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Sofi Oksanens Stalins kyr
En beretning om å dekke over et ulovlig andrespråk  
med et taust tredje
Av A N N I K A  B Ø S T E I N  M Y H R

Økt migrasjon og behov for kunnskap om effektene av migrasjon har ført til forsterket 
oppmerksomhet omkring temaet flerspråklighet både i samfunnet og litteraturen. For 
eksempel har sosiolingvister i de senere tiår studert familiers språkpolitikk og barns 
oppvekst i flerspråklige miljøer,1 og litteraturvitere har viet økt oppmerksomhet til for-
fattere som skriver på sitt andrespråk eller blander flere språk i en og samme tekst.2 Det 
økte fokuset på flerspråklighet i så vel samfunn som litteratur har utviklet seg paral-
lelt med en endring i synet på fenomenet.3 Forskning på flerspråklighet i skjønnlitte-
raturen har vist at mange forfattere både betrakter og bruker sine kunnskaper om flere 
språk som en kreativ ressurs,4 og mens holdningen før var at det å vokse opp med flere 
språk var et handikap for barns læring og utvikling, viser forskningen per i dag at fler-
språklighet har mange positive effekter for barn.5

Mens mye forskning og litteratur i dag fremhever flerspråklighet som en ressurs, er 
det imidlertid gjort lite for å forstå hvilke følger det kan få for barn av foreldre med 
minoritetsspråklig bakgrunn, når de av ulike grunner ikke får lov til å lære foreldre-
nes morsmål eller må skjule at de kan et minoritetsspråk. Det er stort sett kun innen 
forskning på språkutvikling og språksyn hos internasjonalt adopterte, som føler på an-
dres forventninger om at de må ha et andrespråk, siden de ser annerledes ut,6 og urbe-
folkninger eller nasjonale minoriteter som har vært ofre for nasjonaliseringsprosjek-
ter, at man finner innsikter om hvordan det kan oppleves å vokse opp og leve med det 
som føles som en manglende eller forbudt flerspråklighet.7 Likevel vokser svært mange 
barn opp i Europa i dag med morsmål eller andrespråk de ikke oppmuntres til å snakke 
i barnehage og skole, og kanskje heller ikke hjemme, uten at vi forstår hva effekten av 
dette er.

Når jeg her vil lese Sofi Oksanens roman Stalins kyr som en kilde til innsikt i følgene 
det kan ha å måtte skjule og fortrenge kunnskap om et språk,8 kommer det delvis av at 
romanen omhandler et felt som sosiolingvistikken verken har fokusert på i noen sær-
lig grad, eller egentlig har noen åpenbar tilgang til: At noen skjuler og fortrenger at de 
kan et språk, gjør det vanskelig å innhente aktuell informasjon gjennom intervjuer, ob-
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servasjon, spørreskjemaer og andre metoder for innhenting av datamateriale. Fordi ro-
manen Stalins kyr beskriver følgene det har for identiteten og helsen til ei ung jente av 
estisk avstamming som vokser opp i Finland, at hun må dekke over at hun har tilegnet 
seg moras morsmål, estisk, som et forbudt andrespråk, er det ikke desto mindre inter-
essant å undersøke om det å anvende innsikter fra forskning på familiers språkpolitikk 
(FLP) i analysen av romanen, kan gi noen forklaringsnøkler for hvorfor Anna og andre 
i familien hennes tenker, føler og handler som de gjør.9

På et overordnet nivå vil jeg i denne artikkelen undersøke om FLP-forskning, i kom-
binasjon med teori om minne, glemsel og identitet og bruk av narratologisk metode, 
muliggjør en økt forståelse for hvordan Oksanens roman Stalins kyr, både formelt og 
innholdsmessig, fremstiller Annas identitet og spiseforstyrrelse som påvirket av for-
tidde, ikke-verbaliserte minner om det sovjetiske Estland, og av det spente klimaet som 
den kalde krigen medførte i forholdet mellom det sovjetokkuperte Estland og Fin-
land i det kapitalistiske Vest-Europa. Mer spesifikt er målet med artikkelen å under-
søke om Annas spiseforstyrrelse kan sies å være et tredjespråk hun utvikler for å dekke 
over at hun kan et ulovlig andrespråk, estisk, og derigjennom å si noe om hvilke følger 
et språkforbud kan ha for identitet og helse.10

Romanens struktur og miljø: vekslinger i tid og rom
Romanens første av tre deler fyller 395 av dens 431 sider, og nøster opp i hvorfor og 
hvordan Anna har utviklet alvorlige spiseforstyrrelser. Åpningsscenen beskriver star-
ten på Annas liv som bulimiker, og etablerer Anna som en jeg-forteller som er dypt 
ensom med sykdommen sin. «Jeg har vært god til dette i fjorten år, og ingen har lagt 
merke til noe» (8).11 Bulimien er hennes «Herre»: «[O]m jeg bare adlyder og re-
spekterer min Herre vel. Da gir min Herre det jeg vil ha, en fullkommen kvinnekropp. 
[…] Og en fullkommen kvinnekropp gjør meg til en fullkommen kvinne. […] Til en 
som blir sett. Til en som blir beundret» (8), forklarer jeg-fortelleren som ung vok-
sen. Som vi ser her, har Annas behov for perfeksjon som mål å opphøye henne i andres 
øyne, men skildringer som denne gjør det også klart for leseren at den styrken Anna 
måtte klare å bygge opp igjennom å forme kroppen sin til en «fullkommen kvinne-
kropp», er veldig skjør. For det første må hun adlyde og respektere sin «Herre», altså 
bulimien, og for det andre er suksessen hennes avhengig av at hun blir sett og beun-
dret av andre. Hvem disse andre er, er foreløpig uklart, men vi må anta at idealer i kul-
turen(e) Anna lever i, fungerer som målestokken som avgjør om hun er beundrings-
verdig i andres øyne.

I romanens struktur veksler vi mellom kapitler om Anna i nåtid og gjennom opp-
veksten, og kapitler om estiske familiemedlemmer i en fjernere fortid. Mens vi i Annas 
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kapitler har å gjøre med en homodiegetisk forteller, er fortelleren i fortidskapitlene he-
terodiegetisk. Dette grepet sørger for at vi som lesere identifiserer oss mer med Anna. 
I bokens andre kapittel tas vi tilbake til 1971, når en kvinne ved navn Katariina møter 
en finsk mann. På dette tidspunktet vet ikke leseren at Katariina er Annas mor, og den 
finske mannen hennes far, men ettersom de alternerende kapitlene om Anna og Kata-
riina skrider fram, blir sammenhengen åpenbar. At koblingen mellom Anna og Katari-
ina ikke gjøres åpenbar fra første stund, gjør at sammenhengen mellom fortid og nåtid, 
livet i Estland da mora vokste opp, og livet i Finland under Annas egen oppvekst, blir 
vanskelig å få et fast grep om. Denne forvanskningen kan gi oss som lesere en smakebit 
på hvilken forvirring Anna opplever, i og med at hun vokser opp i Finland, uten egent-
lig å ha rom for å utforske tilknytningen hun føler til Estland og estisk språk og kultur.

Anna vokser opp med en mor som er ulykkelig gift med Annas finske far, som stadig 
er på jobb- og utroskapsreiser til Sovjetunionen. Kapitlene om Katariina er plassert i 
fortiden og skiller seg fra kapitlene om Anna ved at de innledes med årstall. Kapitlene 
som innledes med årstall går etter hvert også over til å handle om andre medlemmer av 
Annas estiske familie, og om Estlands historie fra 1940-tallet og fram til bokens nåtid 
på begynnelsen av 2000-tallet. I nåtiden har de fysiske sporene av sovjetisk historie i 
Estland etter hvert så godt som forsvunnet, og landet er vestliggjort, slik at «lykkeste-
det, Annas egen verden, finnes bare i minnene» (34).

Når Anna er liten, er «Annas verden […] der hvor mor er lykkelig. / På lykkestedene 
har alle kvinner skjørt» (33).12 I Finland på 1980-tallet går ikke kvinner med skjørt, og 
som det her indirekte kommer fram, opplever Anna det som at mora ikke er lykkelig i 
Finland. Denne opplevelsen understøttes med skildringer av at mora behandles dårlig 
av den notorisk utro finske ektemannen og dennes familie, ikke får jobb som tilsvarer 
hennes estiske utdannelse som ingeniør, og er for redd for sovjetisk spionasje til å ha 
estiske venner som kunne forstått bakgrunnen hennes. For Anna blir de ulike klesko-
dene hun observerer i Finland og Estland på 1980-tallet synlige symboler på henholds-
vis fremmedfølelse og tilhørighet, tvang og frihet. «I Finland er derfor Anna forkledd 
som finne, ved å ta på seg dongeribukser, hun må assimileres, selv om hun egentlig ikke 
har lyst» (33). Årsakene til at Anna må assimileres i klesveien, er de samme som gjør at 
hun ikke får snakke estisk, og kan delvis forstås ut ifra teori om familiers språkpolitikk.

Familiers språkpolitikk
Familiers språkpolitikk (FLP) kan defineres som «explicit and overt planning in rela-
tion to language use within the home among family members».13 Forskning på fami-
liers språkpolitikk undersøker kort sagt hvordan familier bruker språk og forhandler 
om språkbruk i dagliglivet. Den ser på hvilke forestillinger og ideologier familier har 



8 · Annika Bøstein Myhr

Samlaren, årg. 140, 2019, s. 5–32

vedrørende språk og språkbruk, og på hvilke anstrengelser familier gjør for å fremme 
læringsresultater og nå mål om fler- eller enspråklighet.14 Noe FLP-forskning søker 
også å forklare hvorfor enkelte innvandrergrupper bevarer sine språk over flere genera-
sjoner, mens andre grupper ikke gjør det.15 Slik forskning viser, kanskje ikke så overras-
kende, at foreldres positive holdninger til minoritetsspråket og et nettverk som bruker 
minoritetsspråket, fremmer barns læring og bruk av språket,16 mens mangel på støtte 
og negative holdninger til minoritetsspråket i samfunnet gjør at barn ikke lærer det.17 
Disse funnene er aktuelle for å forstå Annas situasjon.

Når Annas mor smugler vestlige klær til Estland for å tjene penger, er det fordi hun i 
Finland ikke kan få seg en jobb som svarer til utdannelsen hennes som ingeniør. Det er 
imidlertid ikke bare det finske storsamfunnet som avviser Annas mor – det gjør også 
familien til Annas far – som også avviser Anna. Mens Anna får varme og omsorg hos 
en eldre nabokone som hun følelsesmessig opplever som en ordentlig bestemor, erfa-
rer hun at den finske «bestemoren som er i slekt klarer ikke å forholde seg til en som 
er avlet av en utlending, det klarer heller ingen andre i den steinfinske slekten» (19). 
Til tross for at hun er ensom, tar imidlertid ikke Katariina imot invitasjonen fra estiske 
kvinner i Finland om å bli venner. Hun er overbevist om at de er rapportører (55, 97), 
og er sterkt imot at Anna tilbringer tid med datteren til en estiske kvinne, selv om de 
bare snakker finsk sammen. Hun er redd andre vil kunne identifisere Anna som estisk 
på bakgrunn av dette vennskapet.18

Fraværet av et estisktalende nettverk i Finland og de negative holdningene slekten 
og samfunnet i Finland har til Anna og mora, gjør det lettere for mora å få Anna til å la 
være å snakke estisk i Finland. Det store dilemmaet for Anna er at selv om hun forstår 
og gjerne vil snakke estisk, fordi mora hennes så ofte tar henne med til Estland på kles-
smugleturene sine, så får hun ikke lov til å snakke estisk av mora, verken i Estland eller 
i Finland. Å snakke estisk innebærer nemlig ifølge mora stor risiko. For det første kan 
de komme til å avsløre forhold for sovjetisk etterretning som vil kunne koste familien i 
Estland dyrt. For det andre vil ikke mora «merke barnet sitt som russer» (37). Denne 
koblingen kan virke søkt, gitt at estisk og russisk er veldig forskjellige språk, men ro-
manen forklarer at Anna har erfaringer med at om «noen i Finland fikk høre om mine 
estiske gener, spurte de alltid først om jeg kunne russisk, om jeg som barn lekte med 
russiske barn, hvilke leker jeg lekte med dem» (38). Anna kan ikke forstå dette: «Hva 
i alle dager har det med min estiskhet å gjøre?» (38).

For Anna, som fra hun er helt liten flere ganger årlig er i Estland med mora, finnes 
det ingen sammenheng mellom det å være estisk og russisk. Til forskjell fra mange i 
Finland vet Anna at estere og sovjet-russere står steilt imot hverandre. Esterne anser 
russerne for å være okkupanter som har sendt etniske estere i arbeidsleirer i Sibir og 
holder esterne under overvåkning i tilfelle de skulle finne på å bryte med det kommu-
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nistiske sovjetstyrets verdenssyn og politikk.19 Ikke desto mindre kan «[f ]inner fra 
røde familier […] ikke begripe hvorfor jeg ikke snakket russisk» (39).

Når Anna kommer i puberteten, er det ikke bare den politiske motstanden som gjør 
at Annas mor ikke vil at datteren skal oppfattes som russer. Nå blir hun redd for at fin-
nene vil oppfatte Anna som en «russerhore» (58), om hun avslører sin tilknytning til 
Sovjetunionen ved å snakke estisk (45, 47, 57, 58). Denne frykten skyldes, slik romanen 
beskriver det, at mange finske menn, deriblant Annas far, på 1980-tallet gikk til russiske 
prostituerte, slik at russiske kvinner fikk rykte på seg for å være en billig forbruksvare. 
For å skape en forståelse hos leseren for den strenge språkpolitikken Anna vokser opp 
med i sin familie, gir romanen et inntrykk av ulike aspekter ved sovjet-estisk historie 
og ved forholdet mellom finner og russere, og finner og estere under sovjettiden. Slik 
inviterer den også mer generelt til refleksjon omkring forholdet mellom historisk kon-
tekst og enkeltpersoners identitet.

Det emosjonelle presset som den finske familiens fremmedfiendtlighet, opposisjo-
nen mot russernes styre og frykten for represalier mot estiske familiemedlemmer ska-
per, har sin effekt på Anna: «Til slutt slutter jeg helt å snakke estisk i Estland» (36). 
Fra før har Anna sluttet å snakke estisk i Finland. Mora selv har hele tiden gått foran 
som et eksempel på hva hun ønsker seg av Anna: «Mor har ikke sagt ett estisk ord til 
meg, ikke engang av vanvare. Ikke et ord unnslipper fra henne til meg, selv om hun el-
lers kan snakke finsk og estisk hulter til bulter» (36). Når Anna som ung voksen ser 
tilbake på oppveksten sin, reflekterer hun over at det hun var så vant til, er noe andre 
opplever som spesielt:

Terapeuten min syntes det var ganske merkelig at mor ikke sa noe til barnet sitt på sitt 
eget språk, ikke engang da det var spedbarn, ikke noe pludring, bare på et fremmed språk 
som ennå ikke lå i munnen eller i følelsene og var fremmed og rart, og det hun sa var frem-
med og rart også for barnet. Jeg ble forbauset. Var det rart? Jeg hadde aldri tenkt at det 
burde være annerledes […]. (40)

Når mora har latt være å snakke estisk med Anna, har hun også frasagt seg muligheten 
til å kommunisere med Anna med de emosjonelle nyansene hun ville kunne uttrykt 
gjennom språket hun selv er oppvokst med. Likevel kan det argumenteres at det er 
nettopp av hensyn til Annas ve og vel at hun velger bort morsmålet sitt.

Foreldres språkideologi kan blant annet knyttes til forestillinger om hva det vil si å 
være en god og dårlig forelder,20 og flere studier har vist at foreldre baserer sin familie-
språkpolitikk på antakelser om hva som er best for barna deres.21 Det er også viktig å ha 
i mente at til tross for, eller kanskje heller på grunn av, at FLP i mange henseender er et 
uttrykk for foreldres språkideologier, så reflekterer familiers språkpolitikk, slik vi ser i 
Stalins kyr, også samfunnets forestillinger om både språk og foreldrerollen.22 Hadde det 
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ikke vært for samfunnsforholdene i Estland og Finland og relasjonen mellom Vesten og 
Sovjetunionen, ville ikke Katariinas språkpolitikk vært som den er, og vi kan spekulere 
i om Anna i så fall kanskje ikke ville utviklet spiseforstyrrelser.

Taushet – og romanen som kilde til innsikt
Norges mest profilerte spesialist på spiseforstyrrelser, Finn Skårderud, sier treffende 
at som leser blir man «slått av taushetens helt sentrale rolle i Sofi Oksanens litteratur. 
Karakterene bærer på vanskelige erfaringer, men de mangler språket for å uttrykke det. 
Språket mangler; eller det er blitt tabuisert; eller forbudt». 23 Christine Hamm kaller 
Utrenskning, som Oksanen vant Nordisk råds litteraturpris for, en erindringstekst og 
en erindringsprotese – og disse begrepene kan stå som definisjoner på hva Oksanen 
gjør i alle sine Estlands-romaner, Stalins kyr, Utrenskning, og Da duene forsvant.24 Alle 
disse tre romanene skildrer karakterer som tier om fortiden, og forklarer hvordan taus-
heten deres henger sammen med storpolitiske spenninger som fulgte av at Estland ble 
okkupert – av Sovjetunionen i periodene 1940–1941 og 1944–1991 og av Nazi-Tysk-
land i perioden 1941–1944.25 Oksanen fremstiller i Estlands-trilogien hvordan traumer 
fra okkupasjonsårene lever videre i slektsledd etter slektsledd, til tross for – eller kan-
skje på grunn av – at de som selv opplevde traumatiske hendelser, unnlater å snakke om 
dem, og til og med bevisst lar være å snakke estisk med barna sine – noe som er tilfellet 
både i Stalins kyr og Utrenskning.26

I Stalins kyr får vi vite at Katariina allerede som liten forsto at det var viktig å tie om 
opposisjonelle meninger, og at hun derfor fant måter å gjøre motstand mot de sovje-
tiske okkupantene på, som på den ene siden er tause, eller ikke-verbale, men som på 
den andre siden innebærer bevisst bruk, eller mer presist, et meningsfullt fravær, av 
symboler. For eksempel valgte Katariina som barn å ikke gå med det røde pionertør-
kleet rundt halsen (39). Å ikke bære dette symbolet på kommunistisk tilknytning er 
en taus, men like fullt talende måte å protestere mot den kommunistiske ideologien og 
det sovjetiske styret på. Som voksen viderefører Katariina både frykten og tausheten 
som strategi til Anna: «Derfor oppdro også mor meg til å tie. For gale ord kan drepe» 
(39).

Professor i anvendt lingvistikk Aneta Pavlenko har argumentert at når mennes-
ker veksler mellom språk, fører dette også til et skifte «in cultural constructs and me-
mories activated by that language and, consequently, to the shift in self-knowledge, 
self-perceptions, and self-descriptions».27 Om man forbys å snakke et språk, innebærer 
dette analogt at man nektes å aktivere kulturell innsikt og minner som er knyttet til 
dette språket. Med tapet av språket forringes også ens evne til å uttrykke og integrere 
innsikter og minner i fremstillingen av og fortellingen om en selv, og dermed har altså 
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et språkforbud vesentlige følger for ens identitet og helse. I denne sammenheng er det 
vesentlig å legge merke til at sensuren i Annas familie ikke bare omfatter det estiske 
språket, men også klær og minner om reisene de gjør til Estland – i det hele tatt alt som 
har med estisk kultur og historie å gjøre. For Katariina er det enklere om de legger alt 
det estiske bak seg, slik at Anna ikke har noen minner om landet:

Mor bestemte på sin side at også jeg, som var oppvokst i Stein-Finland, og som hun 
trodde var blitt steinfinsk til de innerste hjertegangene, ikke trengte å huske det landet 
hun var kommet fra, selv om vi besøkte det, selv om hun lengtet tilbake. Og disse reisene 
fant egentlig ikke sted, for det ble ikke snakket om dem til noen i Finland. (40)

Når minner ikke kan verbaliseres, deles og kultiveres, får det konsekvenser både for 
individer og samfunn, og innsirklingen av disse konsekvensene gjør Oksanens Est-
lands-romaner til noe av et historieprosjekt. Som blant andre Lars Eckstein har påpekt, 
kan litteraturen ha en viktig politisk minnesfunksjon, i og med at den kan gjeninnføre 
minnet om fortidde hendelser i leseres bevissthet.28 At Oksanen med sin Estlands-tri-
logi har et politisk anliggende, ser man ikke bare av hvordan romanene fremstår som 
et omfattende forsøk på å sette historien om et folk og undertrykkelsen av det på kar-
tet, men også av Oksanens omtale av Estlands historie i intervjuer og taler som funge-
rer som epitekster som rammer inn romanprosjektet hennes:29

[E]g tenkte aldri på å skrive om Estlands nære historie før eg i 2001 gjekk i gang med 
debutromanen Stalins kyr, og det endå eg var oppvaksen mellom to land, Finland og Est-
land, og to røynder, den vestlege og den sovjetiske. Til den tid hadde eg oppfatta alt som 
hadde med Estland å gjere, som ulitterært, om ikkje for anna, så fordi Estland bokstaveleg 
talt mangla på kartet, det var ein del av Sovjetunionen.30

I og med Estlands-trilogien poengterer Oksanen at ikke bare manglet Estland fysisk på 
kartet – mange traumatiske hendelser har gått i glemmeboken, samtidig som disse hen-
delsene fortsetter å ha en sterk innvirkning på estere i og utenfor Estland. Når historie-
bøkene mangler, får individers minner og vitnesbyrd verdi som kilder til en alternativ 
nasjonalhistorie, og romanen er en sjanger som kan aktualisere slike kilder for en stor 
gruppe lesere.31 Som en inngang til å formidle slike vitnesbyrd fra fortiden på en aktu-
aliserende måte, kan man som forfatter, slik Oksanen gjør i Stalins kyr, for eksempel 
ta utgangspunkt i livet til ei finsk-estisk jente fra vår samtid, og nøste opp tråder som 
kan forklare hvordan hun blir den hun er. Dermed gjør Oksanen på den ene siden Est-
lands historie relevant også for den yngre generasjonen lesere. På den andre siden taler 
romanprosjektet hennes for at både unge og eldre lesere tar inn over seg at selv om vi 
lever i en veldig individorientert tidsalder, så er hver og en av oss i høy grad produkter 
av en større historisk og sosiokulturell kontekst.
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I både Stalins kyr og Utrenskning forteller Oksanen særlig om kvinners tause ofre, 
og for å få fram effekten disse har på yngre generasjoner av estere, bruker hun i Stalins 
kyr kvinnekroppen som en allegori for skjebnen til landet Estland og spiseforstyrrel-
sen som et språk for følelser overfor dette landet. «Uten minner finnes ingen identi-
tet. Og landene ble som en kropp. Hovedpersonen skammer seg over denne kroppen. 
Spiseforstyrrelsen blir et taust språk for en slik skam», forklarer Oksanen om Stalins 
kyr.32 Landet Estland og Annas kropp er nedslagsfelt for verdenspolitiske spenninger, 
og i kroppen til Anna utspiller sider ved Estlands fortidde historie seg på måter som 
Anna ikke klarer å uttrykke i et verbalspråk for mennesker hun har i livet sitt, men som 
romanen skaper bevissthet omkring gjennom både tematikk og form.

Skammen Anna føler over sin tilhørighet til Estland, medvirker til at hun skjuler det 
hun kan om språket og landet for mora og andre.33 Men uten at noen merker det, over-
setter Anna skamfølelsen inn i spiseforstyrrelsen (78–79), og utvikler en dyp skam over 
kroppen sin. Det kan argumenteres at mens Annas identitet lider under at hun ikke kan 
fortelle om alle sider av seg selv, så framviser Oksanen i Stalins kyr hvordan Annas for-
telling ville sett ut, dersom hun hadde kunnet verbalisere den – eller alternativt: dersom 
hun hadde kunnet oversette fra det tause, fysiske spiseforstyrrelsesspråket hun har ut-
viklet, til et verbalspråk, og gitt det romanens form. Ikke bare gir romansjangeren til-
gang til tanker og følelser som man ikke nødvendigvis er komfortabel med å fortelle 
om i intervjuer og spørreundersøkelser. Den kan også, gjennom ulike formelle virke-
midler, både gå utenom og framvise vesentlig forvanskende faktorer hva gjelder tilgang 
til informasjon fra ikke-litterære kilder – nemlig at mennesker glemmer, fortrenger, og 
skjuler forhold de ikke kan eller ønsker å formidle til andre, blant annet fordi de føler 
for eksempel skam eller skyld. Romanens sprang i kronologi, det at navnene på karak-
terer og forholdet mellom karakterer fra kapitlene om fortiden og de i nåtiden først 
fremstår uforklarte, og derfor uklare for leseren, er noen slike forvanskende virkemid-
ler, som dessuten strukturelt reflekterer måten traumer virker på.

Som Anne Whitehead understreker, spiller skjønnlitteraturen en viktig rolle for vår 
forståelse av traumer, fordi den formelt kan fremvise hvordan traumer oppleves og re-
aktualiseres i sinnet og kroppen til enkeltindivider.34 Historier om traumer fortelles 
gjerne ikke-lineært, eller ikke-kronologisk, på måter som viser fram at individer blir 
overmannet av følelser og fysiske fornemmelser som de ikke er herre over, og som gir 
dem følelsen av å mangle kontroll over tilværelsen. I Stalins kyr presenteres vi dessuten 
ikke bare for individet Annas personlige traumatiske opplevelser, men også for traumer 
som favner hele Annas estiske familie og nasjonen Estland. Dette gjøres formelt gjen-
nom en struktur som springer mellom Annas opplevelser i nåtid og nær fortid, og fami-
liemedlemmers opplevelser i en mer distansert fortid. Sammenhengen mellom nåtid 
og fortid, og mellom Annas liv og familiemedlemmenes, må skapes av leseren selv, og 
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det gis inntrykk av at vi får vite forhold om Annas familiebakgrunn som hun selv ikke 
vet om. Slik gjøres leseren også klar over at den veven av hendelser og følelser som på-
virker Annas oppvekst og identitet, er veldig vanskelig, om ikke umulig, for Anna selv 
å få øye på. Romanen lærer oss dermed indirekte at det også i våre liv sannsynligvis fin-
nes forhold i fortiden som virker på oss, uten at vi vet noe om dem.

Det hemmelige andrespråket
At barn føler skam over tilknytningen de har til språk de kan og gruppen som snak-
ker språket, kan være en grunn til at minoritetsspråk ikke videreføres mellom genera-
sjoner.35 Når mora gir uttrykk overfor Anna for frykten hun føler for at Anna skal bli 
stemplet som «russerhore» (58), er dette helt klart en måte å påføre Anna skam på, 
samtidig som kilden til skammen forespeiles Anna å være finner – og altså ikke mora – 
med deres fordommer og manglende kunnskap om forskjellen mellom estere og rus-
sere, og deres uetiske forbruk av prostituerte fra Sovjetunionen. At mora fremstiller 
finner så negativt overfor Anna, påfører henne i grunnen en dobbel skam – siden hun 
jo er både estisk og finsk. Men selv om Anna lærer at hun må forakte både sin estiskhet 
og sin finskhet, er det bare det estiske språket som forbys, ikke det finske.

Studier viser at barn, på tross av skam de påføres på grunn av kjennskap til et mi-
noritetsspråk, gjerne kan forstå mer av språket enn hva de tilkjennegir overfor voksne 
i familien.36 Dette er tilfellet også for Anna, som innimellom avslører seg, og glipper 
ut med noen estiske ord eller fraser – for det er vanskelig å være så mye i Estland som 
Anna er, uten å lære seg språket som brukes der. Men det straffer seg: «[ J]eg lærte det 
[estisk] på tross av mors motstand av meg selv […], selv om mor når vi kom til Finland 
ga meg et bebreidende knips på hånden eller lugget meg surt for hvert eneste estiske 
ord jeg sa, hvis ingen så det» (36). At Anna lærer seg estisk av seg selv, betyr at hun har 
tilegnet seg estisk som sitt andrespråk, definert som et språk «som en person ikke har 
som førstespråk, men som vedkommende lærer eller har lært i et miljø der det er i all-
menn bruk som dagligspråk».37 

Det hender at familiemedlemmer og andre i Estland spør Anna om hun kan estisk, 
«men mor svarer for meg at det gjør jeg ikke. Hun forklarer at det er fare for språk-
blanding, siden språkene er så like» – altså finsk og estisk – og hun sier at hun «ikke 
vil merke barnet sitt som russer. […] For finnene var esterne russere. I lang tid» (37). 
Som Bernard Spolsky understreker, har familiers språkpolitikk det til felles med språk-
politikk på samfunnsnivå at den formes ut ifra forestillinger om språk, og den er påvir-
ket av hva familien mener best vil tjene familiemedlemmenes mål i livet.38 Derfor er det 
også relevant å forstå familiers språkpolitikk i sammenheng med samfunnskonteksten 
familien befinner seg i. For Anna og mora er det relasjonen mellom Finland, som en 
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del av det kapitalistiske Vest, og Estland, som en del av den kommunistiske Sovjetuni-
onen, som legger føringer for hvilke språkkunnskaper Anna får lov til å ha, eller vise for 
omverdenen at hun har. Når mora forbyr Anna å snakke estisk med familien i Estland, 
sier «[m]ors tante […] rett ut at hun ikke liker denne språkpolitikken, men [det] kom-
mer ikke innvendinger fra noen andre, for de vil ikke sette den utenlandske kontakten 
i fare» (37). I Annas barndom var det på grunn av den store varemangelen i Sovjetuni-
onen verdifullt for estere å kjenne noen fra Vesten. Derfor våger ingen i Annas estiske 
familie å ta opp kampen for at hun skal få snakke estisk. Når ingen protesterer, er det 
ensbetydende med at forbudet mot at Anna snakker sitt andrespråk sanksjoneres, og 
effekten er at hun forstår at hun må skjule for alle, inkludert de estiske familiemedlem-
mene, at hun har et andrespråk. Dermed må hun også sensurere en vesentlig del av sine 
tanker og følelser, noe hun lider under.

Minne og glemsel, kultur og identitet
På samme måte som språket vi snakker både er noen andres og vårt eget, henger også 
vår individuelle identitet tett sammen med den eller de kollektive identitetene vi har 
tilknytning til. Det er ikke vanskelig å forestille seg at man, dersom man føler tilknyt-
ning til to eller flere kulturer som ikke lar seg forene, men snarere frastøter hverandre, 
vil kunne havne i en identitetskrise. Den intense emosjonelle spenningen Anna vok-
ser opp med, er ikke lett å forstå sett fra en post-sovjetisk virkelighet, og romanen be-
skriver at den heller ikke var lett å forstå for dem som ikke selv vokste opp mellom Est-
land og Finland – noe for eksempel tanten sin reaksjon på «språkpolitikken» (37) til 
Annas mor viser. Det er likevel verdt å være klar over at effektene Oksanen beskriver at 
forbudet mot det å ha et andrespråk har på Anna, ikke bare er knyttet til denne spesi-
fikke historiske situasjonen, eller til henne som individ, men tvert imot har en overfø-
ringsverdi til andre kontekster.

I Stalins kyr er det tilsynelatende Annas personlige identitet og integritet og famili-
ens ve og vel og som står på spill, men under overflaten handler romanen om estisk na-
sjonal identitet, ved at den vekker spørsmålet om hvordan det oppleves for et individ 
som nektes å snakke estisk og vise tilknytning til en estisk kultur hun identifiserer seg 
med. I Tzvetan Todorovs definisjon av hva en kultur er, er det på et overordnet nivå 
ikke innholdet i den spesifikke kulturen som er det viktigste kjennetegnet – all den tid 
dette varierer fra kultur til kultur.39 Isteden vektlegger han det faktum at en kultur, for 
å kunne utbres og bevares over generasjoner, er avhengig av språk og medier. Uten språk 
og medier dør kulturen ut.

Allerede i 1882 understreket historikeren Ernest Renan at det for dannelsen av en 
nasjonal kultur og identitet er felles minner, og ikke rase, etnisitet, språk, religion eller 
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annet som er avgjørende.40 Renan vektla også at glemsel, eller vissheten om at man som 
kollektiv må gå inn for å glemme visse hendelser fra fortiden, er essensielt for at man 
skal kunne danne og bevare en kollektiv identitet som flertallet i nasjonen vil ønske å 
være tilsluttet. Benedict Anderson bygget direkte på Renans innsikter om glemsel og 
minne i sin bok Imagined Communities,41 som han i 1991-utgaven utvidet med et kapit-
tel om hvilken betydning villet glemsel har for nasjonal identitet. For sovjetisk nasjo-
nal identitet var det for eksempel avgjørende at folk i annekterte land som Estland ville 
glemme at de engang hadde vært selvstendige nasjoner. Når esterne ikke ville glemme, 
var dette en trussel mot Sovjetunionens eksistens, og til slutt ble denne motviljen fak-
tisk også en medvirkende årsak til Sovjetunionens fall i 1991.

Teori om sammenhengen mellom kulturelle minner og glemsel forklarer på den ene 
siden nødvendigheten av å huske hendelser som er sentrale for et kollektivs identitet, 
og på den andre siden viktigheten av å glemme forhold som vil kunne virke forstyr-
rende på kollektivets samhold og identitet.42 Men teorien sier fint lite om hva effek-
ten på individers identitet er, om de føler tilhørighet til et kollektiv som de helt må be-
nekte og fortrenge, og her kan en roman som Oksanens Stalins kyr tilføre ny innsikt. 
For Anna er det en utfordring at minnene og kunnskapen hun tross alt har tilegnet seg 
om Estland, ikke har noen plass i livene til noen hun kjenner i Finland:

Ingen var interessert, ingen visste noe. De var ærlig talt likegyldige. Jeg kunne ikke forstå 
hvordan de hadde kunnet glemme, hvordan de kunne være uvitende. Over grensen er det 
som skjedde for femti år siden enda en del av dagen i dag, sporene etter bombingene er 
ennå synlige midt i byen, Sibir har slukt halve slekten og plantet frykten som en ny slekts-
rot. Men her er annen verdenskrig Ribbentrop og landgangen i Normandie – til og med 
for dem som har annen verdenskrig som hobby […]. (103)

Skolen er en av de viktigste institusjonene for å utbre og bevare kultur og språk i en ver-
den som er organisert etter nasjonsprinsippet. Men for mennesker med bakgrunn fra 
flere kulturer og språk, kan historie- og språkopplæringen i skolen føles fremmedgjø-
rende, og bidra til helse- og identitetsproblemer av den typen Anna utvikler. At skole-
bøkene ikke nødvendigvis fremstiller fortellingen om et folk man kjenner og tilhører, 
slik man kjenner den, er en utfordring som også er relevant for de mange barn av inn-
vandrere som i dag sitter på skolebenken i europeiske land.

Spiseforstyrrelsen som språk og kultur
Slik romanen fremstiller det, er omtrent alt man i Finland vet om Sovjetunionen, at 
det på 1980-tallet var stor matmangel i landet. Når Anna, mer enn et tiår etter at hun 
ble bulimisk, blir så dårlig at hun må behandles, går hun til en terapeut som «mente 
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jeg måtte ha følt meg skrekkelig når slektningene mine over grensen måtte stå foran 
tomme disker, samtidig som jeg hadde alt» (328). I korte setninger, som gis ekstra vekt 
av luften omkring dem, protesterer Anna mot at behandlerne hun møter snakker om 
mat som om det var alt for henne:

Men jeg hadde ikke alt.
Min verden var et annet sted.
Hvorfor forteller og gjentar dere for meg at maten er alt? Når hjertet mitt vet at slik er 
det ikke. (328)

Anna signaliserer her at hun selv har en bevissthet om at spiseforstyrrelsen hennes er en 
måte hun kompenserer for tapet av tilhørighet i det estiske fellesskapet på. Hun frem-
står også i opposisjon til både behandlingsapparatet og det hun kaller «spiseforstyr-
relseslitteraturen» (364), der hun finner karakteriseringer som forteller henne om hva 
som er typisk for mennesker med hennes diagnose:

En typisk bulimiker ville tenkt: udugelige meg tar behandlingsplassen til en annen, selv 
om jeg egentlig ikke engang trenger den […]. En typisk bulimiker ville også følt seg blod-
dryppende skyldig i forbindelse med Hungersdagsinnsamlingen og alltid når det ble 
snakket på tv om hungersnød og behovet for humanitær hjelp, eller når eldre mennesker 
snakket om nødsårene. I enhver oppbyggelig historie om spiseforstyrrelser og moral nev-
nes de sultende barna i Afrika, for det er de jo alle sammen.
 Men det brydde jeg meg ikke en dritt om. Jeg koblet ikke Afrikas ballmagete barn 
sammen med spiseforstyrrelsen min før jeg hadde lest i spiseforstyrrelsesbøkene hvordan 
kollegene mine bebreidet seg selv mens de tenkte på hungersnød. Jeg koblet ikke den 
ustabile matøkonomien i Sovjetunionen sammen med spisingen min før jeg ble spurt om 
hvor stor skyld jeg hadde opplevd på grunn av den. […] Jeg var ikke skyldig, og jeg følte 
meg ikke skyldig. Dette passet heller ikke inn i diagnosen. (327–28).

Om Anna får ideer om hvordan spiseforstyrrede tenker, eller «skal tenke» fra den 
diskursen hun lærer i «spiseforstyrrelsesbøkene» hun leser, antydes det også at denne 
litteraturen, sammen med kvinneblader, har fungert som en trigger for sykdommen: 
«På den andre siden ville jeg kanskje ikke ha blitt så flink til å spy og til å minske vek-
ten om jeg ikke hadde hatt tilgang til alle tipsene som står i spiseforstyrrelseslitteratu-
ren og bladene. Kanskje jeg slett ikke ville funnet på å kaste opp» (364). Spiseforstyr-
relsen beskrives slik som et språk Anna tar til seg, og som hun ikke ville utviklet uten 
visse impulser fra omverdenen.

I et intervju med Skårderud har Oksanen forklart at Stalins kyr er en protest mot 
mye av den overflatiske litteraturen om spiseforstyrrelser.43 En viktig side ved denne 
protesten er bevisstheten romanen vekker om sammenhengen mellom individ og sam-
funn. I romanen kommer det fram at det man kunne oppfatte som en enkeltstående 
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ung kvinnes personlige problemer med mat, faktisk er en effekt av store, omveltende 
geopolitiske hendelser som Sovjetunionens annektering av Estland og landets gjen-
vunne frihet, samt av et strukturelt skille mellom Vest og Øst i Europa. For Anna er det 
umulig å plassere seg i én posisjon i dette bildet. Identitetsdilemmaet hennes skapes av 
at hun kommer fra to kulturer, estisk og finsk, og må forholde seg til to ideologiske pa-
radigmer, det kapitalistiske Vest og det kommunistiske Øst i Europa. Når hun, samti-
dig som hun får tilgang til estisk språk, kultur og historie, ikke får lov til å vise verden at 
hun bærer denne kunnskapen i seg, betyr det at hun ikke har noe fellesskap hun deler 
sitt verdensbilde med.44 Samtidig som hennes egen familie på farssiden lar henne føle 
at hun ikke hører hjemme i den finske kulturen, som mora dessuten forakter, kan hun 
ikke tillate seg å utvise noen tilhørighet til det estiske kulturfellesskapet, verken gjen-
nom bruk av estisk språk eller gjennom andre markører som klær. Kler hun seg i skjørt, 
som en estisk kvinne, er det straks en fare for at hun vil oppfattes som en «russerhore» 
i Finland (58) – av finske menn og av mora.

Spiseforstyrrelsen Anna utvikler fremstår slik som et alternativt språk, som tillater 
Anna å være stum, samtidig som hun uttrykker seg: «Jeg har bundet for munnen og 
funnet på et språk til kroppen min, der kiloene er ord og stavelsene celler, der de skadde 
nyrene og sprukne innvollene er grammatiske – i motsetning til dem som fins i krop-
pen til et nyfødt barn. Jeg har tidd stille og snakket» (360). Når Anna bruker kroppen 
til å uttrykke mening, innebærer dette en slags transspråking, altså at hun bruker ikke 
bare lingvistiske, men også kognitive og semiotiske ressurser fra ulike språk til å skape 
mening og kommunisere med.45 Det spesielle med det språket Anna har «funnet på», 
er at det, paradoksalt nok, på en og samme tid, skal gjøre det mulig både å unngå å 
kommunisere tilhørighet til en gruppe (estere) og å døyve de smertefulle følelsene det 
innebærer å måtte fortrenge denne tilhørigheten.

I Stalins kyr forklarer Oksanen hvordan spiseforstyrrelsen til Anna henger sammen 
med normene for sosial atferd i de samfunnene og den tiden hun vokser opp i. Dette 
avslører at selv om Anna selv oppfatter det som at hun har «funnet på» et språk, så 
har hun egentlig tilegnet seg dette språket ved å sette seg inn i en kultur som formidles i 
kvinneblader (364, 373–374) og medier. I den diskursen Anna definerer seg selv innen-
for i Finland på 1980- og 90-tallet, er det et statussymbol å være tynn. At en tynn kropp 
kommuniserer mestring og kontroll, kan Anna lese ut av nettopp ukeblader og andre 
populærkulturelle kilder (364, 373). Og viktigheten av å være tynn er et fenomen som 
gjelder hele den vestlige verden i etterkant av andre verdenskrig: Med økt velstand og 
tilgang på mat, er evnen til å utøve selvkontroll noe som tillegges stor verdi og som sier 
noe om hvem man er – og om hvem man ikke er.

At det å ikke ville legge på seg, er et uttrykk for kontroll og en motstand mot å bli 
voksen, er ikke uvanlig. Men for Anna er det å legge på seg også forbundet med en frykt 
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for å bli som fienden av det estiske – russerne: «Mor sa at alle de russiske damene som 
var så små og smekre som unge, este ut når de ble mødre» (376). For Anna er det å være 
tynn altså også en måte hun posisjonerer seg på overfor sovjetrusserne – som i perio-
dene 1940–1941 og 1944–1991 okkuperte Estland, og som i 1941 og 1949 massedepor-
terte estere til straffangeleirer i Sibir46 – og for å markere seg som forskjellig fra russiske 
kvinner, som i Finland på 1980-tallet anses som en vare. Samtidig som Anna ser på spi-
seforstyrrelsen hun har utviklet som et alternativt språk, er hun livredd for at hun skal 
miste kontrollen over den fernissen dette språket er over urskogen av følelser hun hol-
der i sjakk med spiseforstyrrelsesspråket sitt.47 Det blir rett og slett farlig for Anna å bli 
frisk og slippe andre inn på seg.

Språk og virkelighet: mat og følelser
«Jeg var nødt til å finne Hukka for å få spisingen i balanse» (150), forklarer Anna om 
kjæresten hun får en tid etter at hun har flyttet til Helsinki for å studere. Problemet er 
bare at «Hukka var altfor god for meg. Faktisk var det altfor lett for meg å være i hans 
selskap» (163). Ettersom det er så mye lettere for Anna å være seg selv i Hukkas selskap, 
blir hun redd for at noe «holdt på å gå galt», for å «begynne å snakke uforsiktig», 
for å gjøre noe som hun blir «tatt for», og for å etterlate seg «spor» (163). Det at hun 
ikke trenger å skjule seg, gjør at Anna blir redd for å miste kontrollen:

Mellom tankene mine og det jeg sa høyt hadde det alltid vært et nesten umerkelig gap 
[…], men nå hadde gapet begynt å bli mindre, begynt å forsvinne, og jeg burde stoppe 
krympingen, det gapet var vesentlig, det gapet ga meg alltid tid til å tenke over om jeg 
kunne si noe høyt, om jeg kunne si det slik, om jeg kunne si det til akkurat denne perso-
nen, var det helt sikkert at jeg ikke ble tatt for noe, hadde jeg alt fortalt noe annet til den 
samme personen, slik at jeg kunne fortelle dette, eller hadde jeg ikke gjort det. (163–164)

Den forsvarsmekanismen Oksanen her beskriver, fremstilles i romanens kontekst som 
en ekvivalent til skillet som i det propagandastyrte Sovjetunionen fantes mellom vir-
kelighet og språk. Tittelen på romanen, Stalins kyr, indikerer at dette skillet er vesent-
lig, og en passasje i boken forklarer hvorfor: «Det er strengt forbudt for tjenestemenn 
som har vært i Russland å fortelle om hva de har sett. Den som åpner munnen, forsvin-
ner. Selv om han bare forteller at der har de en egen kurase, Stalinkua. // Stalinkua er 
ei geit» (289). Når man ikke har nok kjøtt eller melk, men av politiske og ideologiske 
grunner er drevet til å fremstille det overfor befolkningen og omverdenen som at alt er 
såre vel, og mye bedre enn i det kapitalistiske Vest, kan det fungere å bruke språket til å 
dekke over en begredelig virkelighet.48

Ei geit kan i propagandaøyemed tjene som en ku, og om det fungerer for et helt land 
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å ha en slik relativ holdning til forholdet mellom språk og virkelighet, kan det vel gjøre 
det også for individer. For eksempel prøver Anna å distansere seg fra emosjonelt van-
skelige situasjoner ved å gi seg selv kallenavn eller omtale seg selv i tredjeperson – som 
om det å fortelle om seg selv vil medføre at hun forsvinner eller at det vil avsløres at hun 
er noe annet og dårligere enn hva hun vil være – ei geit, og ikke ei ku, for å bruke bildet 
fra romanen. Når Annas trygghet i forholdet til Hukka blir en trussel mot forsvaret, og 
dermed identiteten, hennes, signaliseres dette symptomatisk ved at det distanserende 
aliaset «Den Lille Katten» trues:

Alt var Hukkas feil. […] Han kunne ta meg helt bort fra min Herre og ta knekken på min 
tiltro til Herrens forskjønnende kraft. For jeg kom til å bli ufattelig stor, og jeg kan ikke 
være ufattelig stor. Dessuten kunne jeg da ikke lenger være Den Lille Katten, for den Lille 
Katten må være lett og søt som marengs […]. (266).

Det ser faktisk ut til at Anna gjennomgående går fra å være førstepersonforteller til å 
omtale seg selv i tredjeperson når hun er sammen med gutter som kommer henne fy-
sisk nær. Når en gutt i klassen hennes tar henne på brystene fordi hun er en tidlig ut-
viklet tolvåring, er reaksjonen til Anna som følger: «For det er til å skamme seg over. 
Det som Oskari gjør. Det som vennene hans gjør. Med Anna. Det er ikke min skyld! 
Æresord! Jeg kan ikke noe for at jeg er den første på hele barneskolen som har fått brys-
ter» (42). At skam og seksualitet spiller en sentral rolle i at Anna utvikler spiseforstyr-
relser, kommer som sagt også fram ved at puberteten utløser en ny strenghet i mora, 
på grunn av frykten hun har for at Anna skal stemples som «russerhore» (58) og be-
handles deretter.

Når Hukka begynner å stille for mange spørsmål, slik at Anna ikke lenger kan opp-
rettholde avstanden mellom den hun er for seg selv og den hun presenterer for omver-
denen, spiller seksualitet og skam igjen viktige roller. Men følgene av Annas strategi 
for å skjule estiskkunnskapene sine er også sentrale. Hemmeligholdet har lært Anna 
å «prate veloverveid, tenke først, snakke siden» (36). Men Hukka forlanger at den 
«Lille Katten» er mer direkte. Han vil at hun skal forklare hva hun ønsker at han skal 
gjøre med henne seksuelt (272). For Anna er det umulig: «Jeg kan gå til sengs uten å 
elske og elske uten å gå til sengs, men jeg kan ikke både elske og gå til sengs samtidig» 
(30). Hun begynner å late som i senga, og slanker seg en hel klesstørrelse. «Det eneste 
som beveget seg i meg var vekten, og slik måtte det være. // Den Lille Katten hadde tas-
set sin vei» (279). I en nøkkelpassasje i romanen får vi så beskrevet hvordan Anna har 
erstattet alle følelser med mat:
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For jeg hadde ikke noe hjerte. Jeg hadde mat.
Jeg hadde ikke kjærlighet. Jeg hadde mat.
Jeg hadde ikke redsel, bare stivhet og mat.
Jeg hadde ikke sinne, bare en mage som måtte fylles til randen.
Jeg hadde ikke hatt noen skam jeg måtte vedkjenne meg, selv om jeg ikke hadde hatt noe 
annet heller, og den hadde jeg prøvd å spise bort.
Jeg hadde ingen sjel. Jeg hadde mat.
Jeg hadde ingen kropp.
Jeg hadde ikke lenger Den Lille Katten.
Denne kroppen er min Herres hjem. Kroppen min kunne ikke være mitt hjem, fordi jeg 
ikke hadde noen sjel som kunne trengt et kjødelig hjem. Det var en annen som bodde i 
kroppen min, min Herre bestemte hvordan den skulle ryddes og formes, det var han som 
hadde gitt den et perfekt utseende. Det klarte jeg ikke å få til selv. (281)

Som dette sitatet viser, virker maten tilsynelatende uhyre forenklende for Anna – inntil 
det blir tilsvarende kompliserende at den er et substitutt for så alt for mange følelser til 
at det lar seg gjøre å nøste opp i eller gi uttrykk for dem.

For å gjeninnføre den nødvendige avstanden til Hukka, som krever flere følelses-
messige og språklige nyanser enn hva Anna kan stille opp med, begynner Anna å ha sex 
med andre menn: «Jo lenger jeg hadde vært sammen med min elskede Hukka, jo nær-
mere han var kommet, desto mer fikk jeg lyst til å rote med likegyldige» (286). Logik-
ken er at det «var ikke noe ydmykende ved ennattsritt, for de stilte meg ingen spørs-
mål som jeg ikke kunne svare på. De hadde heller ikke noe skremmende ved seg, for jeg 
kunne ikke miste dem. Som Hukka» (287). I tillegg til mat, må Anna etter hvert få tak 
i «rikelig med Diapam, Tenox, Alprox, Temesta og Imovane» (291) for å klare å leve 
med Hukka uten at fernissen over følelsene krakelerer helt. Selv om Oksanen er kri-
tisk til bøker om spiseforstyrrelser, viser utviklingen hun lar Anna gå igjennom at hun 
også måler Annas selvforståelse opp imot forklaringer man finner i disse bøkene, om 
hvordan spiseforstyrrede ofte går over til å misbruke sex, alkohol og andre rusmidler.49

Det blir etter hvert dyrt å være med Hukka: «Hukka og jeg trengte penger for å 
holde sammen, altfor mye penger, penger til mat, brennevin og amfetamin» (310). Til 
slutt fungerer Anna så dårlig at hun blir nødt til å avbryte studiene sine. Når studie-
støtten stopper, får hun arbeidsledighetstrygd, og når mora oppdager hvordan det står 
til, blir hun mistenksom til alt. Anna er «åpenbart en syk, narkoman hore som trenger 
hjelp» (322). Fortsatt «krevde hun at jeg måtte love å ikke fortelle alt om bakgrunnen 
min. For at jeg ikke skulle bli sett på som en estisk hore, selv om jeg åpenbart gjorde alt 
for å få nettopp et slikt stempel» (323). Moras frykt bunner kanskje i et ønske om å be-
skytte Anna, men det fremstår i romanen som at hun faktisk er den som skader Anna 
mer enn noen. Samtidig må vi være klar over at det er Annas fremstilling av mora vi får. 
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Ordet «åpenbart» (322, 323) i begge sitatene over signaliserer både Annas oppgitthet 
overfor mora, og at Anna kanskje egentlig snakker på bakgrunn av forventninger hun 
har om at mora tenker på en viss måte.

Hvordan lærer man seg av med et språk?
Samtidig som Annas livsstil går over styr, klarer ikke behandlerne hun går til å påvirke 
henne til å endre misbruksmønsteret hun er i. Gjennom skildringen av Annas mot-
stand mot og negative holdninger til et behandlingsapparat som står mer eller min-
dre maktesløst overfor hennes tilfelle, viser Oksanen hvordan spiseforstyrrede er sær-
lig vanskelige å hjelpe. På den ene siden har de gjerne enorm innsikt i sykdommen sin, 
på den andre siden mangler de ofte vilje til å bli friske.50 Som Anna uttrykker det: «Jeg 
visste også alt mulig om spiseforstyrrelser, jeg hadde lest alt, studert alt, jeg visste. Jeg 
trengte ikke bulimiforelesningene og ernæringsterapeutene deres – jeg kunne kanskje 
ha trengt dem for ti år siden, men ikke nå lenger» (326). Det personlige pronomenet 
«deres» signaliserer her at Anna posisjonerer seg som fremmedgjort overfor behand-
lingsapparatet. Samtidig identifiserer hun seg med diagnosen bulimareksi, og uttrykker 
at hun ikke klarer å avlære seg det språket spiseforstyrrelsen er for henne:

I en alder av et kvart århundre var jeg ikke klar til å vende mentalt tilbake til utgangspunk-
tet, til starten av den første dietten min. Som voksen kvinne ville jeg ikke si at jeg ikke 
hadde noe begrep om hvem eller hva jeg var uten bulimareksien. Men at jeg ikke var meg 
uten den. At jeg ikke klarte å være lykkelig uten den neste matseansen. At jeg ikke kunne 
sørge uten et skap fullt med seansemat. At jeg ikke klarte å slappe av uten, ikke konsen-
trere meg, ikke elske. Gråt er det eneste jeg får til uten seanse. (327)

For Anna er mat og følelser uatskillelige. Maten er som en dør hun kan bruke til både 
å stenge igjen og lukke opp for følelser hun ellers ikke har språk for å uttrykke og leve 
med. Og Oksanens roman forklarer at maten har fått en slik funksjon, fordi Anna har 
blitt fratatt muligheten til å oppleve og uttrykke følelser på noen annen måte. Mora 
har nektet Anna å snakke estisk og har ikke kommunisert med Anna på morsmålet sitt. 
Hun blir dessuten også beskrevet som en person som muligens selv har en spiseforstyr-
relse: «Hvordan hadde egentlig mor klart å unngå det? Hvordan kan mor fremdeles 
veie det samme som meg?» (287), spør Anna seg. En mulig forklaring er at mora har 
dårlig råd og sparer alt av søtsaker og god mat til Anna, så Anna ikke skal lide noen nød. 
Annas problem blir hvordan hun både kan spise alt og forbli tynn.

Et kapittel om situasjonen i Estland i 1954, året etter at Stalin døde, beskriver hvor-
dan Annas bestemor Sofia, i en situasjon der den sovjetiske staten krever mer av går-
dene enn de kan avse, også gir all maten de har til barna og mannen: «Sofia spiser ikke, 
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og må på sykehus for å få glukose intravenøst» (357). Flere slektsledd estiske kvinner 
har altså i den perioden da Estland var under sovjetisk styre, satt egne behov til side 
for at barna deres skulle få nok. Men der kvinnene bakover i slekten ikke har hatt nok, 
framstår Annas lidelse som et resultat av at hun har fått tilgang til for mye, i kombina-
sjon med at hun ikke har lært noen strategier for grensesetting. Hun spør seg da også 
hvordan hun egentlig skulle «ha lært seg noe slags måtehold» (29), når hun «fikk alt 
det søte, absolutt alt» (29) av mora. Denne innsikten om mat er overførbar til forhol-
det Anna har til mennesker: «Hvordan kunne jeg altså noen gang ha oppnådd noe 
slags måtehold i et forhold til et annet menneske, i forholdet mitt til Hukka, i nærhe-
ten, i senga, hva som helst» (30). Forståelsen av spiseforstyrrelser som en konsekvens 
av nyvunnet overflod er aktuell også for lidelsens økte utbredelse i Vesten generelt et-
ter andre verdenskrig.

En generasjon kan ikke lære alt den behøver av den foregående, når denne levde un-
der helt andre forhold. Anna er bevisst at hun har fått så mye mer enn hva mora hadde 
tilgang på – både av muligheter og av mat – men dette innebærer også skyldfølelser og 
forvansker moras forståelse for Anna: «Ja, mor, jeg har kastet bort alle mulighetene 
du ikke hadde. Jeg lar alt annet flyte forbi og samler meg om det vesentligste: spisin-
gen» (422). Samtidig som Annas fokus er spising og mat, er hun frenetisk opptatt av 
å være tynn. Og logikken er blant annet at hun ved å forbli tynn, ser for seg at hun får 
andre til å skamme seg over sine ufullkomne kropper: «Blikkene støper et skinnende 
skjold på overflaten av kroppen min, derfra slynges de mot andre kvinnekropper, mot 
de hengende pærerumpene og tjukke tanteanklene og trenger seg inn i dem og får bæ-
reren til å skamme seg og meg til å nyte den innerste nytelsen av alle» (422). Skam er 
en sosial følelse, som i sin integrerte form involverer imaginære ideelle andre, heller enn 
reelle og feilbarlige personer:

Even if a subject feels shame when it is alone, it is the imagined view of the other that 
is taken on by a subject in relation to itself. […] In shame, I am the object as well as the 
subject of the feeling. […] In shame, I expose to myself that I am a failure through the gaze 
of an ideal other.51

Når Anna omtaler seg selv i tredjeperson som Den Lille Katten, kan dette forstås som 
et bilde på at hun ser seg selv utenfra, som et objekt for en annens beundrende blikk. 
Ved å holde seg tynn iscenesetter Anna seg selv som den ideelle andre, og plasserer der-
med skammen hun fornekter over på andre, mer vanlige kvinner. At hun forblir avhen-
gig av overspisingsseanser, viser imidlertid at hun ikke er kvitt skammen, men bare har 
funnet et system for å skjule den, både for andre og seg selv. Hun har ikke eierskap til 
egen identitet, og definerer ikke selv hvem hun er, ut ifra egne verdier og holdninger, 
men ut ifra hvordan hun tror andre ser på henne. Og hun har ingen kontroll over at det 
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budskapet hun tror hun sender ut ved å være tynn, er det tilskueren oppfatter. At det 
skulle finnes en sammenheng mellom at Anna er tynn og at andre, mindre tynne per-
soner, går omkring og føler den skammen hun tenker at de bør føle over egen kropp, er 
en forestilling som gir mening for Anna. Men det tause spiseforstyrrelsesspråket fortel-
ler til syvende og sist mer om Annas selvbilde enn om hennes påvirkningskraft på an-
dre mennesker og omstendighetene hun lever under. Om noe, taler spiseforstyrrelses-
språket om avmakt og manglende påvirkningskraft.

Forløsningen: «Jeg forteller alt sammen»
Som helhet presenterer første del av romanen det Anna har tiet om, og forklarer hvor-
for hun har tiet. I den bare 14 sider lange andre delen får vi så beskrevet Annas utvik-
ling fra og med det tidspunktet da hun begynner å fortelle om seg selv og sette ord på 
følelsene sine. Et vendepunkt på slutten av første del kommer når Anna, til sin egen 
store forundring, ringer til mora, til tross for at hun har spilt en så sentral rolle i å inn-
prente frykten og skammen i henne, og innrømmer at hun trenger hjelp: «Var det ikke 
pussig at av alle mennesker ringte jeg nettopp til mor, jeg kom kanskje ikke engang på 
nummeret til noen annen. Jeg ringte mor og sa mamma, jeg er sulten. Anna er her og 
Anna er sulten» (364). Når Anna her omtaler seg selv i tredjeperson, er effekten at nav-
net «Anna» framstår som en representasjon av den Anna var før hun ble syk, og som 
hun kanskje kan bli igjen om hun begynner å uttrykke hva hun føler. For å bruke bildet 
fra romanens tittel, er det som om hun her innrømmer for seg selv at hun er ei geit, og 
ikke ei ku. At Anna sier til mora at hun er sulten, gir inntrykk av at hun faktisk kjenner 
på og innrømmer for seg selv hva det er hun føler rent fysisk, i en kropp hun har nek-
tet mat i fjorten år. At hun ringer nettopp mora, kan indikere at det hun er sulten på, 
er Estland og det estiske språket. I alle tilfelle er det som skjer, at mora tar henne med 
til Estland for å hvile og bygge seg opp.

På fergen på vei tilbake til Finland etter rekreasjonsoppholdet med mora i det post-
sovjetiske Estland, møter Anna sovjetnostalgikeren Vilen (forkortelse for Vladimir 
Iljitsj Lenin), og avslører for første gang sin estiskhet for noen utenfor familien: «[ J]eg 
hadde sagt det for første gang: at jeg var av to folk. Halvt estisk. Halvt finsk» (400). 
Og den skjebnesvangre reaksjonen hun forventer, kommer ikke:

Vilen hadde ikke engang fortrukket en mine i forundring eller forakt. Jeg bare begynte 
å snakke, og det skjedde ingenting, ingen plystret, ingen spurte om prisen, hele baren 
snudde seg ikke for å se på meg, båten stanset ikke, ingenting skjedde, og likevel hadde alt 
skjedd. (400)
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Etter denne hendelsen overraskes Anna over at hun ikke føler noe behov for å kaste 
opp (404) – det at verbalspråket her gjør spiseforstyrrelsesspråket mindre nødvendig, 
styrker inntrykket av at det siste er en erstatning for det første. Likevel viser hun ikke 
egentlig seg selv, men spiller fortsatt en rolle, og slipper ikke Vilen helt innpå seg: «Vi-
len stiller ikke Hukkas endeløse spørsmål, da er det lett å spille kvinne, å forestille den 
villige» (405). Det viktigste er likevel at hun setter ord på minner: «Sammen med 
Vilen husker jeg ting som jeg ikke hadde holdt det for viktig å huske» (405). Men så 
reiser Vilen til Balkan, der tiden har stått mer stille enn i Estland, og han kan finne et 
stykke etterlengtet Sovjetunionen. I savnet etter Vilen faller Anna tilbake i kjente ba-
ner. Hun veier femti kilo. «Tikk takk vekten går. Om jeg slanker meg enda litt til, fal-
ler jeg fra kanten av min tallerkenstore verden ned i tomheten» (409). Når hun så får 
overbevist seg selv om at «Vilen er jo ikke så enestående at jeg kunne fortelle bare til 
ham. Det fins andre. Ikke sant» (410), finner hun ut at hun vil fortelle så mange som 
mulig at hun er halvt estisk.

Når jeg skulle ønske å snakke om noe annet også, da ville jeg være fremme. […] Moren 
min er fra Estland. […] De fleste glemte hva jeg hadde sagt før neste setning eller neste 
menneske. Selv om det hadde tatt meg et kvart århundre å lære den setningen.
 Men jeg blir hele tiden mer og mer strålende og lyset rundt meg vokser. Jeg er lett også 
uten å kaste opp. (410–412).

Anna går fra å være tilbakeskuende til å være mer til stede i nåtiden. I bokens 16 sider 
lange tredje del har hun i tre måneder vært i et forhold til en mann hun kaller Lilletrol-
let, som hun har fortalt alt om seg selv til, og som tar vare på henne. Spiseforstyrrelsen 
har nå gjort henne så benskjør at hun sitter med begge beina i gips, og kan ikke gå ut av 
leiligheten. Men hun kan bli gravid, kroppen hennes er ikke helt nedbrutt – nå kom-
mer altså også tanker om framtidsutsikter inn i bildet. Det finnes håp, til tross for at 
Anna er så skadd og prøvet av det tredjespråket hun har utviklet som en erstatning for 
det estiske språket hun ikke fikk lov til å uttrykke seg i. Nå forteller hun, og gjennom å 
gi erfaringene sine språk og dele dem med en annen, skaper hun også en ny og mer ær-
lig identitet, der det skamfulle er mer integrert.

Jeg er blitt så modig at jeg har fortalt Lilletrollet alt om meg selv. For første gang i livet 
lyver jeg ikke, og hopper ikke over noe. Jeg forteller alt sammen. Jeg er halvt estisk og har 
hatt spiseforstyrrelser nesten hele livet. Jeg kan ikke spise.
 Etter hans oppfatning er det slett ikke rystende.
 For meg er det rystende at det ikke er rystende for ham. (423)

I romanens andre del var avstanden mellom følelser og kropp fortsatt der: «Jeg kan 
ikke knulle dem jeg elsker, jeg kan ikke elske dem jeg knuller» (423). I tredje del heter 
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det at: «Reisen er over. Jeg er fremme. Jeg er hjemme. Jeg kan elske og gå til sengs med 
det samme mennesket jeg er i stand til å snakke med. Og det er det beste jeg får til, ren 
bulimareksi uten skiftende perioder» (431). Anna er altså ikke frisk, men lever med 
sykdommen sin, som med et tredjespråk hun ikke kan avlære seg.

«Jeg har tidd stille og snakket»: En roman om effekten av fortielse
Selv om sammenhengen mellom språk, språkpolitikk og identitet er mye forsket på 
innen sosiolingvistikken,52 så er det krevende å få folk til å artikulere hva de tenker og 
føler omkring språkforbud. Det er kanskje ikke å forvente at datamaterialet man sam-
ler inn gjennom intervjuer, spørreskjemaer og observasjon skal kunne åpenbare inn-
sikter som overskrider skam og andre personlige intimitetssperrer på den måten man 
kan i en roman. Ikke desto mindre har jeg her søkt å vise at innsikter og begreper fra 
sosiolingvistikken generelt og FLP-forskning spesielt kan bidra til at vi oppnår en økt 
forståelse for effekten av språkforbud og fortielse, dersom vi bringer dem inn i analysen 
av en skjønnlitterær roman som Stalins kyr.

Som vi har sett, er karaktertegningen i Stalins kyr til en stor del i overensstemmelse 
med funn i FLP-forskningen. Romanen beskriver hvordan både familiens språkpoli-
tikk og holdninger i det estiske og finske samfunnet bidrar til at Anna må fortrenge an-
drespråket sitt og utvikler en spiseforstyrrelse som et alternativt språk for fortrengte 
følelser og innsikter. At Annas fortrengning av det estiske språket henger sammen med 
traumer i estisk historie og med forholdet mellom Øst- og Vest-Europa, fremheves av 
romanens ikke-kronologiske struktur og av at det i stor grad overlates til leseren å skape 
sammenhenger mellom kapitlene om fortiden og nåtiden. Romanens tittel Stalins kyr, 
og forklaringen av at disse var geiter, forteller metonymisk at vi har å gjøre med en vir-
kelighet der språket ikke uttrykker sannhet, eller sannheten ikke uttrykkes i språk, og 
vi får også vite at denne dynamikken på den ene siden skyldes storpolitiske forhold, og 
på den andre gjennomsyrer livet til ei ung finsk-estisk jente som vokser opp mellom 
Finland og Estland.

På et overordnet nivå fremstår Stalins kyr som et ledd i Oksanens forsøk på å sette 
ord på historien som ingen hadde fortalt henne, om et Estland som ikke fantes på kar-
tet da hun vokste opp.53 Gjennom romansjangeren gir Oksanen språk og form til prø-
velser mennesker man kanskje ikke tenker på som historisk viktige, går igjennom som 
følge av storpolitiske omveltninger og systemer. Oksanen har selv sagt at «[i]n a way, 
my work forces remembrance that, like it or not, political discourse affects the life of 
the world, and we carry that weight for generations».54 Språkforbudet Anna opplever 
og spiseforstyrrelsen hun utvikler er, slik Oksanen beskriver det, vekten hun bærer for 
den politiske diskursen hun lever i og formes av.
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De siste tiårene har det blitt publisert forholdsvis mange studier av skjønnlitteratur 
og selvbiografier som har bidratt med innsikter om utfordringer og muligheter for så-
kalte ambi- og translingvale forfattere – det vil si forfattere som skriver med autoritet 
enten på flere enn ett språk eller på andre språk enn morsmålet.55 I slike tekster er foku-
set gjerne på forfatternes bruk av fremmed- eller andrespråk og på oversetting mellom 
språk56 – og ikke på følger av å kunne et språk man ikke får lov til, eller må skamme seg 
over å bruke. Nettopp Stalins kyr kan imidlertid også leses som en interessant og sjel-
den kilde til økt bevissthet omkring slike følger.

Om en hovedinnsikt man kan hente ut av å lese Stalins kyr er at det å fortrenge et an-
drespråk kan få uheldige konsekvenser for et menneskes fysiske og mentale helse, er det 
også et poeng å bringe denne innsikten med seg i utviklingen av ny språkpolitikk i dag. 
Forskning på familiers språkpolitikk har utviklet seg som en undergren av forskning 
på språkpolitikk på nasjonalt nivå. Slik klassisk språkpolitikk, som Björn H. Jernudd og 
Jiří Nekvapil kalte det, ble utviklet på 1950- og 60-tallet, som et bidrag til å løse språk-
situasjonen i land som vokste fram i frigitte kolonier i Asia og Afrika.57 I byggingen av 
Estlands nasjonale identitet siden landet igjen fikk tilbake sin selvstendighet i 1991, har 
man imidlertid lagt vekt på at landet ikke er nytt, men var et selvstendig land før det ble 
okkupert, og på at man ønsker landet skal bli det samme som før 1940:

Both the border negotiations and the status of cultural Russians in Estonia are influ-
enced by a policy of “historical continuity,” a doctrine claiming not only to have extended 
the policies of the Estonian republic of 1918–1940 to the present day, but also that the 
contemporary Republic of Estonia is identical to the interwar republic. Thus, Estonia 
celebrated her 75th anniversary as a republic in 1993 as if the Soviet years had never 
occurred.58

Man kan imidlertid ikke stryke nærmere fem tiår under sovjetisk styre ut av historien, 
og i dag er det uheldig for mennesker i Estland som har russisk som sitt første- eller an-
drespråk om det skapes et miljø i Estland der russisk ikke er akseptabelt. Dette mener 
noen at man delvis har gjort ved å utvikle lovverk som tilsier at man ikke kan få estisk 
statsborgerskap om man ikke snakker estisk.59

Sosiolingvistiske studier av flerspråklighet blant estere er opptatt av hvordan histo-
riske spenninger mellom russisk- og estisktalende i Estland påvirker estisk språkpoli-
tikk,60 og FLP i flerspråklige familier.61 Studier av denne typen kan med fordel si noe 
om hva effekten er for personer som vokser opp med tilgang på flerspråklige impul-
ser uten å få lov til eller våge å benytte dem. Forskning på følgene av forbud mot eller 
fortrengning av morsmål eller andrespråk kan dessuten med fordel også gjøres i andre 
grupper, som for eksempel blant innvandrere i Vesten – og ikke bare på bakgrunn av 
data fra intervjuer, observasjoner eller spørreundersøkelser. Som denne analysen illus-
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trerer, kan faktisk også romaner være en kilde til forståelse for denne problematikken. 
Som Stalins kyr fremviser, kan et språk være en vesentlig del av ens identitet, også når 
man ikke kan eller får bruke det aktivt. Romanen beskriver hvordan samfunnets og fa-
miliens negative holdninger til og sanksjoner mot språk man kan og identifiserer seg 
med, kan påvirke ens mentale og fysiske helse i en mye større grad enn hva man kanskje 
skulle tro – og det langt inn i ens voksne liv.
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Annika Bøstein Myhr, Department of Languages and Literature Studies, University of South-
Eastern Norway

Sofi Oksanen’s Stalin’s Cows. A tale of covering up an illegal second language with a silent third 
one (Sofi Oksanens Stalins kyr. En beretning om å dekke over et ulovlig andrespråk med et 
taust tredje)

The article analyses Sofi Oksanen’s novel Stalin’s Cows (2009 [2003]), focusing on how the 
Finnish-Estonian protagonist Anna develops a serious eating disorder, because she has to hide 
her knowledge of a second language, Estonian. Growing up in Finland during the Cold War, 
Anna learns that if she reveals her connection to her mother’s birth country Estonia, this may 
put the lives and health of her mother and other Estonian relatives at risk. Theoretically, the 
article draws on insights from research on Family Language Policy (FLP) and theory explain-
ing the connections between memory, forgetting and identity. Combined with the method of 
narratology, these theories open up for a discussion of how Anna’s identity and eating disorder 
are influenced by suppressed, non-verbalised memories of Soviet and Estonia, as well as by 
Cold War tensions between Soviet Estonia and Finland in the capitalist West.

Keywords: Sofi Oksanen, Stalin’s Cows, eating disorders, family language policy (FLP), lan-
guage, identity


