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Blinde Frau im Walde, c. 1900. av Paula Modersohn-Becker. 

Å se et maleri dra seg ut av penselen din – 

 

Å se et liv dra seg ut av kroppen din – 

 

Datoen er 2. november 1907.  

 

Barnet skriker da det er født; et spetakkel av 

hud og hår og blod; en jente! Fødselen var 

vanskelig. Den har økt din forståelse av 

stoltheten mødre bærer om halsen som et 

kjede med tunge ravperler: jeg har åpnet 

meg opp som et sår og lukket meg igjen.  

 

Sengen er full av din bleke, utslitte kropp. Det finnes rød oljemaling under neglene dine. 

Bevisstheten din flakker mens gapet mellom beina dine lukker seg. Jordmoren tørker 

barneansiktet med en jordmors milde hardhet. Hun rydder bort forløsningstang og 

kloroformklut med barnet på armen. Utenfor skraper et bladløst tre greinene mot vinduet.  

 

I hjørnet av rommet står Otto og snakker med legen. De virker bekymret. Otto var med deg 

gjennom fødselen, nektet å forlate deg, det fantes lite han ønsket seg mer enn et barn – 

bortsett fra å holde deg i livet. Seks år med krangler er utslettet fra ansiktet hans; 

klippelandskapet, erodert; det etterlatte er mykere. Da du gikk i lære hos ham på 

kunstakademiet gjespet du ofte for å unngå øynene hans. Bak brillene hans er de mørke 

fyrtårn. Du snur hodet og iakttar den nyfødte. Du strekker armene ut etter henne i forventning. 

 

Jordmoren kommer mot deg. Dere kjenner hverandre fra barndommen av, dere er begge tretti-

én år gamle, selv om hun ser eldre ut. Hennes arbeidshender er krumme greiner; hun lukter 

syrlig av høst, av epler og blader. Du er mor og malerinne. Hun er jordmor og bondekone; en 

middelaldrene kvinne kledd i sort skaut og arbeidskjole; det slitte stoffet tillater hud å skinne 

gjennom, gyllen! Disse runde og klumpete formene, kvinnekropper og barnekropper, de 

fascinerer deg stadig. Da dere var småjenter lekte du og jordmoren gjemsel, og en varm 

sommerdag gjemte hun seg naken i grisebingen, penskoene og søndagsklærne lå brettet 
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utenfor, det var vanskelig å se henne blant grisene, en barnerygg blant griserygger, du gikk 

inn i bingen for å føle deg frem til henne, dere omfavnet hverandre, lo inn i munnen på 

hverandre, omringet av nysgjerrige og sniffende dyr. Og du får lyst til å male jordmoren; bli 

invitert hjem til henne, sitte ved et kjøkkenbord og drikke kokekaffe, prate om gjemselleken i 

grisebingen og le. Etter det skal du skissere henne i stillhet, slik som hun er, med blodsprengte 

kinn og vassenvakker hud, med kjøkkenvinduet bak seg, i en solnedgang kanskje, med et tre 

utenfor ... Og så hjem, for å male, alene, fordi du må alltid male alene. Men når selve skissen 

var ferdig ville subjektene alltid se den, de sa sjeldent noe, de strøk kanskje fingeren over 

lerretet og børstet bort blyantstøv, og du tillot det. Du har solgt tre malerier i hele ditt liv men 

disse øyeblikkene betyr mer for deg enn penger. Under graviditeten ville alle, venn og 

fremmed, avgjøre diett, navn og framtid. Finest var det når kvinner varsomt rørte ved magen 

din uten et ord.  

 

Du ser noe, der, i måten jordmoren legger barnet i armene dine; noe mykt i strømningene 

mellom dere. Som deg, er barnet tullet inn i laken, en storm gjemt i stillhet. Rommet føles ut 

som om det er i ferd med å krympe. Er det for lite for dere begge? Du blotter det ene brystet 

ditt. Legen snur seg bort for å være sømmelig. Munnviken din dirrer, du må smile, du møter 

blikket til Otto, det glitrer lattermildt selv om uroen i det forblir. Du legger datteren din mot 

ene brystet, ammer og venter. Du blir til varme og melk; du blir tryggheten og væsken barnet 

trenger for å vokse. Ditt liv, et landskapsmaleri. Men det er òg kjærlighet her, og arbeid, hardt 

arbeid, som i tiden brukt i atelieret, du ble trøtt, du er trøtt, en god type trøtt.  

 

Otto har fotografiutstyret klart, og tar bilde av deg der du ligger med barnet i armene. Han sier 

at du ser ut som du undrer deg over en hemmelig erfaring, noe jordmoren smiler av. Fødselen 

er fersk i minnet men det er ikke alt som opptar deg: fødselen tilkaller også tanker om sin 

motsetning. Smertene går ikke bort. De er verst i beina. Et av de siste maleriet du rakk å lage 

var et selvportrett, du var naken bortsett fra et halskjede med ravperler og et hvit klede rundt 

livet, du holdt om den bulende magen din, bak deg var en dus grønn vegg. 

 

Legen sier at du må holde sengen til du blir bedre. Barnet blir tatt fra deg igjen og lagt i en 

krybbe nær sengen. Du gir deg hen til en urolig søvn. Du våkner av at Otto børster svette 

hårstrå fra pannen din, han kysser deg, ånden hans lukter kaffe. Han har plassert et fruktfat på 

nattbordet; fargerike og klumpete gresskar, sitroner, plommer, kirsebær; favorittfruktene dine 

å male, og pærer; favorittfrukten din å spise, saftig og myk og sødmefull tvers gjennom. Du 
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tygger på en pære og gestikulerer at Otto kan legge seg ned ved siden av deg, men han rister 

på hodet og sier han verken vil slippe deg eller barnet av synet. Bak neddradde gardiner går 

solen opp og ned. Det tennes et par talglys. Jordmoren gjør rommet om til en mørk boble av 

varme.  

 

Av og til, når jordmoren vekker deg for at du skal amme, hører du Otto og legen snakke 

utenfor døren. Du skjønner implikasjonene i tonefallet, du ble ikke kvalt av en barndom 

innpakket i sløyfer og nåler og strømpeholdere, du kjenner til det truende mørket de snakker 

rundt og ikke om. Mørket, som barnet ditt ble spyttet ut av og mørket som kan komme til å 

svelge deg. Mørket, som jordmoren kjenner i fingrene sine, òg som bondekone. Du er litt 

redd, men forberedt. Det å få barn var ikke et uhell, det var en avgjørelse, like krevende og 

nødvendig som det å bli malerinne. Legen bruker fagord for å si at du er svak etter fødselen, 

og Otto svarer med klisjéene folk bruker når ting gjør vondt. Men det er vanskelig å skjelne 

ordene på grunn av skrikene til det sultne barnet. 

 

Du syntes det er morsomt hvor rynkete barnet er, som en bitteliten gammel kone. Du har også 

lyst på masse rynker; et kart som sier jeg har surmult litt her og smilt litt her. Du gleder deg til 

å se barnet ditt bli tykk, gripe i ting, få lengre hår, reise overkroppen sin opp selv, krype, gå, 

le, vokse... Du er ikke skuffet for at det ble en jente. Hadde du fått en gutt hadde du elsket 

ham like høyt, men det hadde knust deg om han ble voksen uten å forstå vanskene dine: 

sorgen av å nektes noe på grunn av den – litt mer klumpete – formen du bodde i. Det hadde 

gått mange år før Otto forsto. Han hadde sagt subjektene du malte var stygge og evneveike og 

munnene, sår. Men etterhvert oppsto noe mykt i maleriene hans; der det før kun var landskap, 

oppsto små kvinner og menn i jordene, sakte kom de nærmere, snudde seg mot ham: han 

forsto mer og mer. Øynene hans er mørke fyrtårn og du er et hav av sjelene du har malt. 

Sjelene farer rundt deg du når du holder din datter. Visjonen har du hatt før: kvinne- og 

barnekropper, særlig ansikter, ja, et rundt og vakkert ansiktet er din kunstnervisjon. Du samler 

på ansikter og bærer dem rundt din hals. Du lar dem bo inni deg, arbeider hardt for å hjelpe 

dem gli ut, væske limt på et lerret. Du er trofast mot kvinne- og barneansiktene du maler, mot 

dét ansiktet, du angriper visjonen fra alle kanter selv om du vet at du aldri vil lykkes.  

 

Rommet svever mellom soverom og barselsrom og barnerom. Du kan høre jordmoren fare 

omkring, henter ulltepper og varmeflasker til deg, hun baker pærer med honning og valnøtter, 

vasker og tørker kroppen din, det dysser deg i søvn gang på gang. Du er takknemlig, du har 
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aldri likt husarbeid og matlaging, foreldrene dine måtte sende deg på kurs for at du skulle 

mestre kalvefrikassé og kjøttbrød før du giftet deg. Skulle noe skje med deg vet du at barnet 

er i gode hender. Daglig går jordmoren frem og tilbake mellom huset ditt og gården sin. 

Fruktene du ikke får i deg tar hun med seg hjem, i to bøtter festet til et åk hun bærer over 

skuldrene, for å fôre grisene. Hun har hjulpet til med fødslene av alle nabobarna. Du innser at 

maleriet av henne ved kjøkkenbordet ikke ville være det rette – i stedet ser du for deg 

jordmoren alene i en tett skog midt på natten, gammel og blind og krokrygget, hun føler seg 

frem og smiler trist til de tynne sorte trærne som omringer henne. Dét bildet skulle du gjerne 

ha laget. 

 

Du trygler en siste gang om å få strekke på beina, men blir bedt om å holde sengen. Du spør 

Otto og jordmoren hver for seg, de er begge sympatiske men urokkelige. Du biter negler og 

finner ut at oljemalingen mellom hud og negl var blod. På kroppen har du flere små 

halvmåne-kutt; forsøk på å holde deg selv sammen da kroppen revnet under fødselen.  

 

Kan man holde et barn og male samtidig? Nei, hadde de sagt til deg, til tusenvis av ting du 

gjorde, sa, "Ikke slik; slik. Du lager ikke et maleri. Du lager et barn." Men som barnet, ville 

ikke òg maleriene forandre seg? Ville ikke noen, i fremtiden, stoppe opp og røre ved dem som 

om de ikke kunne tro sine egne øyne? Ville de ikke undre og kjenne noe mykt langt inni seg? 

Ville ikke også datteren din oppleve dette, med nære venner, se noe mykt i øynene til 

hverandre og le, som i grisebingen? Hva om noen kom til å ødelegge det du har laget før de 

tok seg tid til å forstå? Du vil at verkene dine skal gro fritt og i fred. Du vil at datteren din skal 

få gro fritt og i fred. Du skimter fremtiden i feberdrømmer, mens beina dine svulmer opp og 

blir lilla under pleddene. 

 

Datoen er 30. november 1907.  

 

Det begynner med en lukt, bittersøt som vammel melk og overmoden frukt. Otto 

kommenterer det, spørrende, men jordmoren er stille. Du er ør av smertene men er lei av å 

ligge stille; i dag har legen gitt deg lov til å reise deg opp. Du har en hul følelse i brystet. 

Mørket har kommet inn gjennom vinduet og satt seg i deg.  
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Utenfor rommet har de stelt i stand til en liten fest til ære for barnet. Det finnes stemmer, 

latter, langt borte. Otto har invitert kollegaer fra kunstakademiet, men også naboer, folk du 

møtte på når du gikk turer over jordene, folk du småpratet med, skisserte.  

 

Det er blitt tent talglys overalt. Du fletter håret ditt. Jordmoren har dandert sengen din med 

markblomster, og Otto har kjøpt inn en rosebukett han satt i en vase på nattbordet. En av 

rosene legger du bak øret ditt. Barnet ligger i krybben sin. Otto og Jordmoren ser på deg med 

oppspilte ansikt, men de er utviskede som blandet oljemaling på en fargepallett. Du reiser deg 

opp fra sengen og plasserer beina på gulvet.  

 

Alle smertene forlater deg med en gang og du vet. Hele kroppen klargjør seg for avreise, men 

du forsøker allikevel å gå bort til barnet, du ber om å få holde henne.  

 

Du tar noen steg mot krybben. For hver gang du løfter og senker foten, kjenner du kroppen bli 

mykere langs kantene, lyset smelter huden som talg; armene faller av som en strikkebolero, 

beina faller bort som strømper uten strømpebånd, magen faller ned som et løsnet forkle, og 

hodet faller av som et skaut. Du stanser foran datteren din: ditt siste verk, ditt endelige forsøk 

på å tilfredsstille visjonen. Du er stolt og takknemlig for at du klarte å lage noe så fint, selv 

om du så inderlig ville se henne vokse opp.  

 

"Wie schade," mumler du, kollapser, og dør. Så synd. 

  

Mange år senere vil man spekulere om det var en blodpropp som drepte deg. En ansamling 

blod som hardnet, løsnet da du reiste deg, fløt gjennom årene dine og blokkerte veien til 

hjertet ditt, fordi du lå stille for lenge. 

 


