men at de 

kommer i serier eller rekkefølger som danner scripts. Noen instinktive reaksjoner, som frykt-

flukt, frykt-frys og frykt-kamp, er automatiserte scripts som er felles for alle pattedyr. Hvis 

enkeltpersoner eller litterære karakterer har et atypisk eller avvikende livs-script (Sylvan 

Tomkins), vil vi prøve å finne årsaker til det avvikende scriptet. Vi vil konstruere eller 

forestille oss en mulig årsak og slik opptre som amatørpsykologer overfor medmennesker og 

litterære figurer (Andersen 2019 a: 40-41).  

 

4.1 Vemund  
 

4.1.1 Det selvmotsigende scriptet 

 
I likhet med sin far vil Vemund klare seg selv. Thormod sliter seg til krøpling for å løse ut 

gården i stedet for å ta imot prestens tilbud om å samle inn penger til hans utdannelse. 

Vemund sender konfirmasjonsgavene tilbake til morsslekten, for han «ville ikke begynne sitt 

voksne liv med å stå i takknemlighetsgjeld til noen» (90). Derfor kan han heller ikke ta inn 

hos morbroren da han som syttenåring rømmer hjemmefra nyttårsaften 1916. Men i og med 
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at han har tatt imot hjelp fra Quisling-familien, blir han stående i evig takknemlighetsgjeld til 

dem. Dette får store konsekvenser for hans videre skjebne. Hvis Vemund heller hadde valgt å 

ta imot støtte fra morbroren, ville han ha stått mye friere i sin lojalitet. 

Helt fra Vemund er ung, er det viktig for ham å komme «opp og fram». Han har sett 

hvordan farens lysende åndsevner har gått til grunne i det fysiske slitet for å overleve på den 

lille gården. Vemund er en person med to doktorgrader. Det var absolutt ikke vanlig i Norge i 

1934. Man skulle vente at han da er vant til logiske slutninger og til å veie argumenter opp 

mot hverandre. Men 18/3-1934 skriver Vemund i dagboka at han aldri har blitt noe 

forstandsmenneske. Han har sterke anelser og intuisjoner, men er irrasjonell fra innerst til 

ytterst. Dette kan tyde på at han ser på seg selv mer som en kunstnernatur enn som en 

intellektuell. 

Imidlertid går Vemund systematisk til verks for å observere naturvitenskapelige 

fenomener som vær og vind. Det virker som han har mangelfull selvforståelse. Egentlig var 

han kanskje flinkere til å observere seg selv som syttenåring. Den 3/1-1917 skriver han at han 

ikke er så glup som faren, men til gjengjeld har han fått tildelt en god porsjon sunn fornuft, 

noe faren mangler, så han håper det kan redde ham fra å bli en slik særling som Thormod.  

Den 25/4-34 skriver Vemund at «høyt oppe og dypt nede er mine sanne steder. 

Derimot mangler jeg borgerlige instinkter og vet ingen råd med det folkeferd som har satt seg 

vel til rette på midten» (69). Flere ganger er han midt mellom to ytterligheter: «[S]toltheten 

og forlattheten kjempet som to villdyr inne i meg» (100), skriver han da han som syttenåring 

banker på døren til Gjerpen prestegård. «Lyst og plikt sliter i meg, og ofte er jeg så fortumlet 

at jeg ikke vet hva som er det ene og hva som er det andre» (111), skriver han to måneder 

seinere, da han må velge mellom å bruke frisøndagen til å lese eller til å besøke mora som 

han ikke har hørt noe fra etter at han rømte fra nedre Hov. På sykeleiet i 1951 harselerer han 

over det skrevne ord, men plutselig tar han det i seg igjen og hvisker: «[I] begynnelsen var 

ordet, og alt som er godt og stort i verden er sprunget ut fra det» (226). Med alle disse 

motsetningene i seg, kan man si at Vemund er et eksempel på Haffs påstand om at mennesket 

er delt mellom det gode og det onde, og at det pendler mellom motsetninger. 

I Apologien, forfattet mellom 1944 og 1951, skriver Vemund at han har vært nihilisten 

som ga sine egne lover. Ifølge Store norske leksikon finnes det mange former for nihilisme. 

Her skal jeg hovedsakelig ta for meg nasjonal nihilisme, men også nevne litt om eksistensiell 

og anarkistisk nihilisme. Den nasjonale nihilismen gir seg uttrykk i negasjon eller 
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undervurdering av ens egen nasjons betydning og tradisjonenes verdi. Den første delen av 

definisjonen passer for Vemund. Han kjenner seg hjemløs og føler ingen tilknytning til 

fedrelandet.  

Den andre delen av definisjonen passer derimot ikke, for Vemund er glad i 

tradisjoner. Han synger sine yndlingssalmer «I himmelen, i himmelen» og «Ingen vinner 

frem til den evige ro» under høymessen 17/9-1944, der Quisling er til stede. Den siste salmen 

er en gammel norsk folkemelodi med mange slyng og forsiringer, og Vemund har lært den av 

sin mor. Da Quisling blir invitert til prestegården etter gudstjenesten, velger Vemund sanger 

av Per Sivle og Welhaven, «begge diktekunst i den høye stil som jeg mente måtte harmonere 

med ministerpresidentens nasjonale sinnelag og hans religiøst farvede idealisme» (183).  

En annen tradisjon som Vemund er opptatt av, er skikken med norrøne navn. Maria og 

Vemund kunne aldri bli enige om hva barna skulle hete. Den første gangen lot Vemund 

Maria få det som hun ville, så eldstebarnet ble kun hetende Josefine Charlotte. Men siden 

føyde Vemund alltid til et ekstra navn da han førte navnene inn i kirkeboka. Dette gjorde han 

uten Marias samtykke.  

Den nasjonale nihilismen forherliger ofte andre nasjoner og deres kultur, og den har 

tilknytning til kosmopolitismen. Vemund svermer for alt som er tysk. I åndelig og kulturell 

forstand er han kosmopolitt, og hans tilhørighet kjenner ingen landegrenser. Han refererer til 

Goethe, Albrecht Dürer, Verdi, Pusjkin og Dostojevskij. Likevel skriver han i dagboka 23/9-

1944 at han trolig ikke har anlegg for å bli noe rendyrket åndsmenneske. «Min higende ånd 

har tunge klumper med jord under føttene, tross alle fluktforsøk vasser den ennå i myra og 

ulendet på nedre Hov» (188). 

Den eksistensielle nihilismen hevder at eksistensen er meningsløs. Det må jo være det 

motsatte av hva Vemund står for. Under rettssaken vitner kirkens respekterte organist til 

fordel for Vemund. Organisten forklarer at Vemund ser på livet som noe umistelig. For ham 

er eksistensen en Guds gave. Selv under de mest truende omstendigheter, er det livsviktig å 

bevare eksistensen.  

I Turgenjevs Fedre og sønner (1862) og Dostojevskijs De besatte (1871-72) skildres 

nihilister som anarkister i militant opposisjon til alt som heter sivilisasjon og kultur (Store 

norske leksikon). Det eneste som kan oppfattes som anarkistisk ved Vemund er hans holdning 
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til prekenen. Han vil la teksten tale for seg selv. «Ingen preken kan i noe fall overgå 

evangeliet, så skam få den som legger noe til eller trekker noe fra», erklærer han før 

tiltredelsesgudstjenesten 18/3-1934 (58).  

 

4.1.2 Low road-scriptet  

Det ser ut til at Vemund har arvet farens hissige temperament. Riktignok er han den sindigste 

av de tre brødrene, «men når han en sjelden gang mistet fatningen, utartet det til rene 

berserkergangen, han brølte som en villmann og slengte redskap og husgeråd veggimellom» 

(90).  

Da Vemund de siste månedene før artium får gå på Skien latinskole, gjør de andre 

elevene narr av dialekten til Vemund, og de holder seg for nesa fordi klærne hans lukter av 

stall og fjøs. Men han tar aldri igjen. «Jeg hadde det sånn alt som ung at slapp jeg først sinnet 

løs, så endte det med at jeg ikke kunne styre meg» (122). 

I årene fram til annen verdenskrig klarer Vemund å skjøtte sin prestegjerning 

uangripelig. Men «[s]å snart han var tilbake i prestegården, slo hans temperament gnister, og 

hissigheten som alltid før hadde hatt en påviselig årsak, kom nå over ham som lyn fra en klar 

himmel» (147). Maria vet aldri hvor hun har ham. Når Vemund får raserianfall, slår han 

knyttneven i møbler og paneler, og Maria er livredd for å bli slått: «Maria sto i en krok og 

skalv til anfallet var over, livende redd for at det neste knyttneveslaget skulle gjelde henne» 

(148). Etter seks års ekteskap beskriver Maria Vemund som en melankolsk særling som hun 

ikke skjønner seg på. Han er et stemningsmenneske som kan skifte sinn fra det ene øyeblikket 

til det andre. Han ler, synger, grubler, spøker og spotter uten at hun skjønner hvor han vil hen. 

Vemund greier å styre seg fram til 1944. Da har han vært etablert i ekteskap og 

prestestilling i ti år. Plutselig er det så mye utenfra som presser på ham. Han klarer ikke ta et 

ordentlig oppgjør med folk, men bærer sinnet inne i seg helt til han eksploderer overfor Maria 

og barna. Etter hirdstevnet med Quisling beskriver Vemund sin situasjon med at han «står 

med ryggen mot muren» (184). Det er slutt på samlivet med Maria. At han søker avskjed som 

prest, og at han har begynt å forfatte sitt forsvarsskrift, Apologien, er tegn på at han begynner 

å gå mot et sammenbrudd. Gjennom årene har han samlet opp mye sinne. Det skjer en 

endring i hans affektive mønster. Han mister mer og mer kontroll over sine impulser.  
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I dagboka fra 1944 skriver Vemund om tre episoder der han bryter med 

normaltilstanden og blir rasende. Han eksploderer etter en low road reaction. Det er fordi han 

ikke klarer å sette grenser for sine nærmeste. Første gang er påskemorgen. Maria pynter seg 

for søndagsmiddagen i rederhuset. Vemund kjenner en vill trang til å smadre speilet og knuse 

hennes selvnytelse. Så han puffer henne mot veggen og går løs på henne på en grov og 

voldsom måte.  

 Det at Maria pynter seg, er i Hogans terminologi an incident. Vemund har helt siden 

det mongoloide barnets fødsel i 1935 funnet seg i svigerfarens bestemmelse om at bare Maria 

og barna skal være med på middagene i rederhuset. Han føler at han blir holdt utenfor. Hans 

vold mot Maria er et svar på the incident. Dette blir da an event. 

Den andre episoden skjer da broren Balder, som er en innflytelsesrik nazist, er på 

besøk i prestegården hos Vemund. Balder nevner et hirdstevne som snart skal være i byen, og 

han vil gjerne at det skal være en festgudstjeneste etter stevnet. Vemund har ikke lyst, men 

går med på Balders krav. Han sier at det er hans oppgave å holde gudstjeneste hver søndag, 

«uansett hvem som kommer og setter seg i kirkebenkene» (170). Men etter at Balder har 

forsvunnet, går Vemund løs på møblene, sparker pianoet, slenger bøker i gulvet og feier 

familiebilder ned fra veggen. Vemund ligger under for den dominerende broren. Han makter 

ikke å ta et oppgjør med ham.  

Den tredje gangen er da Maria får en pels i julegave av Todleben. Maria blir strålende 

glad for pelsen. I julehelgen har hun den på seg i kirken, og hver dag i romjulen drar hun ut 

på byen for å vise seg fram. Vemund vil ikke ta gleden fra Maria og jage bort den gode 

stemningen i huset. Men etter et anonymt brev om at pelsen er konfiskert fra en deportert 

jødinne, eksploderer Vemund. Han slenger pelsen i gulvet og tramper på den, river duken av 

bordet, tråkker rundt i andaktsbøker og knust servise og skriker det eneste ordet han vet av 

når alt går over styr for ham: «Fillegreier!» 

Heller ikke etter fengselsoppholdet er Vemund kvitt temperamentet sitt. Han har brå 

omslag fra den ene følelsen til den andre. Det går ut over Idun. Hun hjelper ham på alle 

måter, men han slår henne, selv om hun bare er 13 år og ikke har gjort noe galt. Idun 

unnskylder ham.  

Low road- handlinger trenger ikke bare være knyttet til raseri og vold. En svært 

impulsiv reaksjon fra Vemunds unge år er da han besøker mora 10/3-1917 for å forsikre seg 
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om at hun har det bra etter at han har stukket hjemmefra. Plutselig buser han ut med at han vil 

bli prest, noe som aldri har vært i hans tanker. Det er den eneste livsveien som i foreldrenes 

øyne kan rettferdiggjøre Vemunds flukt fra nedre Hov. Imidlertid vet ikke Vemund om han 

kan innfri dette løftet til mora, for han har ikke fått noe kall. 

 

4.1.3 Det ambivalente scriptet (Vemunds holdning til nazismen)  
 

Under rettssaken i 1946 sier Vemund at han aldri har kunnet anerkjenne kollektive 

forpliktelser. Han mener at hvert menneske er alene med sin samvittighet og må handle etter 

den. Allerede i 1934 sier han at han ikke liker arbeiderbevegelsens dag 1. mai: «[Jeg] tåler 

ikke denne dagen med dens knyttede never, plakater og billige slagord» (70). 

Bokas autorale forteller hevder at det var Balder som meldte Vemund inn i Nasjonal 

Samling da Vemund kom tilbake fra Tyskland i 1934, og at det i alle år var Balder som 

betalte Vemunds medlemskontingent. Selv hadde Balder vært medlem siden partiet ble stiftet 

i 1933.  

Vemund selv skriver i dagboka fra 20. mars 1934 at han har fått brev fra Quisling som 

innbyr ham til å bli medlem i NS. Vemund føler en enorm takknemlighetsgjeld til Quisling-

familien, men skriver tilbake til Quisling at han ikke er noe politisk hode.  

9. august 1934 får Vemund brev fra generalsekretær Rolf J. Fuglesang om at han er 

innskrevet som medlem i Nasjonal Samling. Vemund sier til seg selv at NS bare er en liten 

svermerisk sekt som aldri vil få noen politisk betydning. Han ville aldri ha svart på 

henvendelsen hvis det ikke var for at Quisling var stifteren. Vemund omtaler seg som en 

separatist som alltid har gått sine egne veier. Nå har han blitt medlem av et politisk parti, selv 

om det har skjedd ved en misforståelse eller en ren tilsnikelse. 

 Etter Quislings overnatting på prestegården i september 1944 husker Vemund 

plutselig på at han har glemt å fortelle Quisling at han ikke selv har meldt seg inn i Nasjonal 

Samling. Derfor kan han heller ikke melde seg ut.  

I et middagsselskap i april 1934 snakker borgerskapets damer om hvor begeistret de er 

for Adolf Hitlers utseende og stemme: «Fruene til å kakle og slå med underarmene, akkurat 

som hønsene hjemme på Hov når de letter på de dvaske vingene og flyr opp på en høyere 

vagle» (66). Her virker Vemund veldig nedlatende til nazismens sympatisører. Da Vemund 
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blir utfordret om sitt syn på Adolf Hitler, svarer han at det ikke er lett å skjønne seg på 

nazismen. Kanskje den bare er en episode som fort vil forsvinne ut av historien, eller kanskje 

den er en hestekur som Tyskland må igjennom for å overleve som nasjon.  

Men etter denne utlegningen kjenner Vemund seg splittet og svært ille til mote. Han 

bestemmer å holde seg langt unna NS. Han blar i sin tyske doktoravhandling og blir 

mismodig. I avhandlingen har han sammenlignet den før-sokratiske og den hebraisk-

kristelige tenkningen. Han bruker sin analytiske emosjonalitet og konkluderer med at han har 

valgt dette temaet fordi det handler om å overleve. Vemund sier at han helt fra han var liten 

har måttet samle hele sin kampånd, for at ingen skulle kue ham og stjele hans liv. Han siterer 

den førsokratiske filosofen Heraklit om at krigen er alle tings far. Vemund mener at han 

mange ganger har holdt på å bukke under, og at det hele tida har vært alles kamp mot alle. De 

første studieårene hadde han ikke råd til lærebøker. Han måtte arbeide ved siden av studiene, 

og en værelseskamerat døde av galopperende tæring. Vemund kjente heller ikke spillereglene 

i akademiske diskusjoner. 

Vemund tenker også tilbake på en filosofisk samtale han hadde med Heidegger på 

jakthytta i Schwarzwald høsten 1933. Heidegger hadde da tiltrådt som rektor ved 

universitetet i Freiburg. Vemund spør om ikke Heidegger har innlatt seg for sterkt med de 

nye makthaverne. Bakgrunnen er at Heidegger etter Hitlers maktovertakelse 30. januar 1933 

har vært talsmann for nazismen ved tyske universiteter. Heidegger parerer Vemunds spørsmål 

med at det er en merkelig kritikk fra en mann som nettopp har avlagt en doktorgrad om 

overlevelse. Under samtalen på jakthytta ribber Heidegger en tiur. Han hever kniven, og med 

et raskt kutt skjærer han hodet av fuglen. Dette kan tenkes som en illustrasjon av Heideggers 

utsagn om at tyskerne alltid har vært flinke til å utvikle systemer, men de har unnlatt å 

handle. Med Friedrich Nietzsche vil Heidegger påkalle den leende løven som ikke skammer 

seg over å være til.  

I 1934 har brødrene Balder, Steingrim og Vemund helt forskjellig holdning til 

okkupasjonen. Balder er en av spissene i Nasjonal Samling. Han er fylkesfører i partiet og har 

gode kontakter i politi og rettsvesen. Med Steingrim er det helt motsatt. Han har sluttet seg til 

motstandsbevegelsen. Vemund står i en mellomposisjon. Da han er på sommerferie på nedre 

Hov, ser folk til en annen kant og sniker seg forbi ham som om han bærer på en smitte. Han 

spør seg selv: «Var det ikke snart på tide å finne ut hvordan min holdning er til okkupasjonen 



   
 

53 
 

i Norge? Jeg vet jo at det går mot et tysk nederlag, og at jeg i alles øyne befinner meg på den 

gale siden» (174). 

Da Vemund første gang møter Todleben, beskriver han seg som den fødte sivilist, og 

at militarismen er absurd. Han velger å se bort fra Todlebens uniform med dens 

dødssymboler og legger i stedet vekt på Todlebens åndelige dannelse. Vemund er klar over at 

han kommer til å bli utsatt for kritikk for at han vil fortsette møtene med den tyske offiseren. 

Men han er villig til å ta risikoen, for han nekter å dele menneskeheten opp i kategoriene 

venn og fiende.  

Egentlig er det veldig liten forandring å spore hos Vemund fra 1934 til 1944 når det 

gjelder holdning til nazismen. Riktignok tar Vemund et oppgjør med nazismen etter Balders 

selvmord. Han mener at partiet NS har sin rot i en primitiv stammekultur og uttaler at han 

aldri kan bli med i et slikt parti som mangler virkelighetssans og humanitet. 

Noen ganger under okkupasjonen utviser Vemund en moralsk og patriotisk holdning. 

Den 23. september 1944 driver han og såler skoene til alle i familien. Maria er kritisk til 

resultatet og sier at faren har gode forbindelser hos de handlende i byen. Vemund blir het i 

hodet, men klarer å si fra på en behersket måte at han ikke vil ha svartebørsvarer. At han blir 

varm, er en reactive emotion som viser at utsagnet er viktig for ham. Det er et brudd med 

normalcy i hans tankegang. Dette står i skarp kontrast til Vemunds reaksjon på pelskåpen 

som Maria får av Todleben tre måneder seinere. 

Den 21. oktober er Vemund på maskinfabrikken for å lete etter Steingrim, som har fått 

seg arbeid der. Da ser han at bedriften kjører for fullt mens all annen industri ligger nede. 

Fabrikken leverer våpen og maskindeler til okkupasjonsmakten. Andreas Sand er 

hovedaksjonær, og Vemund konstaterer ironisk at svigerfaren har like stort hell i det 

verdslige som i det himmelske. «Idag15 leverer fabrikken isenkram til tyskerne, imorgen16 

skriver den kontrakter med motparten, hvis vinden skulle snu og blåse en annen vei. 

Spekulanten Andreas Sand vet nok å sikre seg til alle sider, han opererer høyt og lavt og har 

like gode forbindelser hist oppe som her nede» (201) 

 
 

 

 
15 Sammenskrivning i stedet for særskrivning 
16 Sammenskrivning i stedet for særskrivning 
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4.1.4 Et narsissistisk script  
 

Det ser ut til å være viktig for Vemund å bli beundret. Første gangen han opplever det, er når 

han som syttenåring synger seg inn i hjertet til prost Quisling. I sin første gudstjeneste som 

prest gjør han lykke med å synge en salme for menigheten. Han får applaus for å synge i et 

middagsselskap, og damene beklager at han ikke har gått til operaen. Men etter hvert som 

årene går, er det bare korfremføringene og musikkandaktene som gir ham trøst. 

Utgangspunktet for Hogans bok Affective Narratology er en analyse av Leo Tolstojs 

roman Anna Karénina. Her refererer Hogan til Sartres begrep nothingness. Hogan hevder at 

en romanpersons plassering ikke bare dreier seg om hvor han er, men like mye om hvor han 

ikke er (Hogan 2011: 29). 

Jeg mener at det er mulig å bruke begrepet nothingness om Vemund høsten 1944. 

Maria har ingen varme følelser igjen for Vemund. Svigerfar Andreas har fra første stund bare 

kjent forakt for ham. Fra sine søsken møter Vemund enten anklager, passiv motstand eller 

krav: Kjellfrid mener at Vemund som eldste sønn må ta ansvar for å gjøre noe med 

gårdsbruket nedre Hov. Steingrim oppfordrer ham til å berge Svallaug fra Balders 

fangenskap. Men Svallaug vil absolutt ikke bli reddet. Fra Balder blir Vemund presset til å ta 

imot Quisling. 

 Nå er det bare Todleben som beundrer Vemund. Dagen etter deres første møte skriver 

Vemund i dagboka: «Gud i himmelen, kan det være sant at min isolasjon er brutt, og at jeg 

har funnet fram til en oase i ørkenen» (190)? Her kan man si at Vemund føler at Todleben 

opphever hans nothingness. Det er ingen av de andre som ser ham. Derfor er Vemund villig 

til å se bort fra de sidene ved Todleben som han ikke liker. 

 Det selvopptatte ved Vemund kommer også fram da han ligger på sitt sykeleie 

vinteren 1951. Før har han ikke lagt vekt på sine attester og vitnemål. Men etter at han er 

løslatt fra fengselet, føler han seg overvunnet og uskadeliggjort. Det er derfor en tiltrengt 

oppreisning for ham når han kan se ut over dokumentene som bekrefter hans glimrende 

eksamener. De er synlige bevis på at Vemund har vært til og satt spor etter seg i verden. Det 

eneste papiret han ikke tåler å se, er dommen for landssvik. I stedet for Todleben er det nå 

Idun som beundrer Vemund. Det er bare hun som nå opphever hans nothingness. Som 

beskrevet i kapittel 3.2.3 er det både alders- og maktmessig et svært asymmetrisk forhold 

mellom far og datter. På sykeleiet får Vemund henne til å lese høyt fra skriftene hans. På hans 

befaling stryker hun setninger, retter trykkfeil og bytter ut mindre heldige uttrykk med mer 

presise formuleringer. Vemund uttaler at han var så dum å gjøre et uvitende barn til arkivar. 
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Men samtidig får han den mest nesegruse, ukritiske beundreren som tenkes kan. Vemunds 

ord er lov for Idun. At hun, når hun blir voksen, lover å skrive en stor og tykk, ny apologi om 

ham, er oppbyggelig for selvfølelsen til den landssvikdømte faren. 

  

  

4.1.5 En skyldig persons script  

 
I boka Forstå fortellinger beskriver Andersen en person som realiserer «feil» script. 

Andersen analyserer novellen «Carl Lange» av Kjell Askildsen. Hovedpersonen der er 

sannsynligvis helt uskyldig, men etter at mistanken mot ham er presentert, begynner han å 

oppføre seg som en skyldig. Han oppfører seg mistenkelig, skjuler seg og forandrer utseende. 

Carl klarer ikke å realisere den uskyldiges script, men fanges av scriptet til en skyldig person. 

Andersen spør: «Er det sånn at vi alle egentlig bærer på en skyldfølelse og en skam som kan 

undergrave oss hvis den bare blir trigget? Er skyld og skam en slags eksistensiell grunnmodus 

som gjenspeiler en latent selvundergravende prosess?» (Andersen 2019 a: 42). 

Man kan si at Vemund på samme måte fanges av en skyldig persons script da han 

vinteren 1946 blir stilt for retten. Den allvitende fortelleren kommenterer: «Det utrolige er at 

han satt inne med beviser på sin uskyld, men av uransakelige grunner lot være å gjøre bruk av 

dem» (161).  

Det er fem anklagepunkter mot Vemund, og prosedyren varer i tre dager. Det første 

punktet gjelder medlemskapet i Nasjonal Samling. I kapittel 4.1.3 har jeg redegjort for de 

motsetningsfulle utsagnene om Vemunds innmelding i NS. Da Vemund sitter på 

tiltalebenken, spør aktor ham om han ikke vet at han står på partiets medlemsliste. Vemund 

sier at han har hatt sine anelser, men siden han aldri har meldt seg inn, kan han heller ikke 

melde seg ut. Her kunne Vemund ha vist til dagboka om brevene fra Vidkun Quisling og NS’ 

generalsekretær Fuglesang, men han gjør det ikke. «Og da sognepresten var så uklok å holde 

sine dagboksopptegnelser skjult, manglet de akter som kunne ha kastet lys over sakens rette 

sammenheng» (167). Det viktigste vitnet, Balder, er død og kan ikke forklare sin rolle i 

innmeldingsprosessen. 

 Vemund sier seg skyldig i anklagepunkt 2 om at han har hatt vennskapelig samkvem 

med okkupasjonsmakten, det vil si den høyere offiseren Todleben, Terbovens forlengede 

arm. Vemund innrømmer også punkt 4 om at han har hatt besøk av Quisling og holdt 



   
 

56 
 

gudstjeneste under et hirdstevne i byen. Dessuten vedgår han punkt 5 om at han har låst 

Steingrim inne i sakristiet.  

Imidlertid nekter han blankt punkt 3 om å ha angitt en jødisk kvinne og hennes sønn 

til byens politimester. Vemund antyder at noen kan ha stjålet prestekontorets papir og 

etterlignet hans underskrift. Han kan ikke vite dette, men leseren vet, for den allvitende 

fortelleren har fortalt at onkel Balder tok med seg prestekontorets skrivepapir da han i 

november 1944 tvang seg inn i prestegården og presset Idun for opplysninger. Han passet 

også på å stemple papiret med prestens eget stempel.  

Under rettssaken opptrer Vemund mer som en tilskuer enn en tiltalt. Han viser en 

merkelig passiv holdning. Han sitter hele tida fjern og stirrer ut i luften. Med et rykk kommer 

han til seg selv hver gang motparten avkrever ham et svar. Avisreferatene forteller at 

Vemund gang på gang kommer med overbevisende argumenter, men plutselig blir han 

betenkt, gjør innrømmelser og ender med å gi motparten medhold.  

Det er spesielt når det kommer til vennskapet med Todleben at Vemund har vanskelig 

for å forsvare seg. På aktors spørsmål om hvordan han har kunnet bli venn med fienden i en 

så tung tid for landet, svarer Vemund at han ikke anerkjenner kollektive forpliktelser. Selv i 

krigstid finnes det for ham ikke noe fiendtlig forhold mellom mennesker, bare mellom stater. 

Vemund refererer til Pusjkins inndeling av menneskeheten i tre kategorier: bødler, ofre og 

forrædere. Han ser på seg selv som forræderen som står i midten og er en forsonende instans 

mellom to ytterligheter. Han synes det er best å si nei til begge sider. De to andre 

alternativene vil være å si ja til å øve urett eller å si ja til å bøye seg under åket. Dommeren 

innvender at det kanskje ikke er noe fristed mellom makten og undertrykkelsen, men Vemund 

holder fast ved denne mellomstillingen, for han mener at dilemmaet er vekstpunktet for alle 

ting.  

Den yngste sabotøren fra sprengningen av maskinfabrikken legger inn et godt ord for 

Vemund i rettssaken. Det er presten han har å takke for sitt liv. Kvelden før henrettelsen ble 

motstandsmannen benådet av en tysk offiser fordi pastor Hov hadde bedt for ham. Sabotøren 

prøver å støtte Vemund i retten ved å si at på anklagepunktene 3 og 5 har Vemund først prøvd 

å nekte og protestere, men så har aktoratet trettet ham ut, og til slutt har han gitt seg. 

Motstandsmannen mener at Vemund er en overklok dust som ikke greier å bestemme seg, 

fordi han alltid ser tingene fra to sider. Sabotøren opptrer her som en emosjonell triggerfigur 

som viser fram en adekvat reaksjon for leseren. Innlegget hans får likevel ingen innflytelse på 
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domsavsigelsen, som blir svært streng og lyder på åtte års fengsel. Lederne i de fleste avisene 

er enige om at hvis Vemund hadde fulgt en klarere linje, ville dommen neppe ha vært mer 

enn fire eller fem år. 

Vemunds passive holdning under rettssaken skyldes kanskje at han allerede nå har 

begynt å ta inn over seg Dostojevskijs påstand «Vi er skyldige i alt for alle». I kapittel 5.2.7 

har jeg skrevet at dette er en erkjennelse som kommer til ham de siste årene i fengselet. Hans 

resignasjon kan også ha å gjøre med at samlivet med Maria er slutt, at han har sagt fra seg 

prestestillingen sin, og at alle hans søsken har lidd en grusom død. Han har opplevd tap på 

alle kanter.  

 
 

4.1.6 Oppsummering 

 

Vemund har foretatt en enorm klassereise fra 1917 til 1934, fra kuet husmannssønn til 

embetsmann med to doktorgrader. Han har ikke villet ta imot hjelp fra familien. Dermed har 

han blitt stående i et lojalitetsforhold til familien Quisling. Vemund er nihilist i den forstand 

at han ikke føler noen tilknytning til fedrelandet. Dessuten er han begeistret for Tyskland, og 

åndelig og kulturelt er han kosmopolitt. Derimot er han opptatt av tradisjoner når det gjelder 

salmer, sanger og norrøne navn. Han kan ikke betegnes som eksistensiell nihilist, for han ser 

på livet som noe umistelig. Vemund er et eksempel på Haffs påstand om mennesket som 

pendler mellom motsetninger. 

 Vemund har arvet farens hissige temperament. Han klarer å styre seg fram til 1944. 

Da skjer det en endring i hans affektive mønster, og han mister kontrollen over sine impulser. 

Han er voldelig mot Maria, og han ramponerer møbler og inventar. 

 Vemund har et svært ambivalent forhold til nazismen. Selv om det er Balder som har 

meldt ham inn, unnlater han å ta et oppgjør om medlemskapet. Vemund synes militarismen er 

absurd, og han mener Nasjonal Samling bare er en svermerisk sekt som mangler 

virkelighetssans og humanitet. Samtidig beundrer han den autoritære Quisling, medløperen 

Heidegger og nazisten Todleben. Vemund velger å se bort fra det negative ved nazismen, for 

han vil ikke dele menneskeheten opp i kategoriene venn og fiende. 

Det er avgjørende for Vemund å bli beundret. Han har fått mye heder for sin sang- og 

musikkutførelse, men fra høsten 1944 føler han seg mer og mer isolert fra omverdenen. Nå er 
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det bare Todleben som ser Vemund. Vemund føler at Todleben opphever hans nothingness. 

Etter fengselsoppholdet er det den trettenårige dattera Idun som overtar beundrerrollen. I 

stedet for sangen er det nå Vemunds glimrende eksamenspapirer som beundres, og Idun er i 

kraft av sin unge alder lett å imponere. 

Under rettssaken fanges Vemund av scriptet til en skyldig person. Han unnlater å 

gjøre bruk av bevisene for sin uskyld. Vemund har mange gode argumenter, men plutselig 

gjør han innrømmelser og gir motparten medhold. Inspirert av Pusjkin ser Vemund på seg 

selv som en forræder som står midt mellom bøddelen og offeret. 

 

 

 

4.2 Idun  

 

4.2.1 Det identitetssøkende scriptet  
 

Idun Josefine Charlotte har arvet det andre og tredje fornavnet fra sin avdøde storesøster. 

Maria og Vemund klarte ikke å bli enige om navn på barna. Mora fikk viljen sin med det 

første barnet, som ble hetende Josefine Charlotte. Men for de tre neste barna føyde Vemund 

til et norrønt navn da han førte døpenavnene inn i kirkeboka: Vidar Nicolai (Nicce), Urd 

Kathrine Elisabeth (Thrinebeth) og Idun Josefine Charlotte (Finelotte). Hele livet føler Idun 

at det arvede navnet kaster en skygge over hennes identitet. Idun blir også stående i skyggen 

av Urd. Maria favoriserer Urd fremfor Idun, for Urd er vakrere av utseende. Men Vemund 

trøster Idun med en skapelsesmyte om at Gud har gjort seg ekstra flid da han skapte Idun. 

Hun sier om seg selv: «Jeg er den tvillingen som Gud har knadd en gang for mye. Og jeg er 

den lillesøsteren som har stjålet navnet til molukkprinsessen17» (181). 

Da Idun sitter på asylet og skal skrive om sin slekt i de to forrige generasjonene, sier 

hun selv at hun har en svak identitet. Men som dikter kan dette være en fordel: «Mennesker 

som ikke er klart definerte personer, har noen ganger fått den gaven at de kan krype inn i 

nesten enhver eksistens og gjøre den til sin» (12). I Skammen gir Idun skildringer av faren, 

mora, morfaren og mange andre personer for bedre å komme til klarhet over sin identitet. 

 
17 Kallenavn på den avdøde storesøstera 
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Noen familiemedlemmer har vært viktige for å forklare hvorfor Idun har blitt slik som hun 

har blitt. Andre romankarakterer fungerer som Iduns hjelpere for å stable identiteten hennes 

på beina. Viktige bidrag til Iduns identitetsprosjekt blir gitt av klasseforstander Nils 

Haugland, den unge sabotøren Arne Langenes, søster Sigrid, forlagsredaktør Kvidivitt og til 

slutt Aron, både i rollen som psykiater og som venn.  

Vel forvart på pleieavdelingen på asylet spør Idun: «Hvor vender et menneske seg hen 

når vandringen er slutt og alle veier stengt, unntatt dem som fører bakover i tid og rom» (11)?  

Hun henviser til «hin ulykkeligste» hos Søren Kierkegaard som delvis lever i erindringen 

uten å ha noe å minnes. Idun håper at hennes egen hukommelse er sterk nok til å holde henne 

oppe. Iduns erindring varierer veldig i styrke. Svakest er det når hun er på flukt fra sin uro og 

når hun må rehabiliteres etter langvarig narkotikabruk. 

For Idun er det to veier som fører bakover i tid og rom. Den ene er knyttet til hennes 

omstreifervirksomhet, og den andre har med hennes forfattergjerning å gjøre. Det er to andre 

aspekter som også er viktige i Iduns forståelse av egen identitet. Det ene er vanskeligheten 

med å skille mellom drøm og virkelighet, og det andre er følelsen av å være delt i to personer. 

Jeg velger å se på de to siste aspektene først. 

Allerede som syttenåring advarer Idun kjæresten Aron om at hun hører hjemme i en 

annen verden. Hun er altfor lett bevegelig og kan ikke alltid skille mellom drøm og 

virkelighet. Hun sier: «Hvordan skulle han [Aron] kunne stole på henne, når hun ikke visste 

hvem hun selv var og hele tiden holdt døren åpen til en annen virkelighet» (364)?  

Da Idun tar seg den frihet å overnatte på forlaget under sin første flukt høsten 1993, 

lurer hun på om hun kanskje i stedet befinner seg i sengen på galehuset. Hun må ta på alle 

gjenstandene i rommet for å være sikker på at de virkelig eksisterer og at ikke fantasien 

spiller henne et puss. 

 Fordi Idun er psykiatrisk pasient og ikke har gitt ut en bok på år og dag, tviler hun 

ofte på om det hun har opplevd virkelig er sant. Høsten 1994 er hun er glad for å få tilsendt 

en pakke og et brev fra forlaget etter at hun er tilbake fra sin tre måneder lange flukt. Dette 

blir et konkret bevis på at hennes to besøk på forlaget virkelig har funnet sted. Mens hun har 

gått på stoffer den sommeren, har hun lurt på om alt er blendverk og om hun har mistet sin 

evne til å skjelne mellom virkelighet og uvirkelighet.  
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Samtidig som Idun har problemer med hva som er virkelig, har hun følelsen av å være 

delt i to personer: Hun drømmer at hun er splittet i to deler. Den ene delen er hennes 

velkjente jeg, og den andre delen er hennes speiling eller skygge.  Så blir grensen mellom de 

to utvisket, og hun vet ikke hvem hun selv er. Følgende tre situasjoner viser hennes splittelse: 

Den første er da hun rømmer fra det psykiatriske sykehuset og oppsøker menneskemylderet 

på Karl Johan og Grand Kafé. Da vil hun bli sett, men samtidig vil hun gjøre seg usynlig. 

Den andre situasjonen er da redaktøren gjenkjenner henne og inviterer henne med til forlaget. 

Hun kjenner seg håpefull fordi bøkene hennes skal komme i nye opplag, men på samme tid 

føler hun seg som en skygge og et spøkelse. Det tredje tilfellet er på den psykiatriske 

avdelingen der hun beskriver seg som et livredd nattemenneske og et rolig og fattet 

dagmenneske. 

Hver gang uroen kommer over Idun, legger hun ut på lange vandringer. Fordi ingen 

støttet henne da hun ble gravid som syttenåring, føler hun seg som et menneske uten 

tilhørighet. Det er helt nødvendig for henne å få avstand til familien, så hun flytter til 

Danmark. Her lever Idun et svært rastløst liv. Den stadig tilbakevendende uroen driver henne 

igjen og igjen ut på landeveiene for å lete etter det bortadopterte barnet. Hun tyr også til 

rusmidler, og hun drar utenlands. Da hun møter igjen Aron etter førti års atskillelse, er hun 

fremdeles ikke ferdig med letingen. Fortsatt hører hun at barnet gråter når hun ligger våken 

om natten. Psykiateren Aron får henne til å innse det irrasjonelle i dette. Han sier at barnet nå 

er en voksen person i førtiårsalderen, at det lever sitt eget liv og sikkert ikke har noe ønske 

om å bli funnet. 

Aron mener at det bortadopterte barnet kanskje er grunnen til at Idun begynte å streife 

om. Idun føyer også til to andre årsaker. Den første var da hun som sjuåring røpet Aron og 

Rut for Balder og etterpå ble så redd at hun flyktet til uthuset på Sandane. Den andre årsaken 

var da hun som niåring prøvde å komme inn på Tinghuset for å tilstå og få faren fri, men hun 

slapp ikke inn fordi hun var et barn. Denne situasjonen har i alle år forfulgt henne i drømme. 

Det er Arons mening at Idun som sjuåring fulgte et naturlig instinkt og flyktet fra en 

virkelig fare. Også de to gangene Idun har flyktet fra asylet har det hatt en naturlig årsak. 

Aron hevder at det er mange måter å motsette seg tvangsinnleggelse på. Det kan være 

raserianfall, apati eller selvoppgivelse. Iduns protest har vært å forsvinne. 

Som fagmann kan Aron bekrefte at Idun ikke lider av paranoia eller schizofreni. 

Derimot har hun stor fantasi, noe som har resultert i skrivingen av sterke og originale bøker. 



   
 

61 
 

Aron mener at en dikter er et menneske som «må skape seg en annen virkelighet som kan 

forklare, gjenopprette og overstråle hans forfeilede liv» (423). Forfatteren må splitte seg opp i 

mange ulike eksistenser for å få til dette. Denne bevisste splittelsen av personligheten hører 

hjemme i kunsten og står i motsetning til psykiatriens personlighetsspaltning. Haff har selv 

kommentert motsetningsforholdet mellom skjønnlitteratur og psykiatri i et intervju med 

Harriet Eide i Dagbladet 4/5-2002: «Forskjellen på en forfatter og en schizofren er at en 

forfatter klarer å gi sine visjoner en form, mens den sinnssyke er sperret inne med sine 

syner».  

Aron kaller Iduns forfatterskap for selvhelbredende virksomhet. Hennes rusmisbruk 

karakteriserer han som eventyrlyst som er kommet på avveier, fordi den skapende fantasien 

hennes da «er inne i et dødvanne» (424).  

 

4.2.2 Omsorgs-scriptet 

 
Idun sier til faren at hun akkurat som ham har et villdyr inne i seg. Imidlertid har hun lovet 

seg selv at det aldri skal få slippe løs. «Sese, lille Idun er blitt klok av skade. Men pass nå på 

at dyret ikke går løs på deg selv og flår deg opp innvendig» (284).    

Det kan se ut som om Idun blir flådd opp innvendig av dette villdyret. Iduns første 

script ser ut til å være at hun finner seg i ting og at hun vil trøste og behage. Etter Marias 

underlivsoperasjon synes Idun synd på mora som står foran speilet og gråter over sin tapte 

kvinnelighet. «Plutselig var det som om rollene mellom oss var byttet om, hun var det 

hjelpeløse barnet som trengte trøst, og jeg den moderlige favnen hun kunne søke tilflukt hos» 

(341). Idun forsøker å si noen beroligende ord til mora, men Maria avviser henne denne 

gangen også, og hun beskylder Idun for å spionere på henne. 

Tante Dora blir folkesky og viser seg ikke ute i byen etter at hun har tilstått 

pengeutpressingen. Også i denne saken tenker Idun på at hun skal trøste. «Vi har vært dumme 

begge to, skal jeg si til henne. Jeg visste hele tiden at det var noe galt med disse brevene, og 

heleren er like god som stjeleren» (375).  

Som ungdommer må både Aron og Idun hjelpe til som frivillig mannskap på Sandane 

fullevangeliske senter. Andreas sier at han blir bedrøvet hvis de bare tenker på seg selv og 

svarer nei. Idun vil ikke gjøre morfaren lei seg, så hun stiller opp. 
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Idun pleier Vemund etter at han er løslatt fra fengselet. Hun er helt selvutslettende. 

Hver gang faren får et anfall av tungsinn, henter Idun frem alle hans vitnemål og leser høyt 

for ham, både fra den teologiske og den filosofiske avhandlingen. Imidlertid sitter hun som på 

nåler, for nesten uten forvarsel kan faren bli omskapt fra en kjær venn til en brølende 

villmann. Han kommanderer henne til å brenne papirene, men hun nekter. Han slår henne og 

sier stygge ting til henne. Men i neste øyeblikk hulker han dypt, roser henne og takker henne 

ømt. Vemund sier til Idun at hun er hans eneste barn, den eneste som bryr seg om ham og 

behandler ham som om han ikke alt er død. Og Idun sier at hun aldri skal svikte ham, men 

alltid vil stå på hans side.  

I 1960 blir Idun kalt hjem til morfarens dødsleie. Fem år tidligere hadde hun sverget 

på at hun aldri skulle tilgi ham etter at han hadde adoptert bort barnet hennes. Likevel blir de 

forsonet. Andreas anklager seg selv for hele sin livsførsel, men Idun finner formildende trekk, 

som at han reddet livet til Aron og Rut. Idun ser på ham med «en medynk hun aldri før hadde 

kjent ved et dødsleie» (397), fordi bestefaren hadde så mye energi, men tok feil av målet. 

 Idun finner seg i at kjæresten Hamlet, en teatralsk danske som hun reiser rundt i 

Europa med, utnytter og plager henne. Hamlet minner henne om faren. «Hun kan ennå kjenne 

den tunge mannsarmen hvile på skulderen sin, og på forunderlig vis er det en og samme 

armen som tynger henne til jorden. Både farens lamme arm og armen til en døddrukken ung 

mann som ikke kan holde seg på bena ved egen hjelp» (269).  

 

 

4.2.3 Low road-scriptet  

 
Idun har ingen forklaring på sin hang til å vagabondere. «Plutselig kommer det over meg, og 

jeg må i vei», sier hun (86). Da roter hun i søppelkassene, sover på en benk på 

sentralbanestasjonen og tar et skudd når hun kan få det. Når hun mister styringen over seg 

selv og gir etter for sin gamle trang til å streife om, har hun mange ganger de siste sytten 

årene blitt anbrakt på asyl. Legene gir henne diagnosen paranoia, at hun lider av 

forfølgelsestanker. Avdelingssøster Sigrid sier til Idun: «Du nøyer deg ikke som før med å 

forvandle liv til diktning. Du har slått inn på en farligere vei og er i full gang med å gjøre 

diktning til liv» (86). 
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Da Idun for første gang rømmer fra asylet i september 1993, har sykehuset latt henne 

dra alene på kino, men de hadde ikke tenkt på å spørre henne hva slags film hun ønsker å se. 

Sykehuset ville sette henne på prøve. Hvis hun kommer tilbake til rett tid, kan hun kanskje bli 

utskrevet. Men Idun er ikke interessert i denne filmen, så hun forlater kinoen før 

forestillingen er ferdig. Den kognitive delen av hjernen hennes er ikke koblet inn. Hun er i en 

forunderlig vektløs tilstand, og det senker seg et mørke over den delen av hjernen som har 

overblikk og styrer skrittene hennes. «Jeg begynte å gå med forte, rastløse skritt, uten å vite 

hva som drev meg og hvor jeg skulle hen» (7). De første dagene selger hun smykker og 

bruker sparepenger for å få tilgang på narkotika. Tanker og innfall slår ned i henne. Hun er 

seg ikke bevisst at hun har noen baktanker. «Først etterpå har det slått meg at mine impulser 

er mer fremmelige enn min tanke, og at jeg alt i september syslet med planer som kan få store 

og vidløftige følger» (130). På forlaget ser Idun et nøkkelknippe i en dør. Hun bråstanser og 

ser seg rundt til alle kanter før hun trekker knippet ut av låsen og lar det gli ned i 

skulderveska. Fordi hun har en forutanelse om hva hun vil bruke nøklene til, får hun en 

voldsom hjertebank. 

Idun pendler mellom low road- og high road-reaksjoner. Først vet hun ikke hva hun 

skal gjøre, men så klarner tankene hennes. Hun prøver å tenke ut hva hun har i sinne, og om 

det er klokt at hun gjør dette. Hun har ingen moralske innvendinger mot å stjele ei 

whiskyflaske eller å lure seg til å overnatte i en sofa på forlaget. 

Iduns første flukt tar slutt da hun i narkotikarus faller i vannet ved Aker Brygge. I 

nesten tre uker ligger hun på medisinsk avdeling. Det er dels for å komme seg etter at hun 

hadde vært nær ved å drukne, dels for å bli avvent. Etterpå har tvillingsøstera sørget for at 

Idun må tilbake til «galehusets mest formørkede hjørne» (9). 

Under Iduns andre flukt fra asylet, i mai 1994, er det også mange low road-reaksjoner. 

Denne gangen stjeler Idun passet til tvillingsøstera. Heller ikke nå er den kognitive delen av 

hjernen med: «[U]ten at jeg helt visste hva jeg gjorde skjøv jeg skuffen inn» (242). Også 

denne gangen får Idun voldsom hjertebank. Men da hun kommer tilbake til sykehuset etter at 

hun har stjålet passet hjemme hos Urd, er hun i et overstadig humør og fniser usjenert til sine 

voktere. Hun er sterkt kritisk og ler nedlatende til Urds planer om en TV-serie som skal hete 

«Den ulykkelige tvilling».  

Den tre måneder lange flukten til Danmark, Tyskland og Nederland holder på å gå 

helt galt for Idun. Hun ruser seg på ecstasy. Fra lykke og sjelefred går hun til kramper og 
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angstanfall. Hun mister både pengene, smykkene og hukommelsen. Til slutt er det noen som 

finner Idun sammenkrøpet ved en husvegg i Amsterdam. 

 

4.2.4 High road-scriptet (analytisk emosjonalitet) 

 
Ved booppgjøret etter Marias død i desember 1993 får Idun tildelt moras boksamling. Da den 

høye bokstabelen velter, blir dette en affektiv impulskilde for to forskjellige minner. 

Foreldrene er sentrale i begge minnene. Først husker hun faren som i et raserianfall i 1944 

sparker moras andaktsbøker tvers over rommet. Her holder Idun seg nøytral. Hun tar ikke 

parti for mora, som er den svake parten. 

 I det andre minnet tar Idun farens parti. Det er etter hans begravelse i 1951. Idun er 

helt forferdet over at mora og søsknene er i ferd med å kaste farens verdifulle boksamling. 

Hun kaller dem både dødsengler og djevler. Mens dette skjer, ser Idun seg selv utenfra og blir 

forferdet over å høre sin egen stemme skjære gjennom rommet. 

 Da disse minnene mer enn 40 år seinere blir vekket til live igjen, får Idun 

fysiske reaksjoner. Først er hun redd for å røre ved kartongen med moras boksamling. «Det er 

som jeg aner en lurende fare og vet at jeg ikke kan stikke hånden ned i den uten å brenne 

fingrene» (43). Det går en frysning gjennom Idun. Minnene kommer over henne med en så 

voldsom styrke at hun må støtte seg til veggen for å holde seg på bena. Hun opplever det som 

et lynglimt som bryter opp glemselen hennes og lar henne se tilbake til fortida. Da hun blir 

brakt fra det første til det andre minnet, blir hun svimmel. Idun gjenopplever 

dommedagsstemningen da hun var fjorten år og var den eneste som ville ta vare på farens 

ting. Hennes følelser fungerer som primære drivkrefter i fortellingen. Det at hun ser bøkene, 

gjør at hun husker tilbake til fortrengte barndomsopplevelser. 

På asylet i desember 1993 bruker Idun sin analytiske emosjonalitet og spør om 

boktårnet falt i gulvet helt av seg selv, eller om det var hun som sparket til det? Hvis det siste 

var tilfellet, ville det bety at Idun hadde utslettet mora for annen gang etter at hun alt var død. 

Da Idun gjør seg klar til å legge ut på sin andre flukt fra asylet i mai 1994, blir hun 

mer og mer rastløs og i villrede. Hun spør seg selv: «Hva var det som drev meg ut på dette 

eventyret, når jeg på forhånd visste at det ville ende i den dypeste elendighet» (248)? Hun 

klarer å stille spørsmålet, men hun makter ikke å hindre seg selv fra å utføre handlingen. 
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4.2.5 Det ambivalente scriptet 
 

Idun har negative følelser både når det gjelder mora og morfaren, men hun klarer ikke å ta 

helt avstand fra noen av dem. Hun ser deres sammensatthet og vil ta vare på de positive 

følelsene. I sine tidlige barneår tok Idun alltid moras parti mot faren da foreldrene hadde sine 

krangler. Hun puffet til faren, bet ham i hånden eller sparket ut etter ham. I moden alder 

analyserer Idun foreldrene, og da fordeler hun skylden mer likelig mellom dem. Hun mener at 

Vemund var den mest sårbare og den som led mest. Han var den dypeste av de to, men 

samtidig også den mest fryktelige. Han gikk rundt og bar på krenkelser og ble fortvilet av det, 

mens Maria mye enklere ristet av seg og glemte krenkelser.  

Da Idun får vite at mora er død, gjør hun seg først hard og spotter sin mors gravferd. 

Men så plutselig klarer hun å se sin unge mor med det strålende smilet og de troskyldige blå 

øynene. Hun undrer seg på hvordan det gikk til at denne guddommelige skikkelsen ble borte 

for henne. Dessverre var det strålende smilet alltid rettet mot noen andre enn Idun. Maria 

skjøv Idun til side, og mora forble uoppnåelig. Idun bruker sin analytiske emosjonalitet og 

spør seg selv om hun har gjort mora urett ved å tillegge henne så mye fravær og 

likegyldighet. Kanskje det var Idun som ikke hadde villet dele moras kjærlighet med noen 

andre?  

Idun ønsker å «oppreise henne [Maria] fra dødsriket» (47) og gjenskape den strålende 

unge kvinnen som hun en gang var så trollbundet av. Hun analyserer alle Marias motsatte 

følelser, hun som skiftet mellom å være bedrøvet og å synge av fullt bryst. 

Idun er svært sint på Andreas etter at hun har måttet adoptere bort barnet. Likevel 

klarer hun å legge vekk sitt nag og sin forbitrelse mot ham da hun blir tilkalt til hans dødsleie. 

Da Idun i 1993 sitter på asylet og nedskriver morfarens liv, vedgår hun at hun aldri har greid 

å bli klok på sammensattheten hos ham. I hans natur har varme og kulde, ømhet og vrede 

levd side om side uten å komme i konflikt. 

Idun er også svært ambivalent i synet på seg selv og egne evner. Mens hun har lurt seg 

til å overnatte i forlaget og nå drikker en stjålet en flaske whisky, holder hun oppgjør med seg 

selv: 

- Du dikte, sa jeg foraktelig til meg selv. – Du som ikke lenger har noe forhold til 

håpet og lever utsiktsløst fra hånd til munn. Du som har mistet din fremtid og 



   
 

66 
 

dermed evnen til å hensette deg og har gått over til å fabulere med kroppen. Den 

eneste romanen du er i stand til å skrive er et nytt fysisk eventyr, der du lar det stå 

til og roter deg inni umulige situasjoner. Føttene dine er ditt eneste skriveredskap, 

gater og streder det harde, ufølsomme underlaget som tar imot dine skritt og 

sletter dem ut så snart du har rundet det neste hushjørnet (133). 

 

 

4.2.6 Dommer-scriptet  
 

Allerede som seksåring, første påskedag 1943, forsvarer Idun faren sin mot Arons anklager. 

«Faren min er ikke nazist […] Han hilser ikke heil og sæl og går ikke med det blanke merket 

på jakken. Og forresten er han ikke sånn en som melder noen» (160). Idun prøver å få faren 

frikjent. Hun føler skyld fordi hun ikke klarte å forhindre at faren ble dømt for landssvik 

under rettssaken i 1946. 

I april 1954 er det en mann som vil treffe Idun. Det er Arne Langenes, som på grunn 

av sin unge alder ble benådet etter sabotasjeaksjonen mot Sandane mekaniske verksted høsten 

1944. For Arne er det blitt en samvittighetssak å si en forsinket takk til Vemund for at han 

hadde grepet inn og reddet livet hans. Han ber Idun om tilgivelse for at han under 

rettsoppgjøret i 1946 ikke gikk inn for sin redningsmann på en mer helhjertet måte. Da hadde 

Arne ennå vært full av forakt for den tyskvennlige presten som motarbeidet seg selv. 

 Idun forklarer Arne at hun som niårig skolejente kom styrtende inn i rettssalen for å 

fortelle mennene ved dommerbordet at det var hun som hadde gjort noe fryktelig galt, og at 

det var hennes skyld hvis faren kom i fengsel. Arne trøster henne med at hennes forklaring 

ikke ville ha fått noen betydning for straffutmålingen, for ingen domstol legger vekt på 

vitneutsagn som kommer fra et barn. 

«Det falt en tyngsel av meg, og den sørgmodigheten som hadde ligget over meg siden 

dommen i 1946, slapp taket i meg. Underet hadde skjedd, far hadde fått oppreisning 

og var stått opp fra de døde. Han hadde kastet landssvikeren av seg, og jeg kunne gå 

ham i møte uten å synke til livet i skyld og skam» (337). 

 

Idun mottar takken fra Arne da hun er sytten år gammel. Hun blir befridd for en sorg, skam 

og skyld som hun har båret på i åtte år, det vil si nesten halvparten av livet. 

 Da tvangsinnleggelsen av Idun blir opphevet i januar 1995, går hun en siste tur innom 

hybelen i Incognitogaten. Hun finner skriveheftet med Apologien. En underlig ærefrykt 
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kommer over henne. Dette er «de siste restene av en hjerne som hadde villet det umulige og 

sprengt seg selv i stumper og stykker» (412). På omslaget av Apologien finner hun to 

verselinjer av den tyske dikteren Rilke, som gir faren den frifinnelsen som domstolen hadde 

nektet ham: «Weil es niemand meistert, bleibt das Leben rein» (412). 

 

 
 

4.2.7 Oppsummering 

 
Idun føler at hun står i skyggen av både den avdøde storesøstera og av tvillingsøstera Urd. 

Hun synes at hun har en svak identitet. Den er splittet mellom hennes forfattergjerning og 

hennes omstreifervirksomhet. Dessuten er det vanskelig for henne å skille mellom drøm og 

virkelighet, og hun har følelsen av å være delt i to personer. Ungdomskjæresten Aron sier at 

det er rasjonelle årsaker til Iduns atferd. Som psykiater kan han bekrefte at hun ikke lider av 

schizofreni eller paranoia. Det er forskjell på psykiatriens personlighetsspaltning og den 

bevisste splittelsen av personligheten som hører hjemme i kunsten. Aron mener at Iduns 

forfatterskap er selvhelbredende virksomhet mens hennes rusmisbruk er eventyrlyst som er 

kommet på avveier. 

Idun er empatisk og lever seg inn i andres følelser. I ungdommen vil hun ikke at folk 

skal bli lei seg, og derfor finner hun seg i mye dårlig behandling. Hun trøster mora og tanta, 

og hun sitter tålmodig ved sykeleiet til både faren og morfaren. I flere tilfeller ser hun ut til å 

leve etter Bibelens oppfordring: «Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til» 

(Matt 5, 39). 

 Et vendepunkt kommer da hun skjønner at morfaren har lurt henne til å adoptere bort 

barnet. En uro kommer over henne og driver henne på flukt. Først er det på leting etter barnet, 

så er det kanskje en generell håpløshet som siger inn over henne. Da er det low road-

reaksjonene som tar over. Disse gangene handler hun før den kognitive delen av hjernen blir 

koblet inn. Hun følger sine impulser uten tanke på konsekvensene. På denne måten stjeler 

hun nøkkelknippe, whisky og pass. Ei natt er hun frekk nok til å ta seg til rette og overnatte i 

en sofa på forlaget. Mange ganger ruser hun seg på narkotiske stoffer. På vandringer rundt i 

Europa holder det flere ganger på å gå helt galt for henne. 
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Idun har også mange high road-reaksjoner der hun bruker analytisk emosjonalitet. 

Bokstabelen som velter på asylet, gir henne assosiasjoner til traumatiske hendelser i 

barndommen. Hun husker faren som sparket moras andaktsbøker, og hun minnes mor og 

søsken som kastet farens boksamling. At boktårnet faller, fører til voldsomme fysiske 

reaksjoner hos Idun. Hun analyserer emosjonene sine og finner tilbake til fortrengte 

barndomsminner. Dem kan hun nå bearbeide gjennom romanskrivingen. 

Idun er ambivalent både når det gjelder mor og morfar. Hun tar avstand fra mora slik 

hun har oppført seg de seinere årene, men samtidig husker hun sin strålende, uoppnåelige mor 

fra barndommen. Andreas er hun sint på fordi han ødela kjærlighetsforholdet hennes til Aron, 

og fordi han adopterte bort barnet hennes. Men hun ser også de gode sidene ved ham, både 

kraften og livfullheten. Seg selv og sine egne dikterevner er Idun også skeptisk til. Hun 

snakker til seg selv som et «du», og hun er full av forakt når denne personen bare streifer 

rundt og ikke evner å skrive. 

Idun har hele livet opptrådt som dommer, både over faren og seg selv. Som seksåring 

forsvarte Idun faren overfor Aron, og som niåring prøvde hun å komme inn i rettssalen for å 

bevise farens uskyld. Da sabotøren Arne Langenes i 1954 sier en forsinket takk for at 

Vemund reddet livet hans, faller det en tung byrde fra Iduns skuldre. Hun kan nå gi slipp på 

den sørgmodigheten som har ligget over henne siden rettssaken i 1946. Hun føler at faren har 

fått oppreisning ved Arnes ord. Vemund har berget en annen persons liv og er ikke 

utelukkende landssviker. Idun finner også frifinnelse for faren i Rilkes verselinjer, gjengitt til 

slutt i kapittel 4.2.6. 

 

5 Skam som affekt 
 

Hittil i oppgava har jeg analysert hvordan forskjellige emosjoner har virket inn på Idun og 

Vemund. Jeg har sett på hvilke emosjonelle rom de har befunnet seg i, og hvilke 

følelsesmessige script som har preget deres handlinger. I kapittel 5 vil jeg ta for meg følelsen 

skam, som er den emosjonen som har gitt tittel til boka. 

 

5.1 Teori om skam 
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Jeg tar utgangspunkt i Trygve Wyllers artikkelsamling Skam. Perspektiver på skam, ære og 

skamløshet i det moderne (2001). Boka har bidrag fra forskere innen fagområdene filosofi, 

historie, teologi, sosiologi, psykologi og sosialantropologi. Først refererer jeg fra innledningen 

til Wyller, som er professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Deretter legger jeg fram Finn 

Skårderuds to artikler. Skårderud er professor i psykiatri.  

Wyllers antologi ble skrevet som en reaksjon på kultursosiologen Christopher Laschs 

bok The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy (1995). Der påstår Lasch at deler 

av det moderne er blitt uten skam, og at den klassiske skammen som har satt grensene for 

selvutfoldelsen, er borte. Antologiens bidragsytere er i hovedsak uenige i Laschs 

kulturpessimisme, og de er alle interessert i å undersøke og drøfte ordet og fenomenet skam. 

Et viktig tema er å finne ut hvor skam kan påvises i det moderne. De fleste av artikkelforfatterne 

understreker den klassiske skammens verdi og betydning i en ny tid. Det er på grunn av det 

normative, for å sikre verdighet for de «uverdige». 

Wyller definerer skam som det å bli avkledd og å vise fram sider ved seg selv som helst 

skulle være skjult, i hvert fall for andres blikk. Han skiller i boka mellom to tidsperioder. I den 

klassiske skammens periode hadde samfunnet og kulturen tydelige grenser. Da var det 

forbundet med skam hvis man trådte over en slik grense. I den moderne skammens periode er 

felles samfunnsmessige koder blitt erstattet med individets egne. Nå er det mer skamfullt å ikke 

være autonom nok.  

I Skårderuds første artikkel, «Tapte ansikter», hevder han at det i psykologi og psykiatri 

både finnes en god og en dårlig skam, og at han i sin terapivirksomhet arbeider mest med den 

dårlige. Han opponerer mot Lasch ved å si at skammen ikke er forsvunnet, men at den er 

transportert fra en kollektiv til en individuell norm. Skårderud mener at vi med dette har mistet 

språket om skammen. Han leter etter et språk som kan uttrykke at skam både er noe vi ønsker, 

og noe vi absolutt ikke ønsker. 

Skårderud hevder at skam er å ikke bli møtt, og at den dypeste form for 

skamopplevelse er å vise seg fram med sin kjærlighet for så å bli avvist. Skam er en 

forstyrrelse i reguleringen av selvfølelsen. Den kommer av en spenning mellom hvordan man 

blir sett og hvordan man føler at man blir sett. Skårderud beskriver den akutte 

skamreaksjonen som et dypt ubehag som plutselig utløser ansiktsrødme og hete i kroppen. 

Skammen gir en kroppslig lengsel etter å bli borte, synke i jorden og å bli mindre. I den 

akutte skamreaksjonen viker blikket, og man ser bort. Skammens vesen henger sammen med 
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selviakttagelsen – å se seg selv med andres blikk. Man kan også skamme seg helt alene, men 

man har alltid en forestilling om at de andre er med. Artikkelens tittel, «Tapte ansikter», er en 

metafor som kan oppfattes som mennesker som ikke vil vise seg fram på grunn av skammen 

de føler. 

Inspirert av psykoanalytikeren Léon Wurmser inndeler Skårderud skam i tre kategorier: 

skamfølelse, skamangst og skamreaksjon. Skamfølelsen er den preventive skammen. Dette 

innebærer respekt for andre, diskresjon og takt. Skamfølelsen kan være dempende og gi beskjed 

om hva som kan og ikke kan aksepteres. Skam markerer grenser. Skamangsten er frykten for å 

bli avslørt og brakt i vanære. Skamreaksjonen er den aktuelle reaksjonen ved å føle seg avslørt. 

Denne skammen kan føles ødeleggende. Skårderud mener at teologer, idéhistorikere og 

antropologer er opptatt av den første kategorien, mens psykiateren i behandlingsrommet møter 

pasienter som plages med ødeleggende skamreaksjoner. 

Skårderud hevder at et nytt språk om skam handler om skambaserte syndromer18 som 

rusmisbruk, avhengighetstilstander, spiseforstyrrelser og fysiske og seksuelle overgrep. Ofte 

er skamfølelsen både utgangspunkt og konsekvens. En følelse av skam kan få en bulimiker til 

å overspise for å dempe sin selvforakt. Men etterpå kommer skammen for denne handlingen.  

Igjen refererer Skårderud til Wurmser, som beskriver hvordan skammen kan maskeres 

og bindes opp til andre følelsesuttrykk og atferder. Et slikt forsvar mot skammen kaller han 

for «screen affects». Dette kan være sinne, raseri over nederlaget, misunnelse eller forakt. 

Også nummenhet kan være en reaksjonsform mot skammen. Følelsene er frosset eller ikke 

tilgjengelige. Dette kalles alexitymi og betyr «uten ord på følelser». Skårderud presenterer 

fire former for atferd som er skam i forkledning. Det er grandiositet, skamløshet, 

handlingslammelse og flinkhet. 

Skam og skyld gir forskjellige følelsesmessige opplevelser. Når det gjelder skam, 

dreier det seg om en feil, brist eller svakhet ved selvet. Skyld viser til en skade som er påført 

andre. Skylden kan man bøte for, men skammen krever at man forvandler seg. Skylden kan 

rasjonaliseres bort ved at man gir andre skylden. Glemsel kan være en rasjonalisering for 

skam, men Skårderud tviler på hvor mye det virker, siden det ofte er de skambelagte 

barndomsminnene vi husker.   

 
18 Syndrom er et sett av symptomer som karakteriserer en sykdom eller tilstand. https://sml.snl.no/syndrom 
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I artikkelen skisseres det noen mulige veier ut av skammen. Man trenger mot til å 

gjøre sin skam synlig. Hvis skammen blir delt, kan den omdannes til en sorg. Sorgen over 

krenkelser kan være starten på bevegelse. Å nyansere forholdet mellom en selv og andre kan 

åpne opp for et sinne. Å erstatte skammen med skyld kan innebære en forskyvning fra å være 

feil til å ha gjort feil. Skårderud mener at det på en måte er bedre. I kulturen blir skammen 

satt opp mot æren. I psykiatrien og psykologien må skammen også holdes opp mot 

selvaksepten. Selvaksepten frigjør fra skammen, akkurat som tilgivelsen frigjør fra skylden. 

Skårderuds andre artikkel heter «Det tragiske mennesket». Tittelen viser til den 

selvpsykologiske tradisjonen innenfor nyere psykoanalyse. Selvpsykologien ble grunnlagt av 

psykoanalytikeren Heinz Kohut. Skårderud kaller selvpsykologi for tredje- eller 

fjerdegenerasjons psykoanalyse. I boka Self Psychology and the Humanities (1985) bruker 

Kohut begrepet «det tragiske mennesket». Dette er i opposisjon til den klassiske 

psykoanalysens begrep «det skyldige mennesket». I den klassiske psykoanalysen er skylden 

en sentral affekt. I selvpsykologien blir det lagt mer vekt på skam. 

Empati er et nøkkelbegrep i selvpsykologien. Empatisk respons styrker opplevelsen 

av et sammenhengende selv. Derimot vil gjentatt empatisk svikt hemme denne utviklingen. 

Det kan blant annet føre til manglende selvtillit, liten evne til selvtrøst og svingninger mellom 

depresjon og grandiositet. Mennesker med forstyrrelser i selvfølelsen kan bli overveldet av 

negativt ladede tidlige erfaringer, og noen ganger kan de derfor verken tenke eller handle slik 

situasjonen krever. Det uferdige selvet tåler lite av påkjenninger. Skamfølelsene oppstår av 

spriket mellom en aktuell selvopplevelse og forestillingene om det ideelle. 

Skårderud mener at det er nyttig å blande selvpsykologi med affektteori når det gjelder 

dannelsen av det psykologiske selvet. Affektteorien er utviklet av den amerikanske 

psykologen Silvan Tomkins. Skårderud hevder at i den klassiske psykoanalysen blir følelser 

oppfattet som sekundære. For Tomkins, derimot, har affektene en primær status i å motivere 

handlinger. Ifølge Tomkins er affektsystemet primært knyttet til ansiktet, og fra ansiktet går 

informasjonen til bevisstheten. Skamreaksjonen er for ham knyttet til en plutselig reduksjon 

av interesse, spenning, glede og nytelse. «Det stille ansiktet», i motsetning til «det affektive 

ansiktet», viser til en mangel på gjensvar. Skamfølelsen utvikles hvis man ikke blir tatt imot 

og bekreftet. 

Skårderud beskriver flere årsaker til skam. Den kan komme som en følge av andres 

atferd, som krenkelser, mobbing, fysiske og seksuelle overgrep. Men det finnes også en skam 
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som kommer av manglende respons. Skårderud setter fram begrepene svart og hvit sorg. Den 

svarte sorgen viser til noe man vet at man har mistet. Den hvite sorgen omhandler et savn 

man ikke vet at man har. Et eksempel kan være en oppvekst med en deprimert mor. Hun var 

der fysisk, men psykisk var hun ikke til stede. 

Skårderud refererer til psykoanalytikeren Donald Winnicot som beskriver moras 

ansikt som en forgjenger til speilet. Når barnet betrakter moras ansikt, kan det se seg selv. 

Hvis barnet blir speilet på en slik måte at det føler at det eksisterer, får barnet friheten til å 

fortsette å se. Speiling er både en forventning og en respons. Den passive siden ved 

speilingen er å «smelte sammen» med den andre. Gjennom denne identifiseringen får man 

styrke og verdi. Den aktive siden ved speilingen er å imponere andre og få kontroll. 

 

5.2 Vemund 
 

5.2.1 Den klassiske skammen  
 

Vemund er en person som blir styrt av emosjonen skam. Fra barndommen har han med seg 

skammen over det skitne barndomshjemmet. Vemunds grunntilstand er refleksjon og 

grubling, det er hans preference. Man kan si at skammen, som opprinnelig var en reactive 

emotion, har inntatt personligheten og blitt til en preference. Vemund skammer seg mer over 

hvem han er, enn over hva han gjør. 

Vemund skriver i Apologien at å føle skam er «å se seg selv utefra med andres øyne, 

skammen er en æresfølelse med rot i en hedensk tankegang» (353). Han sliter med denne 

æresfølelsen da han nyttårsaften 1916 strever seg fram i tett snøvær og tussmørke og ikke vet 

hvor han skal ta veien: «Skulle jeg bli nødt til å bite skammen i meg og vende hjem til Hov 

med knefall og bønn om godt vær» (99)?  

Vemund har det på samme måten noen måneder seinere. Han er en flittig elev og vil 

helst ikke gjøre feil, så han rødmer helt opp i hårrøttene da prosten forklarer at han har 

misforstått et latinsk uttrykk.  

Da prost Quisling skal foreta en overhøring av Vemund for å avgjøre om han i det 

hele tatt bør «holdes til boken» (102), bestemmer Vemund seg for å synge sin yndlingssalme i 

stedet for bare å lese den høyt. Prosten blir lenge sittende og lytte ut i rommet, og så får han 
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tårer i øynene. Vemund har så smått begynt å skamme seg over at han har tatt den frihet å 

synge. Her er det et asymmetrisk maktforhold mellom en lærd prest og en uvitende 

bondegutt. Man skulle kjenne sin plass, og «Skomaker, bli ved din lest»-ideologien står nok 

sterkt i Vemunds bevissthet. Men prosten roser Vemund og gir ham den anerkjennelsen at 

han synger som en engel. Vemunds begynnende skam avløses av stolthet. Det at han blir 

«sett» av prost Quisling, gjør at han alltid siden føler seg selvsikker når han synger. 

For Andreas Sand er det veldig skamfullt at datteren Maria blir gravid og må gifte seg. 

Men Maria og Vemund ser ikke ut til å bry seg om det. Synsvinkelen her ligger hos «byens 

sladdersøstre» som rapporterer at «[brudeparet] byttet ringer foran alteret som om det slett 

ikke var noen skam at de ikke hadde hatt noen forlovelsestid» (79). Sladdersøstrene er 

derimot fornøyde med å konstatere at Maria ikke har møtt opp i kirkekoret på mange 

måneder, for ifølge dem må det bety at hun har skam i livet. Man kan si at her fungerer 

sladdersøstrene som emosjonelle triggerfigurer, og de viser samfunnsstyrte emosjoner om at 

det på den tida var skamfullt å «måtte gifte seg». Maria er mer var for disse emosjonene enn 

sin ektefelle. Hun mener at «sladderkjerringene satte sine onde øyne på henne og gjorde at 

barnet hun bar på ble en tulling» (80). 

  

 

5.2.2 Fysiske overgrep som et skambasert syndrom 

 

Fysiske overgrep er et skambasert syndrom. Vemund ble stadig utsatt for farens voldelige 

atferd da han var barn og ungdom. Han skammet seg så mye over dette at han rømte 

hjemmefra som syttenåring. Han tok avgjørelsen med øyeblikkelig virkning. Egentlig hadde 

han ikke noe sted å dra, for han ville ikke komme i gjeld til sine slektninger på morssiden. 

 I sitt voksne liv blir Vemund selv en voldsutøver. Som Skårderud hevder, er 

skamfølelsen ofte både utgangspunkt og konsekvens (Skårderud 2001: 41). Vemund 

skammer seg fordi han ikke kan sette grenser for sine nærmeste. I 1944 skildrer Vemund tre 

episoder der han ikke klarer å styre temperamentet sitt. Påskemorgen eksploderer Vemund 

overfor Maria fordi hun pynter seg til å gå på søndagsmiddag i rederhuset. Han skammer seg 

fordi Andreas har så stor innflytelse på Maria, og fordi han ikke har maktet å ta et oppgjør 

med svigerfaren. 
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Etter voldsutøvelsen mot Maria spør Vemund seg selv hvordan kan det være at han 

gang på gang forløper seg i sitt hjemliv, når han er i stand til så stor selvbeherskelse i sin 

prestegjerning. Maria har ikke forandret seg, det er han som er blitt en annen og har fått en 

trollsplint i øyet. Han blir terget av lettsindigheten hennes.  

Vemund greier heller ikke å stå imot Balder som presser ham til å invitere Quisling til 

gudstjeneste og middag i prestegården. I tillegg får han seg ikke til å fraråde Maria å gå rundt 

og vise seg fram i den konfiskerte pelskåpen. Begge disse gangene går Vemund i etterkant løs 

på møbler og inventar. Han klarer ikke å si ifra før grensene hans blir tråkket over. 

Det er ikke hver gang at Vemunds sinne resulterer i vold. I ung alder er han flinkere til 

å beherske seg. Da husbonden forbyr gårdsgutten Vemund å synge for kuene, tenker Vemund 

at det kanskje er en feil ved ham at han er så tålmodig. Han tør ikke protestere, men samler 

opp og samler opp. Han er redd for at det skal briste for ham til slutt. Også da Vemund 

kommer til småbyen som prest, merker han at det kommer noe voldelig opp i ham. Klærne 

hans blir dømt som upassende. Han føler det som han går spissrotgang, men han klarer 

heldigvis å beherske seg.  

 

5.2.3 Skam maskert som forakt 
 

Fra første stund er det et dypt motsetningsforhold mellom Andreas og Vemund. Andreas er 

lavkirkelig og har et uslokkelig hat til liberal teologi. Et par måneder etter at Vemund har tatt 

fatt på sin prestestilling i småbyen, besøker han bedehuset Arken. Forstander Andreas Sand 

har gitt ham mange oppfordringer om å komme. Andreas, som også er formann i 

menighetsrådet, har sendt et brev og refset Vemund fordi prekenen er for kort, for lite 

belærende og fordi han har innført nye seremonier uten tillatelse fra biskopen. Vemund, på 

sin side, betrakter Andreas som en helt igjennom ugudelig mann. Han mener at Andreas 

snakker godt for seg, men han har en uutholdelig sjargong som ikke nekter seg noen 

plattheter. Vemund bruker følgende bilde på Andreas: «Gjør det stort i menneskefiskeri, med 

påfølgende partering og rensking av innvoller. Kjente meg helt kvalm til sist, som om han 

hadde sin forlengede pekefinger helt nede i svelget på meg» (70-71). 

Andreas får ikke viljen sin ved utnevnelsen av den nye presten. Han må ta til takke 

med en liberal teolog i stedet for en tradisjonell predikant. Snart blir også Maria stående 

mellom Andreas og Vemund. Slik Andreas ser det, har datteren tvunget inn på ham en 
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svigersønn som er den siste han selv ville ha valgt til henne. Han mener at hun ved sin 

ulydighet har kastet så mye skam og vanære over ham og hele familien at han at han 

bannlyser henne fra talerstolen i Arken. Han ber menigheten sky henne og betrakte henne 

som død og fortapt. Maria skal verken få komme i barndomshjemmet eller i bedehuset. Dette 

er en meget streng straff. Andreas dømmer Maria til å holde seg til den mannen hun har valgt, 

Vemund, og dermed må hun bryte med familie og bakgrunn. 

Nå går det slik at Marias første barn dør. Andreas mener at den allmektige selv har 

grepet inn og straffet Maria for at hun har vært lettsindig. Derfor blir bannlysningen hevet. 

Men Andreas’ utfrysning av Vemund varer ved. Han skammer seg over å ha en svigersønn 

med et helt annerledes syn på teologi. Vemund skammer seg på sin side over at han ikke er 

god nok.  

Det første barnets død medfører en splittelse mellom ektefellene Vemund og Maria 

fordi Andreas bare tilgir datteren, men ikke svigersønnen. For Vemund er det smertefullt at 

Maria tar parti for faren, og at han blir holdt utenfor. 

 

5.2.4 Skam maskert som handlingslammelse  
 

Vemund er svært handlingslammet i forhold til sine tre yngste søsken. Egentlig er han svært 

bekymret for dem. I atten måneder har Vemund visst at søsteren Svallaug har vært 

innesperret hos Balder uten at han har gjort noe for å hjelpe. Svallaug hadde planlagt å holde 

bryllup med en enkemann to år tidligere, men Vemund har ikke gjort noe for å oppklare 

hvorfor det ikke har blitt noe av. Han prøver å tenke gjennom forskjellige hypoteser, men han 

har egentlig ikke lyst til å få dem oppklart. 

Vemund skjønner at han selv har vært for feig når det gjelder å redde Svallaug fra 

Balder. Han sender Idun bort til Svallaug med et brev om at han vil kjøre henne til et trygt 

skjulested. Dessverre kommer Balder hjem tidligere enn planlagt, og Idun blir skremt for 

livet. Selv om Vemund er en voksen mann, er han redd for å konfrontere Balder. Han forstår 

heller ikke konsekvensene av å sende ei sju år gammel jente til brorens hus. 

Vemund har gjort altfor lite for å hjelpe Kjellfrid på nedre Hov. Etter at Steingrim har 

gått inn i motstandsbevegelsen og tatt seg arbeid på maskinfabrikken, er Kjellfrid alene igjen 

med alt det praktiske arbeidet på det lille gårdsbruket. I tillegg må hun «gjete» den 
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åreforkalkede faren som ikke lenger kan holde seg rein. For Vemund er det skammen fra 

barndommen som sitter igjen. Han skyver fra seg ansvaret for å selge gården og å anbringe 

Thormod på gamlehjemmet. For ham er det lettere å pleie omgang med alle filosofene i en 

åndsverden. 

Vemund legger igjen en lapp på det mekaniske verkstedet om at Steingrim ikke må 

nøle om å be om hjelp hvis han kommer i en vanskelig situasjon. Likevel blir Vemund svært 

sint da Steingrim, hardt skadet, ringer på prestegårdsdøren etter sabotasjeaksjonen 10. 

desember. Imidlertid følger han Steingrim bort i sakristiet, steller sårene hans og går for å 

finne en lege. Dessuten oppsøker han sturmführer Todleben og ber ham redde livet til de fire 

sabotørene. Det eneste Todleben kan strekke seg til, er å søke om benådning for den yngste, 

som ennå ikke har fylt atten år.  

Da Steingrim blir henrettet ni dager etter sabotasjeaksjonen, føler Vemund stor 

bitterhet mot Todleben og vil ikke se ham mer. Likevel slipper han ham inn på prestegården 

der han og lille Idun feirer sin ensomme julaften. At Vemund ikke viser bort sin brors bøddel 

på en så emosjonelt ladet kveld, tyder på at han er svært handlingslammet. Vemund har tatt 

en stor personlig risiko for å holde fast ved Todlebens vennskap. Hvis dette vennskapet hadde 

vært like viktig for Todleben, kunne han ha reddet Steingrim fra henrettelse, så høyt oppe 

som Todleben var i den tyske militæradministrasjonen. 

  I løpet av en drøy måned mister Vemund alle sine søsken. Først er det Kjellfrid som 

blir funnet druknet i ei myr, så er det Balder og Svallaug som begår selvmord ved inntak av 

blåsyre, og til slutt er det Steingrim som blir henrettet. Vemund har vært redd for å bli 

innblandet. Han har nølt med å handle og forsømt sjansene sine.  

Vemund har også vært handlingslammet når det gjelder å ordne opp i saken med 

medlemskap i NS. Det kan være ambivalens som ligger bak. Han blir styrt av følelser i stedet 

for rasjonalitet. Det er takknemmeligheten til Quisling-familien og de gode årene i Tyskland 

som gjør ham ute av stand til å handle. 

Vemund spør i dagboka fra 1. november 1944 hvordan han skal forklare den 

handlingslammelsen som overfaller ham når det virkelig gjelder. Han er ikke enig i 

romerbrevets sjuende kapittel: «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke 

vil, det gjør jeg» (Rom 7, 19)19. Han mener at hvis menneskene er så dypt splittede og 

 
19 Bibelen 
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bakvendte i sin handlemåte, står de tilbake for dyret, som alltid er tro mot seg selv og sine 

hensikter. 

Vemund lurer på hva det er som får ham til å slå inn på veier som bare fører ut i 

skammen og fornedrelsen. Han mener at raserianfallene er et tegn på at hvis han vil noe ondt, 

så gjør han det. Når sivilisasjonens tynne lag blir skrellet av, er det dyret som kommer opp i 

ham. 

 

5.2.5 Skam maskert som nummenhet (alexitymi) 
 

Da Kjellfrid blir funnet druknet i torva, reagerer Vemund med nummenhet. Han sier seg enig 

i lensmannens teori om at hun har vært uheldig og falt igjennom. Det han er mest opptatt av, 

er at det ikke skal bli for mye folkesnakk. Derfor må begravelsen skje snart og i all stillhet. 

Her kan man anta at Vemund skammer seg fordi søstera har tatt livet av seg. Men han har i 

alle fall kommet til en erkjennelse av Kjellfrids innsats på nedre Hov: «Med ett står det klart 

for meg hvilken bør vi lesset på henne, etter hvert som vi dro bort den ene etter den andre og 

lot henne sitte alene tilbake» (209). 

Da Balder og Svallaug blir funnet døde etter inntak av blåsyre, uttaler Vemund at han 

er så uthulet og tom innvendig at han ikke engang er i stand til å føle sorg. Han skriver om 

hendelsen i upersonlige ord og vendinger, ellers vil det drive ham til vanvidd. Her kan man 

anta at Vemund skammer seg fordi han ikke har klart å redde Svallaug unna Balders 

fangenskap. Dessuten er det nærliggende å tro at han skammer seg over å ha hatt en bror som 

har vært i stand til å oppføre seg på en slik måte. 

Da Steingrims blir skadet i sabotasjeaksjonen, gjør Vemund en stor innsats for å få tak 

i en lege til ham. Men da han ser at døra til sakristiet er åpnet og Steingrim er vekk, 

konstaterer han at det ikke er noe mer å gjøre. Han stenger seg inne i studerkammeret og er 

mest opptatt av at han ikke skal bli innblandet i saken. Riktignok appellerer han til Todleben 

om å redde Steingrims liv, men det fører ikke fram.  

Vemunds nummenhet kan forklares med at han er imot omstyrtende virksomhet. 

Vemund har trolig ikke glemt hvordan han i ungdommen skammet seg over broren fordi han 

var ildspåsetter. Sannsynligvis skammer han seg også over Steingrim fordi de to er av samme 

kjøtt og blod og kommer fra samme usle kår.  
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Marias reaksjon med nummenhet tar jeg også med her. Hun reagerer med skrekk da 

hun får vite at det første barnet er mongoloid. Hun gråter, slår vilt rundt seg og får 

voldsomme krampetrekninger. Hun ser på barnet som et misfoster og en bytting. Etter hvert 

som hun friskner til, går skrekkreaksjonen over til nummenhet. Hun bebreider seg selv og 

føler sorg. De tre neste barna får hun aldri krefter til å elske. Hun skyver dem fra seg og 

overlater dem til barnepiken. Det døde barnet tåler hun ikke å høre om. Hvis det blir nevnt, 

stivner hun til og blir kald som is.  

 

5.2.6 Skam maskert som grandiositet  
 

Skårderud hevder i artikkelen «Tapte ansikter» at grandiositet og skam er komplementære 

størrelser som gjensidig nærer hverandre. Han mener at grandiositet og å hevde seg 

uavhengig og usårbar er et klassisk forsvar mot skammen (Skårderud 2001: 44). 

 I det følgende vil jeg omtale tre områder ved Vemund som er knyttet til grandiositet. 

Først er det Vemunds overvurdering av seg selv som storebror for Steingrim. Så er det hans 

hang til å benytte seg av filosofer for å legitimere sin passivitet. Til slutt er det hans behov for 

å stille til skue alle sine flotte eksamenspapirer etter at han har fått hjerneslag. 

Steingrim har betrodd seg til Kjellfrid om at han har gått inn i motstandsbevegelsen. 

Under tvil forteller Kjellfrid dette videre til Vemund, men han lover å holde på 

hemmeligheten. Vemund har store tanker om hva han kan bidra med når det gjelder 

lillebroren: «Kanskje ville det komme en dag da Steingrim trengte hjelp, da han behøvde en 

bedre støtte enn den han kunne få hos en forskremt småsøster» (176).  

På dette punktet må man si at Vemund overvurderer seg selv. Bare sju uker seinere 

venter Steingrim på Vemund etter gudstjenesten. Steingrim spør om Vemund kan hjelpe ham 

med å befri Svallaug fra Balders fangenskap, men Vemund mener det er for farlig. Han kan 

ikke engang velsigne broren da Steingrim ber om det. Det trengte ikke ha vært så vanskelig 

for Vemund, for brødet og vinen står ennå på bordet etter gudstjenesten. 

I Vemunds øyne er Steingrim lettskremt og nervøs, og han har vanskelig for å tro at 

Steingrim virkelig har gått inn i motstandsbevegelsen. Kanskje ser Vemund på 

motstandsbevegelsen på samme måte som han betrakter arbeiderbevegelsen. Han mener at 
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hvert menneske er alene med sin samvittighet og har derfor aldri kunnet anerkjenne 

kollektive forpliktelser. 

Vemund kan også betraktes som grandios fordi han alltid trekker fram filosofer som 

støtte for at han selv ikke er i stand til å ta stilling. Han bruker Marx og Machiavelli for å 

legitimere at det er historien som handler for menneskene. Han mener at samme hvem som 

vinner, er motstandskamp et tap av krefter, for Norge er bare en brikke i stormaktenes spill. 

Etter at Vemund får hjerneslag, blir han sterkt fysisk redusert. Der han før har vært 

preget av lysende tankerekker, er det nå ofte formørkelse som rår. Stemmen, som en gang har 

vært sterk og fulltonende, er nå stotrete og ødelagt. Hånden er vissen. Han blir pleiet av sin 

trettenårige datter. En kan tenke seg at Vemund skammer seg over det kroppslige forfallet og 

over at han er avhengig av hjelp for å fungere. 

Når Vemund får anfall av tungsinn og selvoppgivelse, skynder Idun seg å ta fram alle 

eksamensbevisene og attestene hans. Før har han ment at disse papirene ikke har vært noe å 

rose seg for, men nå kan han ikke se så stort på det. Han mener at de er de eneste faste 

holdepunktene som er tilbake i livet hans. Vitnemålene er hans måte å kompensere for alt 

som domsavsigelsen, fengselsoppholdet og sykdommen har tatt fra ham. 

 

 

5.2.7 Veier ut av skammen: Skam som skyld 
 

Til prest å være, har Vemund gitt lite uttrykk for skyldfølelse. Han har vært bekymret for 

hvordan han skulle betale sin gjeld til familien Quisling, og han har hatt skyldfølelse overfor 

mora fordi han som eldste sønn reiste fra gården. Ellers virker det ikke som han har erkjent så 

mye skyld. Det har hele tida vært ham det har vært synd på. Vemund har «rasjonalisert bort 

skylden ved å gi den til andre» (Skårderud 2001: 47). Han har hatt en voldelig oppvekst og 

slitt seg fram i fattigdom og vanskelige kår. Men selv om han til slutt har fått en førsteklasses 

utdanning, er han likevel ikke fornøyd. Han har forståelse for og medfølelse med Idun, men 

ellers virker han bare opptatt av seg selv. Samfunnet rundt seg har han liten interesse for.  

  Da Vemund får vite at han får innvilget avskjed fra prestetjenesten, skriver han til 

svigerfaren Andreas og ber om husly til Maria og de tre barna når han selv forlater byen. 

Andreas svarer at en gift kvinne og hennes barn har å følge familiens overhode når denne 
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finner det for godt å flytte. Her kan man spørre om Vemund i det hele tatt føler ansvar for 

familien, eller om han bare tenker på seg selv. Vemunds konklusjon er i alle fall klar: «[D]et 

blir nok det beste for oss alle at vi flytter til Oslo. Så er vi blant fremmede den dagen alt er 

forbi, og skammen kommer over oss» (217). 

Under rettssaken spør dommeren om Vemund aldri har følt skam eller sorg over at 

han ikke har hørt hjemme noen steder. Vemund bekrefter at skammen og sorgen er trofaste 

følgesvenner. Han innrømmer svik mot fedreland, hjemstavn, slekt og hevdvunne verdier og 

holder fast på Pusjkins vurdering om forræderen som det eneste sanne menneske.  

I fengselet begynner Vemund å forstå at det finnes et samfunn med felles forpliktelser. 

Nå er han enig i Dostojevskijs påstand: «Vi er skyldige i alt for alle». De gangene som Idun 

tenker tilbake på Vemunds fredfulle dødsleie, tror hun det var denne nye innsikten som til 

slutt ga ham ro. Da hun fant ham død, var ansiktet hans forklaret i et smil, og hendene hans lå 

samlet på sengeteppet i et broderlig håndtrykk. Idun har tegnet Vemunds hender i minneboka 

si. På den ene hånda har hun skrevet «Skylden», og på den andre har hun skrevet 

«Skammen». Det er som om hendene slutter fred ved å legge seg så tett inn til hverandre.  

Kanskje Dostojevskijs påstand til slutt får Vemund til å innse sin egen skyld? Det er 

hans ansvar at han utøvd vold mot sin kone. På samme måte er han ansvarlig for at han har 

gjort så lite for å hjelpe sine søstre og sin yngste bror. Som jeg har skrevet i den teoretiske 

innledningen, hevder Skårderud at skylden kan være en bevegelse bort fra skammen. Han 

påstår også at en slik bevegelse kan bety en forskyvning fra å være feil til å ha gjort feil, og at 

det på en måte er bedre (Skårderud 2001: 52). I fengselet får Vemund fem år til å bøte på 

skade som han har påført andre. 

 

5.2.8 Oppsummering 
 

Som ung kjenner Vemund en klassisk skamfølelse fordi han kanskje ikke vil klare å rømme 

hjemmefra. Han skammer seg også fordi han har misforstått et latinsk uttrykk. Dessuten 

skammer han seg fordi han ikke kjenner sin plass, men denne følelsen avløses av stolthet da 

han blir «sett» av prosten. 
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 Andreas skammer seg fordi Maria og Vemund må gifte seg, men brudeparet selv bryr 

seg ikke om dette. Byens sladdersøstre fungerer som emosjonelle triggerfigurer og 

demonstrerer riktige samfunnsstyrte emosjoner. 

 Som voksen utøver Vemund vold mot Maria. De fysiske overgrepene er et syndrom 

som er basert på at Vemund skammer seg fordi han ikke kan sette grenser for sine nærmeste. 

Vemund har gjennom årene samlet opp mye sinne. Dette er egentlig forkledd skam. Han tør 

ikke protestere, og han bruker mye krefter på å beherske seg. 

 Andreas og Vemund føler gjensidig forakt for hverandre. Andreas forakter 

svigersønnen fordi han er tilhenger av liberal teologi. Han skammer seg over at Maria har 

tvunget inn på ham en svigersønn som er den siste han selv ville ha valgt til henne. Vemund 

skammer seg fordi han ikke er god nok for Andreas. Dessuten skammer han seg fordi Maria 

er på farens parti og holder Vemund utenfor. 

Vemund er svært handlingslammet når det gjelder søsknene. Han tør ikke sette seg 

opp mot den dominerende Balder, og klarer derfor ikke å redde Svallaug fra Balders 

fangenskap. Han utsetter å si fra seg gården, så Kjellfrid drukner seg i torvmyra. Vemund er 

opptatt av at han ikke skal bli blandet inn etter Steingrims sabotasjeaksjon. Riktignok ber han 

Todleben om å redde livet til Steingrim, men det blir avslått. Vemund viser også 

handlingslammelse når det gjelder medlemskapet i Nasjonal Samling. 

Vemund reagerer med nummenhet da Kjellfrid, Svallaug, Balder og Steingrim dør. 

Han skammer seg for at han ikke har greid å hjelpe søstrene, og han er skamfull over å ha hatt 

en bror som Balder. Når det gjelder Steingrim, er han skamfull fordi han drev med illegalt 

motstandsarbeid. Samtidig er han bitter fordi Todleben ikke kunne benåde ham.  

Vemund har grandiose tanker om seg selv. Han mener at han kan være en bedre støtte 

for Steingrim enn det Kjellfrid kan. Men i praksis overvurderer han seg selv og er til liten 

hjelp. Vemund bruker berømte tenkere som støtte for sin manglende stillingstagen til 

okkupasjonsmakten. Etter at han har fått hjerneslag, er det viktig for ham å stille ut alle 

vitnemålene sine. 

Vemund har gjennom livet stort sett vært opptatt av seg selv og sine egne 

vanskeligheter. Først under rettssaken begynner han å se sitt eget ansvar og sin egen skyld. I 

fengselet aksepterer han Dostojevskijs tese om alles ansvar for all skyld, og han dør fredfullt. 
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5.3 Idun 
 

5.3.1 Skam på grunn av manglende respons 
 

I kapittel 3.2.1, Prestegården og det gule huset, har jeg redegjort for at Idun i barndommen 

har fått en usikker tilknytning til Maria. Forholdet mellom Idun og Maria blir stadig dårligere. 

På syttitallet sender Maria flere brev til Idun der hun bebreider henne, både for den måten 

hun lever livet på, og for innholdet i bøkene som hun har gitt ut. Mor og datter har da også 

svært forskjellig livsstil. Maria driver med misjon og veldedighet mens Idun lever et slags 

hippieliv som varierer mellom utenlandsreiser og skriving av bøker. I moras øyne er bøkene 

«uforståelige og nedbrytende» (40). Idun forsvarer seg med at hun helt fra barndommen har 

vært et utskudd i familien, og at «den som er forstøtt og lever i eksil, skriver ikke 

solskinnshistorier» (41). Idun er bitter fordi mora ikke gjorde noe for å stoppe Andreas fra å 

sende henne til Danmark og adoptere bort barnet. Heller ikke noen av de seks gangene Idun 

har vært innlagt på psykiatrisk sykehus, har mora kommet på besøk. Maria har trukket seg 

tilbake og kommunisert med Idun via Urd. Idun skammer seg over manglende respons fra 

både mor og søster. I oppveksten var Maria fysisk til stede, men ikke psykisk. I årene etterpå 

har hun ikke engang vært fysisk til stede. Dette tilsvarer Skårderuds begrep hvit sorg. Det er 

smerten ved å savne noe man aldri har fått (Skårderud 2001: 55-56). 

 

  

5.3.2 Den klassiske skammen 
 

Andreas skammer seg like mye over Iduns graviditet i 1954 som over Marias svangerskap i 

1934. Han kan ikke forstå at Idun ikke vil ha en god kristen mann som tar på seg å redde 

henne ut av skammen. Men Idun skammer seg slett ikke over graviditeten. Hun sier at hun 

ville vært lykkelig hvis hun bare hadde hatt en annen familie.  

Fra syttitallet mener Maria og Trinebeth at Idun er et misfoster og en skamplett på 

familien. For Trinebeth topper det seg høsten 1993 etter Iduns første flukt fra asylet. 

Trinebeth skammer seg over Idun som raver rundt og roter i søppelkasser. Hun er redd for å 

bli forvekslet med tvillingsøstera. Som psykolog har Trinebeth makt til å få Idun 
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umyndiggjort. Idun sitter ydmyket tilbake. Hun skammer seg for å ha mistet råderetten over 

seg selv.  

Idun blir skamfull når noen nevner bøkene hennes. Hun føler det som en skavank eller 

et sår som ikke kan gro. Hun blir varm i hodet, kjenner seg tynget til jorden og vil gjemme 

seg. Så vil hun fornekte alt hun har skrevet. Idun vil ikke vise fram identiteten sin. Hun har 

alltid villet gjøre seg selv usynlig. 

Da Idun er «på rømmen» fra asylet, blir hun gjenkjent som forfatter av den nye 

redaktøren på forlaget. Hun kjenner skamrødmen brenne i kinnene. Hun skammer seg over 

sin livshistorie og over at hun er innlagt.  

 

 

5.3.3 Rusmisbruk som skambasert syndrom  
 

I artikkelen «Tapte ansikter» skriver Skårderud at konkret skamløshet kan være en 

forsvarshandling mot den tause skammen. Der det hersker skamløshet, mener han at 

skammen er sterkt til stede, men den blir benektet. Det skamfulle indre blir blottet gjennom 

stoffmisbruk, fornedrende seksualitet eller gjennom å lage arr på sin egen kropp (Skårderud 

2001: 44). 

Idun får gjennom livet erfaring med forskjellige narkotiske stoffer. Da hun er 29 år 

gammel og nattsøster i København, blir hun rekruttert til et psykofysisk eksperiment med 

plantegiften hasjisj. De tre andre som er med på forsøket, er menn. To av dem er leger, og en 

er klinisk psykolog. De vil finne ut om den kvinnelige psyke reagerer annerledes enn den 

mannlige, og om kroppsvekten har noe å si for bevissthetsutvidelsen. Tre av 

forsøkspersonene skal innta en nøye avmålt porsjon hasj i tablettform, mens den fjerde bare 

skal registrere virkningen og gjøre notater.  

 Idun blir mer og mer skeptisk etter hvert som eksperimentet nærmer seg. Hun 

bestemmer seg for å gjemme unna halvparten av pillene og således forsinke rusen. Selv om 

hun er forsiktig, ender forsøket med mareritt, splittelse og redsel. «I flere dager etterpå gikk 

hun rundt og lette etter sitt tapte jeg, og da hun endelig greide å hente seg inn, var hun så full 

av fremmedfølelse at hun lovet seg selv aldri mer å ha noe med narkotiske stoffer å gjøre» 

(259. Da Idun ved en seinere anledning røyker hasj med sine kunstnervenner, gjør hun det 
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med måte og mest for syns skyld. Rusen frister henne ikke, og hun gjør hva hun kan for å lure 

seg unna. 

 På 1980-tallet får Idun hybelleilighet hos en gammel dame mot at hun blir hennes 

pleierske og gir henne sprøyter mot sukkersyke. Egentlig er det ikke sukkersyke, men 

morfinavhengighet den gamle damen lider av. Noen ganger ber hun om at Idun kan dele 

rusen med henne. Idun tar da en mye mindre dose enn den gamle damen. I sju år greier hun å 

passe måten og holde alt under kontroll. Hun fullfører to av sine sterkeste bøker. Men så 

kommer «stillstanden, tomheten, lammelsen, som kalte på sin motsetning oppbruddet, 

flukten, utsvevelsen» (411). Idun blir nå avhengig av stoffer, og i måneder og år streifer hun 

rundt. 

 Da Idun rømmer fra asylet høsten 1993, er hun 56 år gammel. Hun har hatt flere 

sammenbrudd og vært innlagt mange ganger. På Aker Brygge får hun et gratis skudd av noen 

ungdommer. Det ender med at hun faller i vannet, og etterpå må hun pumpes og avvennes for 

«lumske og unevnelige stoffer» (9).  

 Ved hjelp av Trinebeths stjålne pass kommer Idun sommeren 1994 til et herberge i 

Berlin. Hun føler en stor tomhet, og løsningen blir at hun kjøper det nye lykkemiddelet 

ecstasy. 

 I januar 1995 har Aron har fått opphevet umyndiggjøringen og tvangsinnleggelsen av 

Idun, og hun skal utskrives i slutten av måneden. Søster Sigrid kommer innom Idun hver dag 

for å høre hvordan det går med humøret og framtidsplanene. Hun synes det er et godt tegn at 

Idun har vært stoffri i nesten fem uker. Hun mener at Arons ekteskapstilbud er en bedre 

avvenning enn metadon. 

 Tomhet er et nøkkelord hver gang Idun setter ut på vandring. Det er nærliggende å tro 

at Iduns uro ble grunnlagt høsten 1944. Det var den truende atferden til onkel Balder som 

først fikk Idun til å gjemme seg i kosteskapet og dagen etter til å flykte utover landeveien til 

bestefarsgården på Sandane. Idun skammer seg over livet sitt. Hun tåler ikke å tenke på det 

bortadopterte barnet. Da kommer uroen opp i henne, og hun må ut på leting.  

Morfaren løy til ungdomskjæresten hennes, Aron, om at Idun var blitt forlovet med en 

annen mann. Idun har stadig mindre kontakt med mora, som bebreider seg over Iduns 

livsførsel. Idun er blitt et menneske uten tilhørighet. Gjennom rusmisbruk kan hun få en 

pause fra den uroen og tomheten hun føler. 
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5.3.4 Skam maskert som nummenhet 
 

Idun har en nummenhetsreaksjon i november 1944. Onkel Balder presser henne til å fortelle 

om hemmelighetene sine. Idun skvetter og gir fra seg et skrik da hun skjønner at hun har 

forsnakket seg og røpet jødene på bestefarloftet. Da Balder har gått sin vei, blir hun sittende 

urørlig. Hun ønsker at hun kunne ha sagt noe til faren, men det er umulig på grunn av hans 

nazi-sympatier. Hun er rådløs og opplever at alle utveier er stengt. Derfor gjemmer hun seg i 

kosteskapet og ber til Gud og Jesus og englene. 

 Da Idun blir gravid som syttenåring, står hun helt alene mot overmakten. Hennes mor 

Maria, som en gang selv var i samme situasjon, vil ikke hjelpe henne. Det vil heller ikke de 

andre i familien, enda hun trygler dem, en etter en. Idun er matt og trekker seg inn i seg selv. 

Hun roper med bristende stemme: «Dere kan gjøre med meg hva dere vil» (383). Dette 

innebærer dog ikke å gifte seg med Ånon, det nekter hun innbitt. Men ellers er hun sløv og 

tiltaksløs. I ettertid mener Idun at hun burde ha nektet å reise bort, og hun burde ha lest hva 

som sto på papirene før hun skrev under. 

Etter at barnet er adoptert bort, reiser Idun i flere år tilbake til den danske småbyen der 

fødselen skjedde. Hun vandrer rundt som en søvngjenger og leter etter barnet som ble tatt fra 

henne. Hennes blikk på de forbipasserende kan noen ganger bli så nærgående at hun skvetter 

og skynder seg å ta øynene til seg. Den fjerde og siste gangen hun er i småbyen, er hun en 

skygge av seg selv, og hun er som en gjenganger. 

 Idun er også preget av nummenhet da hun bryter sammen og blir sendt hjem på 

konsulatets regning i 1975. Det er etter voldtekt og abort. «Hun ser det fengselsliknende 

asylet for første gang og lar seg føre inn i det, tomhendt, forstyrret og uten noen klar 

identitet» (272). 

 

5.3.5 Skam maskert som flinkhet  

 

Skårderud skriver om «de flinke barna» i alle aldre. De kan utmerke seg gjennom sin 

arbeidskapasitet, sin ansvarsfølelse, sin evne til innlevelse og sin omsorg for andre. Men 

mestringen kan oppleves som en ytelsestvang og en indre nødvendighet. Det er ikke sikkert at 
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de har spesiell glede av det. Skårderud refererer til den sveitsiske psykoanalytikeren Alice 

Miller. I boka Barneskjebner (1980) hevder Miller at hvis de flinke barna ikke strekker til 

overfor et idealbilde av seg selv, blir de gjerne plaget av engstelse eller sterk skam- og 

skyldfølelse. Det kan dreie seg om depresjon og om følelse av tomhet og meningsløshet 

(Skårderud 2001: 45). 

 Idun kan betegnes som «et flinkt barn», både når det gjelder ansvarsfølelse, evne til 

innlevelse og omsorg for andre. I kapittel 4.2.2, Omsorgs-scriptet, har jeg beskrevet hvordan 

hun trøster mor og tante, og hvordan hun pleier far og morfar. Hun hjelper til der det trengs, 

og hun finner seg i at kjæresten utnytter henne. Idun klarer å være flink til et visst punkt. Men 

hun føler seg sviktet under graviditeten da hun ikke får støtte fra noen i familien. Sviket føles 

enda større da morfaren adopterer bort barnet hennes. Idun stiller opp for alle andre. Men 

ingen stiller opp for henne. Hun leter etter det bortkomne barnet, og hun prøver å finne sin 

egen identitet. Hun reiser rundt i mange land og prøver ulike rusmidler. Flere ganger må «det 

flinke barnet» gi tapt og legge seg inn på asyl. 

Urd og Vidar er også «flinke barn». Urd er dybdepsykolog, og hun har også 

terapiprogrammer på TV. Hun er overlegens svigerinne, og hun bor i en luksusleilighet. 

Hennes eneste «ripe i lakken» ser ut til å være tvillingsøstera Idun. Vidar har overtatt 

morfarens rederi, og er en storspekulant som med mange lure knep har slått seg opp til å bli 

milliardær. 

Som jeg har skrevet i kapittel 3.2.8, Det emosjonelle rommet mellom Idun og 

Trinebeth, fornekter Vidar og Urd alt som minner om faren. De er sterke nok til at de ikke 

blir plaget etter Vemunds dom for landssvik. Idun er ikke så tøff, så hun blir ertet for dette. 

Men innlevelsen i farens skjebne gjør at Idun klarer å sette seg inn i hvordan andre 

mennesker har det. Klasselæreren, lektor Nils Haugland, snakker om forskjellen på de tre 

søsknene: 

«Det har vært lærerikt for meg å se hvor forskjellig de samme vilkår har innvirket på 

tre nesten jevnaldrende søsken. Din bror Vidar, alias Nikolai har fornektet alt og vil 

om ikke lenge nå det totale hukommelsestap. Din søster har valgt perfeksjonens 

glemsel og vil nå langt på ufeilbarlighetens vei. Bare du bærer rundt på dine stigma og 

gjør ikke noe for å skjule dem» (369-370). 

 

Idun har det vanskelig gjennom livet, men hun virker ekte og mer gjennomreflektert enn sine 

to søsken. De ser ut til å være mest opptatt av fasaden. 
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5.3.6 Skam, glemsel og selvaksept 
 

Skårderud hevder at på samme måte som skylden kan rasjonaliseres bort, kan glemsel kanskje 

fungere for å fjerne skam (Skårderud 2001: 47). Maria, Urd og Vidar bruker denne metoden. 

De skammer seg så mye over Vemunds dom for landssvik at de tar bort etternavnet Hov. 

Idun, derimot, holder fast på etternavnet. Hun verner om den delen av Vemunds liv og virke 

som har hatt konstruktiv betydning for henne. 

 Men Idun har også behov for glemsel. Hun trenger å få slettet ut negative minner, 

krenkelser og manglende støtte. Iduns vei til glemsel går gjennom narkotikabruk og målløse 

vandringer. Det blir selvdestruktivt i lengden. 

 Idun har også en annen vei ut av skammen, og den går via selvaksept. Dette skjer 

gjennom skrivingen. Gradvis klarer hun å nærme seg og sette ord på de vonde opplevelsene i 

eget liv. Idun beskriver mange ganger hvor livsnødvendig skrivingen er for henne. 

Gjensynet med ungdomskjæresten Aron er viktig for at Idun skal komme bort fra 

skammen. Som psykiater og muligens framtidig ektemann gjør Aron en stor innsats for å 

oppklare Iduns vanskelige følelser. Skårderud hevder at en skam som blir satt i tale og delt, 

kan bli redusert. Da forutsettes det respons og aksept fra betydningsfulle andre20 (Skårderud 

2001: 52). Jeg mener at Aron både privat og profesjonelt kan omfattes av begrepet 

«betydningsfulle andre». En annen person som også kan kvalifisere til begrepet, er søster 

Sigrid. Hun er den eneste av de ansatte på asylet som Idun har et meningsfullt forhold til. 

 

5.3.7 Oppsummering 

 

Idun får etter hvert mindre og mindre kontakt med mora. Ikke engang under Iduns seks 

opphold på psykiatrisk sykehus har Maria kommet på besøk. Idun opplever hvit sorg fordi 

hun savner noe hun aldri har fått. 

 Idun skammer seg ikke over graviditeten, men hun skammer seg over å miste 

råderetten over seg selv da hun blir umyndiggjort. Fordi hun ikke vil vise fram identiteten sin, 

 
20 Min uthevning 
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skammer hun seg over bøkene sine. Overfor forlagsredaktøren skammer hun seg fordi hun er 

innlagt. 

 Iduns skamfulle indre blir blottet gjennom stoffmisbruk. I København er hun med på 

et eksperiment med hasjtabletter, og hun røyker hasj med venner. Noen ganger setter hun 

morfinsprøyte på seg selv for å dele hybelvertinnens rus. De første årene tar Idun en mindre 

dose enn andre. Seinere mister hun noe av kontrollen. I Berlin kjøper hun ecstasy, og tilbake i 

Norge blir hun satt på avvenning med metadon. Gjennom rusen får Idun en pause fra den 

uroen og tomheten hun føler. 

 Idun blir nummen da hun skjønner at hun har forsnakket seg og røpet jødene. Også 

under graviditeten, da ingen vil støtte henne, reagerer hun med nummenhet. Etterpå leter hun 

som en gjenganger etter det bortadopterte barnet. Heller ikke da hun bryter sammen og 

sendes på asylet første gang, er følelsene hennes tilgjengelige. 

 Idun er «et flinkt barn». Hun stiller opp for alle andre, men ingen stiller opp for henne. 

Men bak flinkheten er det en sterk skam- og skyldfølelse. 

 Idun bruker narkotika for å glemme alt det vonde. Skrivingen er en mindre 

selvdestruktiv vei til å akseptere seg selv. Gjensynet med Aron, og den faglige hjelpen fra 

ham, er viktig for at Idun skal bli fri fra skammen. 

6 Avslutning  

 
Min hypotese for denne oppgava er at affekter og emosjoner hos karakterene skaper 

hendelser, like mye som hendelser skaper følelsesmessige reaksjoner hos karakterene. Min 

problemformulering er: Hvilke hendelser blir skapt av Vemunds og Iduns emosjoner? Svaret 

på dette spørsmålet kan vise hvilken betydning emosjonene har for karakterene Vemund og 

Idun. 

 

6.1 Vemund     

 
Den første hendelsen er at Vemund rømmer hjemmefra. Det er fordi han er skamfull over all 

volden faren har utøvd mot ham. Den andre hendelsen er at han banker på døra til 

prestegården i Gjerpen fordi han føler seg brydd over å måtte søke husly hos sin morbror. 

Resultatet av dette er at han i stedet blir stående i et årelangt takknemlighetsforhold til 
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familien Quisling. I sin tur fører dette til at Vemund ikke klarer å si et klart nei til 

medlemskap i Nasjonal Samling. 

 Vemund tar et dristig valg og synger sin yndlingssalme for prost Quisling. 

Sangstemmen hans blir høyt verdsatt av prosten, og Vemund begynner å føle stolthet over 

den. I kirken føler han seg tryggere og sikrere når han synger enn når han preker. Under sin 

første høymesse får han det innfall å synge en salme for menigheten. Vemunds 

barytonstemme får gjensvar fra Marias lyse sopran, og slik blir de kjent med hverandre. 

Vemunds trygghetsfølelse i musikken gjør at Maria legger merke til, og blir interessert i, den 

nye presten. 

 Vemund opplever tre former for emosjonelt hegemoni der han er den underdanige 

parten. Det virker formålstjenlig at han innordner seg mens han er tjenestegutt på Gardatun. 

Han er jo så ung, og han har livet foran seg. Derimot burde han kanskje ha vært mer 

selvhevdende i forholdet til Balder og til Andreas. 

 Balders sterkere maktvilje gjør at Vemund blir handlingslammet. Hendelser som 

burde ha skjedd, skjer ikke. Vemund klarer ikke å kaste Balder ut av hybelen mens han leser 

til artium, og han greier ikke å si nei til hirdstevnet i 1944. Heller ikke makter han å sette seg 

opp mot Balder for å befri Svallaug.  

 Vemund og Andreas er i opposisjon til hverandre på grunn av forskjellig syn på 

teologi. Ved Marias graviditet blir både Vemund og Maria skjøvet ut i mørket, men Maria 

blir seinere tatt til nåde igjen. Det er skam som gjør at Vemund ikke får seg til å reagere mot 

svigerfaren. Han samler opp mer og mer irritasjon, og til slutt eksploderer han og blir 

voldelig mot Maria. Volden blir utløst av en bagatell. Det er nok at Maria står foran speilet og 

pynter seg før hun skal på middag hos faren. 

 Mens Vemund går på Skien latinskole, blir han ertet for sin dialekt, og for at det lukter 

fjøs av klærne hans. I studietida står han utenfor kretsen til de andre studentene fordi han må 

arbeide ved siden av studiene. Da han får stipend til å studere i Tyskland, slipper Vemund 

bort fra ertingen og fattigdommen. Endelig føler han seg likeverdig med de andre studentene. 

Derfor blir han så glad i Tyskland og det tyske språket. Det er en av årsakene til at han flere 

år seinere ikke klarer å ta avstand fra Todleben. 

 Vemund er veldig glad i sin mor. Kjærligheten til henne gjør at han tar det fatale 

valget om å bli prest. Det er en botshandling fordi han sviktet foreldrene ved å dra fra gården. 
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Vemund føler skam overfor Steingrim. I oppveksten var det på grunn av ildspåsettelse, nå 

skyldes det illegalt motstandsarbeid. Vemund vil derfor ikke velsigne Vemund da han ber om 

det. Men fordi Vemund har så gode minner fra årene i Tyskland, behandler han Todleben 

med stor vennlighet og respekt. 

 Høsten 1944 er Vemund preget av nederlagsfølelse. Ekteskapet hangler, han søker 

avskjed fra prestestillingen, og det ser ut til å gå mot krigsnederlag for tyskerne. Det er uklart 

hvorfor han unnlater å forsvare seg ordentlig i rettssaken. Kanskje har han begynt å føle seg 

skyldig? Muligens har han begynt å helle mot Dostojevskijs tese om at vi er skyldige i alt for 

alle. I hvert fall har han begynt å skrive på Apologien, og etter at han slipper ut fra fengselet i 

1951, bekjenner han seg helt og fullt til Dostojevskijs påstand. 

 Skamfølelsen over barndomshjemmet gjør Vemund handlingslammet når det gjelder å 

avlaste Kjellfrid for ansvaret med Thormod og alt gårdsarbeidet. Vemund lever for en stor del 

inne i hodet sitt. Han er en «hjernehelt» som lever sitt liv i filosofiens og musikkens verden. I 

den materielle verden uttrykker han imidlertid bekymring for hvordan det går med Idun, og 

de to har et sterkt åndelig fellesskap. 

 

 

6.2 Idun  

 
At Maria reagerer med nummenhet etter fødselen av det mongoloide barnet, gjør at hun ikke 

har krefter til å elske de tre neste barna. Dette fører til at Idun får en usikker tilknytning til sin 

mor. Idun føler at hun står i skyggen av sine to søstre, både den avdøde og den levende, noe 

som gjør at hun har vanskelig for å finne sin identitet. 

 Idun er redd for at hun skal si noe til mor og søsken om de jødiske flyktningene. 

Derfor slutter hun å bli med dem på søndagsmiddagene. Det fører til at hun tilbringer mer tid 

med Vemund, som lærer henne om Goethe og Albrecht Dürer. Etter at Idun har forsnakket 

seg og røpet jødene, får hun stor frykt for Balder. Den første dagen gjemmer hun seg i 

kosteskapet. Den neste dagen løper hun utover til bestefarsgården og gjemmer seg i 

vedskjulet der. 

 Både på Vemunds sykeleie og i rederhuset er Idun underlagt emosjonelt hegemoni. 

Hennes ansvarsfølelse gjør at hun forhindrer dokumenter fra å bli brent på det første stedet. 
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På det andre stedet må hun gå med utpressingsbrev til personer som ifølge tanta har krenket 

offentlig moral. Idun har empati og lever seg inn i andres følelser. Det fører til at hun er flink 

til å hjelpe andre. Iduns ambivalente følelser for morfaren gjør at hun pleier ham på hans 

dødsleie til tross for at han har oppført seg svært dårlig mot henne. På samme måte trøster 

hun mora etter underlivsoperasjonen, selv om mora skjøv henne fra seg i barndommen. 

 I 1954 overbringer Arne Langenes en forsinket takk til Idun fordi Vemund hadde 

reddet livet hans. Iduns følelse av lettelse gjør at hun kan gi slipp på den skyldfølelsen og 

sørgmodigheten hun hun har kjent helt siden rettssaken i 1946. 

De gangene i svangerskapet som Idun kjenner på motstridende følelser, søker hun til 

kirkegården for å få ro. Når hun seinere i livet føler angst og uro, legger hun ut på lange 

vandringer. Noen ganger tyr hun også til narkotikabruk. Når Idun føler håpløshet, er det low 

road-reaksjonene som tar over. Hun gjør frekke ting som å stjele et nøkkelknippe, ei 

whiskyflaske og et pass. Dessuten tar hun seg den frihet å sove over i en sofa på forlaget.  

 Når high road-reaksjonene og den analytiske emosjonaliteten er koblet inn, får Idun 

assosiasjoner til traumatiske hendelser i barndommen. Opplevelser som har vært fortrengt, 

kommer tilbake, og hun kan endelig bearbeide dem kunstnerisk gjennom romanskrivingen. 

Iduns følelser for en person kan styre hvordan hun oppfører seg mot denne personen. 

Hun føler seg dårlig behandlet av Trinebeth. Derfor har hun ingen motforestillinger mot å 

stjele passet hennes. Derimot har hun stor respekt for søster Sigrid, som hun kaller sin 

beskytter og omtenksomme venn. Idun ville ikke maktet å føre henne bak lyset. Derfor er det 

bra for Iduns prosjekt at det er en ukjent sykepleier som følger henne til forlagsmøtet. Da kan 

Idun gjennomføre sitt godt planlagte forsett om å rømme. 

Da Idun er på besøk i Trinebeths luksuriøse leilighet, ser hun at farens utskårne 

bokskap er ryddet for bøker. Hun er lei seg fordi farens boksamling med Goethe, 

Shakespeare, Dostojevskij og Dante ble kastet etter farens død i 1951. Idun er enig med 

Vemund i at diktning er en viktig kilde til innsikt i menneskesjelen. En annen viktig kilde er 

mot til å se inn i seg selv. Idun er svært opptatt av Vemunds liv og tanker. I minneboka si har 

hun skrevet av de tre dagbøkene hans, og der har hun også skrevet siste kapittel av Apologien. 

Det skjedde etter diktat fra Vemund. 
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6.3 Konklusjon 

 
Gjennomgangen ovenfor viser at det er svært mange hendelser som blir utløst av følelser, 

både for Vemund og Idun. Dermed kan det slås fast at emosjoner har en avgjørende 

betydning i Skammen. Det er emosjonene som driver handlingen framover. Noen ganger fører 

også emosjonene til det motsatte, - til handlingslammelse eller nummenhet. Da er det gjerne 

følelsen skam som blokkerer. 

 Hogans og Andersens affektive narratologi fører til nye verktøy for litterær analyse. I 

den første delen av min oppgave har jeg sett på hvilke følelser som utspiller seg i ulike 

emosjonelle rom. Deretter har jeg undersøkt hvilke handlinger disse følelsene fører til.  

Den andre delen av analysen handler om følelsesmessige scripts. Jeg har undersøkt 

hvilke narrative mønstre som gjentas i Vemunds liv, og hvilke mønstre som finnes i Iduns liv. 

Den tredje delen av analysen handler om affekten skam, som er den følelsen som har 

gitt navn til romanens tittel. Begrepene som jeg bruker i min analyse, henter jeg fra 

Skårderuds artikkel «Tapte ansikter» (2001).  

Personlig har jeg vært mest fascinert av Vemunds historie. Det er fordi han har stått i 

så mange vanskelige valg og dilemmaer. Dessuten har han så spesielle søsken. For meg har 

Idun kommet litt i skyggen av faren, akkurat som hun har stått i skyggen av sine to søstre. 

Hun gjør ikke selv noe galt. Det er andre som har påført henne skam og skyld. Men det er 

ikke bare problemer som Idun har arvet fra faren. Fra ham har hun også fått sine største 

skatter: dagbøkene og Apologien. Så jeg takker Zagar for artikkelen «Å tale med og mot far», 

noe som inspirerte meg til å undersøke emosjonene til Vemund og Idun i Skammen. 
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