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Forord 
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på litteratur. Forslaget til program for denne 
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lokviet på Institutt for nordisk språk og lit
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En av forelesningene i serien ble holdt av 

professor Ellisiv Steen om emnet "Feminisme på 

1700-tallet". Den vil bli trykt i Edda, og er 

ikke tatt med her. 
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Else Mundal: 

Kvinner i norrøn litteratur 

Når ein skal snakke om eit emne som kvinner i norrøn 

litteratur, så er det vel best å slå fast ~ed ein gong 
at det meste av den norrøne litteraturen er ein lit

teratur om menn. I dei fleste tilfelle kan vi sikkert 
også utan større tvil slå fast at dette er ein littera
tur~ menn, kanskje også først og fremst ein littera

tur for menn. Det skulle tilseie at kvinnene i denne 
litteraturen er sedde gjennom mannens augo. Hen for
holdet er nok ikkje slett det same innenfor alle grei

nene av den norrøne litteraturen. Når det gjeld ~

stillinga av kvinner, finn vi interessante skilnader 

mellom den realistiske litteraturen og den heroiske 
litteraturen; og denno ~erdslege · dikt;nga på den : elne 

sida vil igjen skilje seg frå religiøs dikting . 
Vi kan først sjå på korleis kvinner er fra~etilte 

i den reali s tsike diktinga, og vi kan stort sett 

halde oss til døme frå i s lendingesogene som vel er den 
viktigaste av dei realistiske sagagenrane. 

Her kan vi straks slå fast at inga islendingesoge 

har kvinnelag hovudperson. Den formelle hovudpersonen 
i alle islendingesoger er menn • Dette vert også re

flektert i namna på sogene: Egils s aga, Gunnlaugs s aga, 
Gisla saga,Hrafnkels saga os v. Dette e r altså Førs t og 

fr ems t ein litteratur ~menn, og i nokre få soge r 
meter vi prakti s k talt ikkje kvinner. Hen i andre 
soger spelar kvinnene ei større rolle, og kan i nokre 
få soger nærme seg den formell e mannlege hovudper
sonen, el. dei formelle ~annlege hovudpersonane, i 
interesse. Men formelle hovudpersonar vert kvinnene 

ikkje fordi dei ikkje vert berarar av den ytre hand
lingsgangen i s ogene . Det synest for så vidt r i meleg 
når ein tek omsyn til at de t dominerende emnet i 
sogene er ættefeider og våpenstrid. 
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Kvinnene er ikkje passive på den måten at dei 

ikkje bryr seg om kva som skjer, ~en dsi stig svært 

sjelden fram i første rekke som handlende personer, 
deira rolle er å stå bak mennene og eggje dei til 

strid. Dei handler gjennom menn, og samanlikna med 
~onnene er dei såleis passive. At kvinner sjelve 

vert handlende i typiske mannsrolle~ skjer sjelden 
i den realistiske litteraturen. Eit dø~e på at 
dette likevel kan skje,har vi t.d, i Laxdaia saga, 

Aud i denne soga vart sviken av ekte~annen sin, 
Tord, som Gudrun tok frå henne. Tord nyttar eit 
simpelt knep for å få skilsmisse frå Aud, han skul

der henne for å vare homoseksuell, og det går fram 
av soga at denne skuldinga er reint oppspinn. Etter 

dette freistar Aud med våpen i hand å drepe sin 
eigen tidlegare ektemann . Det lukkast ikkje, men ho 
sårar han. Også Tordis i Gisla saga grip til våpen 
for å hemne broren Gisle, då ho får vite at han er 
drepen. Hen denne he~nen vert ganske mislukka. 

Også Aud i Gisla saga kjempar ved sida av ekteman
nen sin i den siste ka~pen hans, rett nok ikkje med 
våpen, men med ein trelurk. Desse kvinnene som er 

nemnde her, gjør for så vidt ein bra figur når dei 
handler i mannsroller, dvs. grip til våpen, Hen vi 
kan nok ikkje seie at dei fyller rolla like godt 

som ein mann, og andre stader i islendingesogene 
der kvinner tek på seg mannsroller, kan dei lett 
få eit komisk skjær over seg fordi det vert tyde
leg at dei ikkje klarer å Fylle denne rolla. 

Også på andre område i sa~funnet som var domi
nert av menn, t.d. i det politiske livet, meter vi 
få handlende, aktive kvinner. Eit unntak har vi i 
Torbjørg digre i Grettis saga . Ho er gift med hev

dingen Vermund den mjåe, Ein gong mannen er bort
reist, Fanger tingmennene til Vermund Grette, som 
då er fr edlaus, og dei vil hengje han. Då grip 

kona til bygdehovdingen styringa, og på eiga ~and 

og på eige ansvar gjev ho den fredlause livet, og 
tingmenne ne til ~annen lyder henne. Torbjørg hausta~ 
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stor ære for denne modige gjerninga, Hen slik fram

ferd frå kvinnene er reine unntaket. I det poli

tiske livet har nok kvinnene gjort heller lite av 
seg, og vare sedde på som mindre dyktige enn menn. 

Det kan vi sjå av Eyrbyggja saga og det som vert 
fortalt om drapet ·på Arnkjell gode, Her står 

det at etter drapet på Arnkjell var det berre kvin

ner til arven og søksmålet, og difor vart ikkje 
søksmålet for drapet drive med så stor kraft som 
ein kunne ha venta etter så gjæv sin mann , Og 

difor tok landsstyrarane det då med i lova at 

aldri siden skulle ei kvinne ha søksmålet i ei 
drapssak, og heller ikkje nokon mann som var yngre 
enn 16 vintrer. 

Ei sterkere stilling enn i samfunnslivet, dvs. 
i det politiske livet, hadde nok kvinnene i hei•en, 
men her gjev litteraturen oss berre få og spreidde 

glimt, sjelv~agt p . g.a. emnet i islendingesogene. 
Men av og til møter vi den myndige husfrua som 

innenfor husets fire vegger aynest å ha like mykje 

å seie som •annen. Ein gong Njål i Njåls saga er 
borte, kjem det ein mann til Bergtorakvål og 
søkjer arbeid, og han kjem i samtale med Bergtora, 
~en veit ikkje at det er husfrua han snakker med. 
Ho spør han ut o• både det eine og det andre; 

~annen seier også, som sant er, at ~ange har måtte 
binde om sår for hans skuld, og dette liker Berg
tora val, for ho har på dette tidspunktet sin 
liten feide gående ~ed Hallgjerd på Lidarende . Til 
slutt spør komemannen om Bergtora har noko å seie 

der i huset. Ho svarar:uEg er kona til Njål 1 og eg 
råder ikkje mindre over tenestefolket enn han." Og 
så tek ho ko•emannen i si teneate, og då Njål kjem 

tilbake og spar kven den framende mannen er, så 
svarer ho berre a~'~an er huskaren din, og eg har 
tilsett han," 
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I islendingesogene kan ein faktisk av og til 

få eit inntrykk av at kvinn~ne si atill~n~ d hei

~en og i ekteskapet kunne vøre sterkere enn dat 

stillinga deira for•elt var etter lovene. Eg skal 
berre ne~ne eit klart da•a til. I Laxdala saga 
vart Gudrun første gongen gift bort til Torvald. 

Dette skjør rett nok mot hennar vilje. Ho vart 
ikkje spurd. Hen dei økono~iøke vilkår ho får i 
ekteskapet,er eineøtåande, ho oppnår faktisk ~eir 

enn likestilling: Det vart avgjort at Gudrun 

skulle rå åleine for godset deira så snart dei 
kom i seng saman, og eige halvparten av alt, 

anten samlivet deira vart langt eller stutt. 
Men slikt er sjølvsagt unntak frå regelen. 

Gudrun vart - som nemnt - gift bort mot sin 
vilje og utan å vøre spurd. Slike tvangs-ekte

skap er langt frå nokon regel i islendinge
sogene, men det skjer likevel relativt ofte. 
StundoQ protesterer kvinnene, men protestar 

brukar ikkje å hjelpe; det ser heller ikkje ut 
for at forfatteren har hatt nokon sympati med 
desse protesterende kvinnene. Når han i det 

heile nemner at kvinna protesterer, så er det 
helst for å forklare at ekteskapet seinere går 
dårleg eller vert oppleyst, for rett til skils
misse har kvinnene i islendingesogene . Kanskje 
difor er det vanleg at kvinna vert teken med på 

råd, slik at kvinnene i islendingesogøne også i 
ekteskapssaker i praksis får sin større rett 

enn dat dei formelt har etter lovene. Sjølvaste 
Egil SNallagrimsson, soQ nok ikkje var så 

skvetten av s eg, seier at han har ei dotter som 
han ikkje torer seg til å gifte bort oot hennar 

vilje. Dvs. han seier ikkje akkurat at han 
ikkje torer, men han seier at han trur ikkje det 
finst nokon mann som er før til å vare gift med 

henne mot hennar vi lje (danne dottera er Tor-
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gjerd som vert gift med Olav På, og denne Tor-
gjerd er mor til ~·orbjørg i Grettis saga som vi 
nettopp høyrde om). Det er klart at det Egil ~il 
ha sagt med dette, er ikkje at han har ei heilt 
umogeleg dotter som han ikkje veit seg si arme råd med, 
men at han har ei dotter som han er stolt av, og 
som har farens steile sinn. 

Men bortsett frå at kvinnene av og til kjem med 
svake - stundom nok sterkare - protestar mot 
tvangsekteskap, så er det sjeldan at ·kvinnene i 
denne l itteraturen gjev uttrykk for sin eigen vilje 
som står i opposisjon til det mennene i ætta meiner. 
Dersom slikt likevel skjer, så vil det oftast gå 
klart fram at kvinna har urett , og er anten ufor
standig eller trassig, Og dersom ei kvinne hevdar 
eigen vilje og handlar etter han mot mennene , 
far , brør eller ektemann, kanskje til og med 
søner, så vil det oftast gje henne eit svært dår
leg ettermæle , Det klassiske dømet er vel Hall
gjerd i Njåla saga, Ho handla mot Gunnars vilje 
når ho dreiv og fekk teke livet av huskarane til 
Gunnars ven , Njål, Bergtora gjer eigentleg akkurat 
det same, men alt på dette tidspunktet vert hand
lingane til Bergtora og Hallgjerd vurderte på ein 
ulik måte i soga. Og grunnen, eller ein av grun
nane, trur eg er at Bergtora ikkje handlar mot 
Njåla vilje. Lea vi soga nøye, ser vi at lljål eigent
leg ikkje har noko imot desse drapa Bergtora står 
bak. Men Hallgjerd er ei kvinne som handiar helt 
på eiga hand, og det er ikkje tillate, i alle høve 
ikkje i Njala saga , Unntak frå denne regelen har vi 
der ei sterk og modig kvinne går mot ein dott av 
ein mann, slikt finat det også døme på i sogene . 
Men den generelle regelen syneat altså å vare at 
det ikkje er tillate for ei kvinne å gå mot dei 
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mennene som ho etter reglane i samfunnet bør støt

te. Dette vil då seie at det som i islendinge

sogønø utan videre er positive eigønskapar hjå 

menn, handlekraft, viljestyrke, klokskap, lyst til 

he~n for krenking osv., hjå kvinnene er positive 
eigenskapar berre så lenge dei brukar desse eigen

skapene til å handle i ~amsvar ~ed det mennene i 
ætta ynskjer. Straks dei nytter si handlekraft, sin 

klokskap, sin viljestyrke osv. til å gå ~ot •on
nene, går slike eigenskapar som isolert sett all
tid er positive, hjå kvinnene over til å verte 

negative. At kvinner sjølve tek hamn for per
sonleg krenking, er også svært sjeldsynt i islen

dingesogene, spesielt dersom he~nen råkar sin 

mann, og om det skjer, er det ikkje sikkert at den 
slags kvinnelag sjølvtekt vert tolerert. 

Kvinna si rolle er ikkje å ta hamn sjølv, men 
ei viktig rolle ho har i islendingesogene, er å 

syte for at mennene tek hemn når ætta si ære har 
lide overlast. Kvinna spelar altså rolla å stå 

bak og eggje. Skildringene av dei harde, eggjande 
kvinnene er nok i høg grad litterære klisjear, 

men har sikkert også ein røynleg bakgrunn. Kvin
nene i det norrøne samfunnet har sikkert hatt dei 
sa~e oppfatninger av ære som mennene, og reagert 
på same måten som mennene når ætta si ære vart 

krenka. Men normalt har ikkje kvinnene sjølve 
kunne ta ein blodig he~n med våpen i hand, det 
var mot normene i samfunnet. Og difor måtte 

deira rolle varte å eggje. Gjennom islendinga
sogene kan ein stundo~ få det inntrykket at 
kvinnene i sine krav om he•n har vore endå meir 

kompromisslause og blodtørstige enn mennene, og 
fleire katastrofer i islendingesogene kjem som 
resultat av egging frå kvinner der dei i sine 
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hemnkrav eigentleg går lenger enn det mennene vil. 
Dette gjeld t.d. både Njalsbrenna og drapet på 
Kjartan i Laxdre la saga . De i to kvinnene som er så 
uforsonlege at dei tvingar fram deaae ugjerningane, 
Hildegunn og Gudrun, får her eit noko negativt 
skjær over seg, samstundes som soga også gjev 
moment til å forstå handlingane deira. Ein kan seie 
at den eggjande kvinna stort sett vert positivt 
vurdert i islendingesogene, ho har ei slaga vakt
rolle for ætta, Men ho kan også gå for langt, det 
gjer ho t.d. dersom ho utaet dei som skal utføre 
hemnen, for så stor fare at det vert deira visse 
død, dersom ho seier nei til eit ærefitllt forlik, 
eller dersom ho forlanger ein hewn som ikkje står 
i forhold til fornærminga . Ein må her hugse på at 
det var mennene som skulle utføre hemnen og setje 
seg sjølve i livsfare ; ·det er vel også overvegantlt! 
sannsynleg at det nesten all tid er menn sine syns
punkt vi har i islendingesogene, dva, forfattarane 
er menn; og det kan vel forklare at vi i sogene 
av og til får ei noko ambivalent holdning til 
kvinner som er svært steile i hemnkrava sine, 

Vi har langt færre kvinner enn menn i person
galleriet i islenuingesogene. Vi har også færre 
kvinnetypar enn mannstypar , Dei fleste kviriller som 
vert meir erut namn, vil Gilhøyre den sterke, 
eggjande kvinnetypen. Ein svakare kvi tilletype, dom 
ikkje herdar seg og kvesser klørne til kamp, men 
som tvert i mot resignerer, og bukkar under av sorg 
og motgang, møter vi også i ialendingesogene; 
slike kvinner er t . d, Helga den fagre 1 Gunnlauga 
saga og Hrefnn i Laxd<Jll.a saga. Denne kvinnetypen 
skal eg ikkje seie noko om iler, men eg vil seie 
nokre få ord om dei Grollkyndige kvinnene , Troll
dom vert vanlegvis negativt vurdert i islendinge
aogene , unntak finn ein der trolldom vert teke i 
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bruk til eit godt føremål, Men svært mange kvinner 

i islendingesogene får eit negativt skjær over seg 

gjennom skuldingar for kunnskaper i trolldom. Det 
kan sjå ut for at det ikkje skal så svært mykje til 

før ei kvinne vert ~istenkt for trolldom. Dersom ei 
eldre kvinne t.d. har draget på ~ngre men~ er forkla

ringa straks trolldo~. Skuldingane for trolldom ser 

ut til å råke kvinner mykje oftare enn ~enn. Og eit 
spørsmål det då er nærliggjande å stille s~g er: 

Viser dette at dei negative holdninger mot kvinner 

som eeinare kjem til uttrykk under hekseprosessene, 

alt ør under utvikling då islendingesogene vart 
skrivne? 

Samanlikna med islendingesogene og den realist

iske diktinga, finst det i fra•etillinga av kvinna, 
i kvinnebiletet og i kvinneroller, etter mitt syn 

interessante avvik i den heroiske diktinga. Den 

norrøne heroiske diktinga vil då o• fatte genrene 
fornaldarsoger yg heltedikt. 

Også i fornaldarsogene er det stor ulikskap 
sogene imello~ nAr det gjeld kor fra~tredande 

roller kvinnene spelar. Også fornaldarsogene handler 
stort sett om menn, men i nokre fornaldarsoger 
spelar kvinnene faktisk ei ganske betydeleg rolle, 

og ~ fornaldarsoge har faktisk - i ein del av manu
skripta - eit kvinnenamn i tittelen: Hervarar saga, 
noko som sjølvsagt avspeglar denne kvinna i fram 

tredende rolle i soga. Det er faktisk rett å sjå 
på Hervor som ein formell hovudperson i soga, for 
ho er i høgste grad berar av den ytre handlings

gangen. 
Heltinnene i forneldarsogene vil skilje seg frå 

kvinnene i islendingesogene ved at dei er meir ak

tive og sjølvstendig handlende. I desse sogene kan 
kvinnene gjerne gå inn i mannsroller, og dei vert 
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ikkje komiske i mannsrolle ved at dei avslører at dei 

ikkje kan fylle denne rolla. Her meter vi kvinner som 

tek del i krig, dei kleder seg so~ menn og handler 
som menn. Desse skjoldmøyane har ~ykje til felles med 

valkyrjene i edda-dikta, men dei tilhøyrer fullstendig 

menneskeverda, dei er kvinner og ikkje halvmytologiske 

vesen. 
Typiske representanter for desse heltinnene er t.d. 

dei to Hervor i Hervarar saga {soga har namn etter 

den første). Om den første Hervor står det: 

Ho var sterk som karar, og då ho voks opp, 

så vart ho meir van med å skyte, All!d skjold 
og sverd, enn med å S8UIIIe og lage til mat, 
Ho gjorde of tare vondt enn godt, og då dette 

vart forbode henne, rømde ho til skogs, og 

drap menn for å skaffe seg gods. (Kap. 4J 

Den siste Hervor i denne soga vert drepen i kamp, og 

ho er sjølv herføraren for ein stor her, og har lande
vernet for bror sin. 

Denne heltinnetypen er altså ganske vanleg i forn
aldarsogene, Dronning Olov i Hr6lfs saga Kraka og 

dronning Åslaug i Ragnars saga fører også sjølve ein 
her, det same gjør dronning Aud i S9gebrot af forn

konungum. Slike skjoldmøyar, som faktisk er profe
sjonell e krigarar, møter vi også mellom bipersonane 
i sogene . Og desse skjoldmøyane møter dei mannlege 
krigarane på like fo~ ~ei mannlege krigarane synest 
så absolutt ik.kje å ha hatt "riddarlege" kjensler 
andsynes dei, men høgg dei gjerne ned om dei kan. 
Men det er vanskeleg nok,for skjoldmøyane er overlag 
farlege krigarar, og er å finne fremst i fylkinga. 

Eit karakteristisk trekk ved heltinnene i fornaldar
sogene er at dei har ein heller uvenleg natur, stun

dom kan dei rett ut karakteriserast som vonde, 
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Hervor høyrde vi gjorde oftare vondt enn godt , 
dronning Olov i Hr6lfs saga er presentert som ven 
av utsjånad, men grimm i hugen og stormannsleg. 
Gudrun i V9lsunga saga drep sine eigne bor~ og andre 
kvinner innanfor denne genren har også brotsverk 
som er like brutale, på samvetet. Men dette synest 
ikkje å varte negativt vurdert, dette er faktisk med 
på å gjere desse kvinnene til heltinner. Den vonde, 
grusomme naturen deira indikerer nemleg _at deQse 
kvinnene har den same natur som menn . 

Kvinner i den realistiske diktinga var ikkje 
akkurat audmjuke og undertrykte, men den sjansen 
dei hadde til å handle i samsvar med sine eigne 
ynskje.var likevel avgrensa . Fornaldarsogene gjev i 
alle høve eit noko anna bilete av dette. Kvinnene 
her vil relativt ofte gå mot mennene i sin nærmas te 
omgangskrets, ektemann, far, brør osv. Desse kvin
nene vil få viljen sin gjerutom ved å argumentere, 
ved å bruke knep, trugsmål, til og med makt . Bryn
hild i V9l8\Ull@ saga truar med å forlate Gunnar, 
mannen sin,dersom han ikkje vil drepe Sigurd. 
Grima i Ragnars saga, som er både gamal og stygg, 
truar ein gong mannen sin med å drepe han eller 
jage han bort, dersom han ikkje vil gjere etter 
herutar vilje . 

Kv imtene i islendingesogene kunne nok opponere 
mot å verte tvinga inn i eit ek~eskap , men til 
va1leg let dei faren råde i slike spørsmål. Kvin
nene i fornaldarsogene synest også her å ha ei noko 
meir uavhengig stilling enn systrene sine i is
lendingesogene. Her i fornaldarsogene uttrykkjer 
kvinnene hell er ofte ynskjemål og meiningar om sitt 
eige giftemål, og stundom avgjer kvinnene sjølve 
på kva vilkår dei vil gifte seg, Her finn ein også 
døme på at kvinner friar sjølve . Å tvinge ei kvinne 
til å gifte seg er vanskelegare i foraldarsogene 
enn i islendingesogene , både for faren og for 
fri aren . Medan kvinnene i islendingesogene kunne 
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protestere verbalt, kan protesten mot eit på
tvinga ekteskap vere langt meir dramatisk i !orn
aldarsogene• Om Ogn, ei kvinne i . Hervarar saga, 
vert det fortalt at ho stupte seg over sverdet 
og ville ikkje gifte seg med Starkad, Dronning 
Olov i Hrdlfs saga Krqka vil ikkje gifte seg 
i det heile, og ho audmjukar friaren sin, kong 
Helge, ved å drikke han full, ho snauklipper han, 
smør han inn med tjere, og sender han tilbake på 
skipet sitt til mennene sine i denne ynkelige 
tilstanden, 

Her møter vi også kvinner som tek hemn for 
personleg krenking, ·Når dronning Olov, som vi 
nettopp høyrde om, audmjuka kong Helge, så var 
det ein hamn fordi han freista å tvinge henne 
til ekteskap, Etter den episoden då dronning Olov 
drakk han full og audmjuka han, t k Helge hamn 
over Olov 
ei jente, 
ikkje har 

ved å valdta henne. Ho føder seinare 
som ho kallar opp etter hunden sin og 
særleg moderlege kjensler for. Sin 

endelege heron !år Olov når Helge mange år seinare 
gifter seg med denne jenta, som er hans eiga 
dotter. Men det veit ikkje han og heller ikkje 
dottera før Olov !leire år etter bryllaupet av
slører dette fordi ho reknar med at dette vil 
Helge ta tungt, Også andre kvinner tek heron for 
personleg krenking, som t,d. dronning Æsa i 
Hdlfs saga ok H~lfsrekka, Ho vert sviken av 
mannen sin, som tek seg ei ung og vakker dronning 
ved sida· av henne. Æsa freistar ved eit seinare 
høve å få mannen sin drepen, men han vert redda 
av si nye, unge brud. 

Ganske mange kvinner i fornaldarsogene tek 
heron på vegne av ætta, også i tilfelle der kvinna må 
gå mot menn som står henne nær: Dronning Åsa i 
eit kort brot som kallast U Upplendinl{a konungum, 
får sin eigen husbond drepen som heron for at han 
har drepe far hennar og bror hennar, Også Gudrun 
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i VQlsunga saga drep mannen sin, Atle, som hamn for 
at han har drepe brørne hennar. Dronning Aud i 
S9gubrot går med ein her imot sin eigen far for å 
hamne mannen sin, og dronning Åa laug i Ragnars saga 
tek svært aktivt del i hemnen for stesønene sine, 

Desse kvinnene treng ikkje stå bak mennene sine 
og eggje dei til dåd slik som kvinnene i islendinge
sogene , Desse kvinnene handlar sjølve, Denne aktive , 
handlekraftige naturen deira skil desse kvinnene 
frå kvinnene i den realistiske diktinga. I helte
dikta møter vi også denne aktive kvinnetypen . 

Men eitt karakteristisk kjenneteikn er felles 
for det norrøne kvinneidealet både i den realist
iske og den heroiske diktinga . Intelligens og ~
skap er ein nødvendig kvalifikasjon for ei verke
leg heltinne, Det er aldri nok a» ei kvinne er 
vakker, Ein episode i islendingesoga Laxdøera saga 
demonstrerer dette ganske klart, Det vert her gjort 
ein freistnad på å få i stand ekteskap mellom 
partar frå to stridande ætter som pant på freden, 
Avtalen er for så vidt i hamn, Då kjem det den vor
dande brudgomen for øyro at den bruda han skal få , 
ikkje er av dei gløggaste, og han vil straks ha av
talen omgjord. At ei kvinne var dum, vart den 
gongen altså sett på som eit alvorleg giftelyte , 

Ei heltinne må altså vere intelligent, det gjeld 
nok for all verdsleg norrøn dikting, men kravet 
til denne kvalifikasjonen vert tydelegare i fol~

aldarsogene enn i islendingesogene , og det har nok 
samanheng med den aktive kvinnerolla vi har i den 
heroiske diktinga . For interligensen, dels ein 
intelligens som grensar mot sluskap, er ein føre
setnad for den aktive kvinnerolla og for at kvin
nene kan hevde seg ved sida av mennene og mot 
mennene . I fornaldarsogene tek kvinnene opp kampen 
mot menn på menns premiasar , og i denne konkur
ransen får dei god b~tk for intelligensen sin, for 
stundom ser det ut for at dei når målet sitt nettopp 
ved å nytte intelligens og sluskap der mennene nyt
tar rå styrke, 
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I fornaldarsogene er adj, ~ 'klok' eller adj, 

med _liknande innhald, svært ofte med i karakteristik
ken av ei kvinne når ho første gongen vert preoen
tert, og det kan stundom sjå ut som kvinna sin Ln
telligens er understreka på ein nesten demonstrativ 
måte, som når det er oagt om ei syster og to brør 
i .Æsmundar saga: 

Hertugane hadde si syste~, og ho var det 
som mest stod for styringa, for ho var den 
klokaste av dei, (kap. 4.) 

Som ein integrert d.e l av fornaldarsaga-hel tinnene 
sin intellektuelle kapasitet må vi også rekne med 
lækjekunnskap, at dei er framsynte og at dei er 
trollkyndige. Særleg det siste gjer sitt til å 
markere ein skilnad mellom den måten kvinner vert 
vurderte på i islendingesogene og i fornaldar
sogene, Kunnskapar i t~olldom vert faktisk oftaat 
vurdert som noko positivt i desse sogene. Desse· k1U1ll
skapane hjelper heltinnene til å nå målet sitt; og_ 
det er kunnakapar som gjev dei makt. Kunnskapar i 
trolldom kan verte noko negativt der trolldomen så 
avgjort vert nytta i det v~nde si teneste, Men 
utan å k1U1De leggje fram nøyaktige tal er forholdet 
her at dei vonde trollkyndige oftare er menn enn 
kvinner! Altså mots ett det -forhold_et vi har i is
lendingesogene, 

Desse ulikskapane i kvinnesyn og i skildringa av 
kvinnene som vi finn mellom islen~ingesogene på eine 
sida og fornaldarsogene og heltedikta på den andre, 
kjem vel dels av at islendingesogene er realistisk 
litteratur, fornaldarsogene og heltedikta ikkje , 
dels av at kvinnene i den heroiske diktinga tilhøyrer 
ei anna sosial klasse enn kvinnene i islendinge
sogene. 
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Ein kan vente at realistisk litteratur som is
lending_~sogene i skildring av sagakarakterar er 
bundne av det røynlege livet. Ski~dringa av kvin
nene i desse sogene kru1 difor ikkje vere svært 
avst'ikkande frå dei idear tilh øyrarane av denne 
litteraturen hadde om korleis kvinner var og burde 
vere. Men i den ikkje-realistiske litteraturen 
vert dette annleis. Kvinnebiletet her er fiktivt, 
det er ikkje bunde til det røynlego livet, og kan 
gjerne vere utopisk. 

Islenåingeoogene fortel om vru1lege kvinner frå 
eit bondesamfunn. Fornaldarsogene fortel for det 
meste om dronningar og kongsdøtrer. Og når desse 
siste oppfører seg på ein aru1ru1 måte enn bondekvin
nene , så kan noko av .forklaringa liggje i at ein 
venta seg meir av kvJ.nnene frå overklassen t:lnn av 
vanlege kvinner. Ei samanlikning med kongesogene 
kan kanskje styrkje denne teorien. Kongesogene vert 
jo rekna til den realistiske litteraturen, men dei 
dronningane vi høyrer om her, har faktisk like 
mykje til felles med kvinnetypen i fornaldarsogene 
som med kvinnetypen i islendingesogene. 

Men eit spørsmål er om vi også må leite etter 
ei tredje forklaring på desse ulikskapane mellom 
kvinneskildringa i den realistiske og den heroiske 
diktinga. 

Helten i litteratur som åette er ikkje bunden 
av naturlovene , og praktisk talt ingen ting er 
umogeleg for han . Dette vert forklart som uttrykk 
for ynskjetenking og dagdraum . Spørsmålet er: Kan 
det også gje uttrykk for ynskje og draumar , med
vatne eller umedvetne, når kvinnene i denne lit
teraturen bryt sedvanelovene og skikkane i s am
funnet, og oppfører seg roeir som menn? 

_Ei t interessant punkt er at det bile tet av 
kvinna vi møter i fornaldarsogene, ikkje berre ståJ.· 
i kontrast til kvinna si verke lege stilling i sam-
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funne~. Dette kvinnesynet i fornaldarsogene kjem 
også på fleire punkt i konflikt med mellomalder
kyrkja sitt offisielle syn på kvinna, 

Kvinna hadde lcng~ vore se t t på som den svakare 
partall av menneskeslekta, både når det galdt styrke, 
moralsk og intellektuelt • Etter Thomas Aquinas, 
som gjorde bruk av gresk .filoso1·i, særleg Aristo
teles, for å g;.:wmgje kvinnesynet sitt, var det 
sett på som eit vitskapleg grunngjeve faktum at 
kvinnene etter sin natur var passive, og a~ dei 
i ntellektuelt stod under mennene, på elt mellom
stadium mellom barnet og mannen. 

Det er i og .for seg ikkje merkel eg at vi i nor
røn litteratur møter eit kvinnesyn som skil seg .frå 
det vi møter i europeisk kristen litteratur. Den 
litterære skjoldmøytypen og valkyrjetypen kan vi 
jo fylgje tilbake til heiden t i d , til eadadiktinga. 
Men det merkelege er at denne kvinnet ypen held .fram 
med å bløme også lenge etter at lloreg vart kristna, 
også lenge etter at Thomas Aquinas s l o i bordet 
med Aristoteles, faktisk gjennom heile mellomalde
ren og inn i m~derne tid . Fornaldarsogene vart 
jo skrivne i seinmellomalderen , og denne aktivcl , 
handlande, intelligente og ofte trollkyndige 
kvinnetypen l ever etter det viuare i balladar, i 

rimur og eventyr, Det synest heller ikkje som 
denne litteraturen og denne kvinnetypen har vorte 
det ringaste påvcrka av kyrkja sitt syn der kvinna 
var passiv og mannen intell~ktuelt underlegen. 

Spørsmål ein då kan gjere seg er : Korleis 
kunne denne kvinnetypen leve i 1000 år utan otøt
te i samf\U1ll8i orholda og på kollisjonskurs med 
kyrkjas kvinnesyn? Nokon må ha teke vare på denne 
kvinnetypen av ein eller annan grunn, og då kan ein 
spørje seg om det er mogeleg at det er kvinnene 
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som har teke vare på denne kvinnetypen, kanskje også 

vore med på å skape han? 
Forfattarane av fornaldaraogene var truleg menn. 

Men dei litterære mennesketypene i ein litteratur 
som dette er skapte på eit prelitterært s ~adium, 

og Jifor er det ganske rimeleg at også kvinne tok 
del i skapinga av dei litterære typane i denne 
litteraturen. I tilfelle kan heltinnene i dei 
heroiske genrane, so~ er karakteriserte ved å vere 
handlande, intelligente og vakre, vere uttrykk for 
kvinnene sine dagdraumar og for ein meir eller mindre 
medveten opposisjon mot det synet mellomalderkyrkja 
hadde på kvinnene, eit syn som gradvis slo gjennom 
i resten av samfunnet. 

Ein kan nok også innanfor mellomalderkyrkja finne 
noko variasjon i kvinnesynet, men i tilfelle vi har 
uttrykk for ein slags opposisjon i den verdslege 
diktinga, så vil vel ain slik opposisjon naturleg 
rette seg mot dei mest ekstreme punkt i kyrkja sitt 
kvinnesyn og dei punkt kvinnene har kjent som dei 
mest diskriminerande . Etter fornaldarsogene å døme 
har opposisjonen nok retta seg mot det synet at 
kvinnene var og skulle vere passive og mot det synet 
at dei på alle område var mannen underlegen, men det 
såraste punktet ser ut til å vere underkjenninga 
av intelligensen ~eira . Og det er og vert også eit 
tankekors at nettopp i dei\/lyser opp himmelen over 

heile Europa, blømer det enno ein..,litteratur som 
har ei trollkyndig kvinne som heltinne. 
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FEHJ:NISME OG ANTIFE~1INISHE I S , UNDSETS FOFRATTERSKAP 

Sigrid Undsets navn har ikke den beste klang i vår tids diskusjo1 

om kvinnefrigjøring, I et fjernsynsprogram for en tid siden 

ble hennes kvinnesyn rett og slett kalt reaksjon•rt , og noen 

nærmere forklaring lot ikke til å være n ødvendig, Det samme 

synspunkt på Undset har gjort seg gjeldende i mye av det som 

har vært skrevet i de senere år om kvinnelitteratur : de fleste 

er fascinert av h ennes kv i nneskikkelser, men mindre fascinert 

av det kvinnesyn de mener å finne ~f verkene, 

Et representativt eksempel på en slik h oldning finner vi 

i Anna Caspari Agerholts bok om den norS~e kvinnebevegelsen, 

der Undset er omtalt i kapitlet "Litterære antifeminister": 

"Det var å vente at SU med sin utpregede sans for det primitive, 

med sine konservative synsmåter , forsterket ved overgangen til 

katolisiiUilen , før eller senere vil l e stille seg i A-rootifemi

nistenes rekker , " l ) Agerholt framholder videre at SU i 

hustru- og morsoppgaven så kvinnens eneste krav til livet , mens 

alt annet var surrogater , Deretter hevder Agerholt: "Men 

det almenmenneskelige bos kvinnen betoner h un a ltfor svakt! 

som alle antifeminister betrakter hun kvinnen så å si utelukken

de som kjønnsvesen , Hun bar i sine boker en feminin b ang til 

uttværede skildr:ånger av morskapets smerte og besvær , Hennes 

kvinner kjenner sjelden annen s ublimering enn den religtoso, 

ikke arbeidsgleden , ikke skapergleden, ikke vennskapet , Og 

allikevel er SU så stor en dikter at hun undertiden slår sine 

teorier i bjol," 2 )og Agerbolt peker hor på Julie Selmer i 

Gyænadenia og Den brennedde busk, hovedpersonens selvstendige 

og emansiperte mor , Andre lesere ville vel kuru1e trekke fram 

flere eksempler på selvstendige kvinner i forfatterskapet , 

De fleste undrer seg imidlertid på hv ordan dette egentlig kan 

ba seg: Hvordan kan en så betydelig og berømt forfatter, som 

er i stand til å skape sterke, levende og overbevisende kvinne

skikkelser , samtidig slå til lyd for nesten kvinnefiendtlige 

synsmåter? Er dette et paradoks eller må v i , som noen har 

gjort, søke forklaringer i Undsets psykologi , f,eks , i en 

merkbar farsbinding? 3) El ler er det religiøse anfektelser 

som får en virkelighetsnær forfatter til å henfalle til virke

lighetsfjern kvinnemystikk? 

De pgykologiske årsakene til Undsets utidsmessige betrakt

ninger om kvinnen , enten de nå er av den ene eller den andre 

art, vil jeg la ligge i det !'ølgende, I stedet , -il jeg fOr-

'· 
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søke å bekkrive og bestemme Undsets egne uttalelser og vur

dere dem i forhold til begrepet f eminisme. Her vil jeg la 

henne selv komme til orde gjennom essays og brev. 

Men først noen ord om begrepet feminisme, som etter hvert 

har fått et så stort anvendelseso.råde at det begynner å bli 

litt uhåndterlig. For enkelhets skyld vil jeg prove å be

skrive to måter begrepet ofte blir brukt på. 

Det første feminismebegrepet har sine id~historiske forut

setninger i 1700-t~allets opplysningsfilosofi 0 som på det mo

ralske området krever frihet, likhet og brorskap for alle 

borgere. Under den franske revolusjon ble dette etiske ideal 

utvidet til også å gjelde kvinnene. Frihet for kvinnen vil da 

bety likestilling med mannen, i det det erkjennelsesteoretiske 

grunnlaget for et slikt ideal e r troen på at kvinnens evne til 

rasjonalitet, til å trekke fornuftige slutninger, ikke står 

tilbake for mannens . For opplysningsfilosofien var mennesket 

først og fremst et fornuftig vesen, og tidens tenkning sondret 

nkarpt mellom ånd og materie, mellom hode og kropp, mellom 

fornuft og følelser . Slike tanker legger opp til en fordstill

ing om at den fornuftsmessige virksow~et får en selvstendig 

plass i forhold til kroppens funksjoner. Anvendes så denne 

dualistiske forestilling på kvinnen, blir det vanskelig å 

forsvare hennes underordnede plass i forhold til mannen. 

Tanken om at kvinnen også måtte VEre et fornuftig vesen vant 

gjennomslagskraft smått om senn , og denne tanken, kombinert med 

det etiske ideal om frihet og likhet for alle, danner ~U1laget 

for det første feminismebegrepet, som bar likestilling mellom 

de to kjønn som mål. Det gjelder å sikre kvinnene formell 

likestilling, altså fulle juridiske og politiske rettigheter 

i samfunnet. 

Den klassiske kvinnebevegelsen har da også arbeidet under 

dette felles siktepunkt, som kan oppsummeres under mottoet: 

Kvinner er også mennesker - underforstått: de er like bra som 

menn . 4 ) For kvinnebevegelsen i denne første fasen ble det følg-

;elig oppfattet som en seier og som et "bevis" for likestillings

ideologien hver gang en kvinne viste seg i stand til å utføre 

arbeid som tidligere hadde vært forbeholdt menn. 

Den andre måten feminismebegrepet blir brukt på har lengre 

id~historiske tradisjoner å bygge på enn likestillingsideolo

gien. Den skriver seg belt tilbake til førkristne mysteria

religioner, der :nann og kvinne er uttrykk for komplimontære 

kosmiske krAfter. Her er det ikke ~enn~skets rasjonalitet, roe~ 
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dets biologi og ~orplantningsmessige ~unksjoner som ligger til 

gi!!UDD ~or opp~atningen av de to kjønn. Synet på hva kvinnen 

representerer, varierer selv~ølgelig ~ra kultur til ~tur, 

og dette ligger langt utenfor rammen av vårt emne. Men ~or å 

være helt generell, kan man si det slik at kvinnen soa regel 

ble ~orstått som et vesen med helt andre egenskaper enn mannen. 

O~te blir hun gjort til gjenstand ~or kultus . Hun blir dyrket 

som et mystisk vesen - hun er irrasjonell , gåte~ull og intuitiv, 

Hun står i nærmere ~orbindelse enn mannen med det "opprinne

lige", ~ordi hun gjennom sin mors~unksjon er knyttet til gro

kreftene i tilværelsen, til jorden og vekstlivet. Mona man

nen orienterer seg utover, går kvinnens orientering innover, 

mot hjemmes~æren og reproduksjonen, der kvinnen sørger ~or 

livets opprettholdelse i alle dens ~ormer. Og gjennom tidene 

bar kvinnen gjort dette arbeidet til en kulturell prosess. 

I den hjemlige s~ære ha~ kvinnene utviklet en egen ku1tur, og 

det er bl. a. dette omsorgsarbeid og kulturarbeid på det kvin

nelige virkefelt som ligger til grunn ~or det som vi i dagens 

politiske sjargong kaller "kvinnekultur" og "myke verdier". 

Et ~eminismebegrep som har sine::røtter i denne urgaale pola

riseringsid6en synes jo på mange måter å ha kommet i bruk i de 

aanorD.års . kvinnebevegelse. Hed student- og kvinneopprøret 

i slåtten av 60-årene begynner en ~ase som til dels forlater 

ståstedet "kvinner er også mennesker" for å ~orkynne at "kvin

ner er bra" og at "kvinneer~aringer er viktige og d o er våre"~) 
ln tendens innenfor denne mer• kvinnesentrerte ~eminisme går 

ut på en oppvurdering av de såkalte kvinnelige verdier. 

Og i løpet av de iiste 10 årene har ~ ~eministiske problem

stilli6fen ~ått en hittil ukjent selvbevisst og kampberedt< 

form. 

Vi kan på detto grunnlag ~oreta en liten oppsummering: 

1. Feminismebegrepet brukes hovedsaklig som et begrep om 

"åndelig" likhet mellom de to kjønn og har som implisitt for

utsetning at mann og kvinne er skikket til å ut~øre de samme 

oppgaver i hjem og samfunn. En tanke som igjen bygger på en teo

ri om at psykolog~ske ulikheter mellom de to kjønn er bestemt 

av sosiale og kulturelle faktorer. Arbeidet for å likestille 

kvinnen med mannen i hjem og samfunn er denne feminismes hoved

anl.iggende. 

2. Feminismebegrepet i~udorer en teori om at det finnes 

spesifikke kvinnelige egenskaper , evner og "verdier•. Ti1hong

er& av denno retningen har - såvidt jeg har kunnet se - ikke 
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lagt særlig vinn på å årsaksbestemme disse kvinnelige egenskaper . 

Arbeidet for å synliggjøre og styrke dette kvinnelige element 

og for å skaffe det ~ivsrom i vårt moderne samfunn ser ut til å 

være denne retningens uttalte målsetting. 

I begge leiFe er imidlertid det endelige siktepunkt kvinnefri

gjør:ng1 og med det mener vel begge typer f'em;•nister at de ar

beider for å gi kvinnen selvfølelse, identitet og respekt og 

tilfredsstillende utfoldelsesmuligheter. 

Vi går nå tilbake ti l vårt tema, feminismen og Sigrid Undsets 

forfatterskap , som jo også utfolder seg nettopp i den periode , 

da samfunnet som h e lhet begynner å ta de praktiske konsekvenser 

av 1880- årenes teoretiske debatt om kvinners krav til realiser

ing av evner ~muligheter også utenfor hjemmet. 

Vi må d a prøve å søke svar på spørsmålet: hvordan stiller SU 

seg i forhold til den første feministiske retningen, altså 

kravet om likestilling? Deler hun den oppfatning at kvinner 

er i stand til å utføre de samme oppgaver som menn? Jeg vil 

la henne selv svare ved hjelp av noen sitater som kan være 

illustrerende : 

Naturligvis bar de fleste kvinder til enhver tid 
kunnet utrette det meste av mandens arbeide, 
naar de maatte det - naar en gaard mistet s~\ 
husbond eller husbond var udugelig, ( • •• } • .Y 

At kvinner gjennom hele vår historie har vist seg skikket t i l 

mannsarbeid anklager Undset den moderne kvinnebevegelse for 

å ha oversett . Om bevegelsens forkjempere sier hun da også: 

Og når kvinnesakskvinnene konstaterte det 
med stolthet, hvergang en kvinne viste seg å kun
ne utrette et arbeide som hittil hadde vært 
overlatt til mennene og utrette det like godt, 
glemte de gjerne å se nøyere på arbeidets 
karakter . De glemte at kvinnene til alle 
tider har vist, de har imidlertid kunnet over-
ta mannens arbeide når ulykken gjorde det nød
vendig. Hva de ikke har evnet , er nyskapning8 ) 
og videreutvikling på mannens arbeidsfelter. 

Dette siste forbeholdet gjelder særlig to arbeidsfelter som 

Undset anser som særlig maskuline, nemlig krigskunsten og den 

moderne teknologi, eller "maskinkulturen", som hun kaller den. · 

Undset fremhever også kvinners store evner i administrativ 

retning , og peker på det misforhold at tiden etter reformasjo

n e n luter til å ha sett helt bort fra kvinners spesielle talent 

for administrasjon og nøktern plan1egginga 
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i mid lertid 
Det erVet kardinalpunkt i hele middelaldørena 
syn paa kvinderne som jeg ikke kan huske a~ jeg har 
set ~rean.yet. Det or det krav paa adminia~rativt 
talent som dengang blev stillet til alle kTinder 
som vilde gjøre sig ~ortjent til at komme iDd under 
begrebet "god kvindea - dvs. en sterk kvin~T· 
(Svak kvinde betyr altid daarlig kvindel) 

Her bør imidlertid straks understrekes at spørsmålet o• Undsets 

opp~atning av middelalderkvinnens kår er "riktig" eller •gal", 

sett ~ra vitenskapelig synspunkt, er et spørsmål som ligger på 

et helt annet plan enn det vi be~inner oss på. Det aa.me gjel

der spørsmålet om hvorvidt hennes syn på re~ormasjqn og lutber-
~o L. 

anisme er rettferdig. Poenget er ikke å ski~te ~ o« vind 

~ •11om ulike historiske, politiske eller teologiske teorier, 

men å viøe at Undsete aelvetendi«e og personlige vurdering av 

middelalder og re~ormasjon kan tolkes lom uttrykk for en bestemt 

kvinnelig selv~orståelse og som en del av en bevissthetøstruk

tur. 

Med dette for øye vil vi da stille spørsmålet om Undset mis

tenker kvinner ~or å stå tilbake ~or menn i intellektuell eller 

kunstnerisk henseende. 

Vi har altså sett at hun hevder at det ikke strider ~ mot noe 

i kvinnens "natur• å ut~øre praktisk mannsarbeid på en respek

tabel måte. Hen hva med åndsevnene? Her vil vi la det neste 

sitatet gi et ~oreløpig svar: 

Der har aldrig inden Kirken eksistert nogen 
principiel ~orduom mot at kvinder ~ik al den 
lærdom som de kunde tilegne sig. Og overalt 
hvor en kvinde virkelig kunde ~de noget værdi
fuldt inden aandsvidenskaben er heddes ydelser 
blit tatt imot me d takk og beundring. ( ••• ) 
Det forlyder ikke at nogen har syntes, Rosvitha 
av Gandersheim var ukvindelig, ~ordi hun var 
den første som forsøkte at skrive kristne latinske 
dramaer- noget som kunde erstatte Terens' hedenske 
og litet moralske 1~,medier ved undervisningen i 
klosterskolerne. 

I sine mange essays hevder Undset gang på gang betydningen av at 

Kirken i middelalderen to~ begavede kvinne r alvorlig o g søkte 

å nær.e og utvikle deres intellekt og kunstneriske evner. 

Hun minner om at den moderne kvinnebevegelsen ser ut til å ha 
"' satt helQ den katolske kvinnetradisjon ut av betrakting og Mevne r 

fremragende kvinner som den sprenglærde forskeren Hildegard a v 

Biøeen og de store diktere Katerina av Siena og Julian av Nor

vich. Etter Undsets mening tilhører de verdenslitte raturens 

titt•rste -navn, øa..en med den Hellige Birgitta, som lnm verdsetter 
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på linje med Strindberg. "Jeg kunde bli ved at nævne eksemp

ler i det uendelige", sier hun, •paa kvindernes indsats i det 

katolske Europas litteratur." 11 ) Og hun nevner da spesielt den 

Hellige Teresa, "som Rom har gitt rang av doctor ecclesiæ og 

som Harald Hørfding har kaldt for en av den moderne psykologis 
12) banebrytere." 

På grunnlag av det som hittil er kommet fram vil jeg trekke en 

forsiktig konklusjon! Undset gir klart uttrykk for at kvinner i 

alt vesentlig er like gode som menn når det gjelder praktiske 

og åndelige evner og anlegg, og at kvinnene - slik sett - må 

kunne likestilles mod monn i intellektuell , ' kunstnerisk og 

administrativ virksomhet. 

Men så gjenstår et annet problem: Er det fra Undsets syns

vinkel ønskelig at kvinnen likestilles med mannen? På dette 

spørsmålet må svaret bli ot betinget nei. For selv om Undset 

ikke anser kvinnen som mindre velutrustet enn mannen, vil hun 

ikke gå med på at mann og kvinne er ~. eller likeartet i 

fysiologisk el ler psykologisk henseende. 

Vi vil derfor nå prøve hennes uttalelser om kvinnen med ut

gangspunkt i den andre dorinisjonen av feminisme-begrepet: 

at kvinnen har sine spesifikke egenskaper, og at de represen

terer andre "verdier" enn de tradisjonelt mannlige. 

Som vi husker, tyder Agerholts vurdering av Undset på a t hun 

tolker hennes påståtte anti- feminisme i retning av matriar

kata- og/eller madonnadyrkelse. I flg. Agerholt ser altså 

Undset på kvinnen "utelukkende som kjonnsveson". {Jrr. ovenfor) 

At dette må være positivt galt, håper jeg å ha vist i det 

foregående. 

Likevel er det belt nødvendig å foreta en grenseoppgang 

mellom Undsets "likestillingsideologi" og hennes kvinnesyn, 

og jeg vil derfor i det følgende forsøke å vurdere represen

tative Undset-utsagn i forbpld til noen aktuelle kvjnnesjå

vinistiske id4er. Det dreier seg særlig om tre hovedid4er : 

1. ~1yten om den gode mor. 

-~ . Myten om de myke verdier. 
:3. Hyten om spesifikt kvinnelige ytringsrormer, f. eks. i 

litteraturen. 
Først myten om den gode mor. Vi kjenner vel alle den berømte 

å t å t " kvinne aldri kan bli . . uttalelse av Undset, som g r u P a en 13) 
1 

ldri e Verro enn en dårlig mor. ~ ~ noe bedre enn en god mor, og a no 

tilbak til senere i en litt annen l Denne uttalelsen skal vi komme e 
konstatere at Undset utvilsomt sammenheng, men foreløpig bare 1 

sotter moderskapet bayt i kurs. Dun er da også blitt tillagt l 
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den mening at kvinnen ~ørst og ~remst realiserer seg selv i og 

gjennom det å være mor. 

At det ikke ~orbolder seg ~ullt så enkelt, vil jeg rorsøke å 

belyse litt i det folgendea 

Det at kvinnen ~oder barn, ammer og pleier det i dets ~ørste år , 

anser Undset som en naturnødvendighet. Hoderskapot er dermed 

bestemt som et ~ysisk ~aktum . At det i tillegg til r~lbyrdel

sen av naturgitte, biologiske ~unksjoner ~elger en - ofte dyp -

til~redsstillelse , er også et ~ysisk ~aktum. Undset forstår altså 

morslykken som noe gitt og selv~ølgelig og skildrer den o~te 

sterkt fysisk, som en relasjon preget av en til dels lystpreget 

fono ~or intimitet . Slik inngår morens relasjon til !tpobaimet 

hos Undset som ot ledd i 1 eller som en utv idelse av det lyst

beto•te i seksualiteten. 

Denne naturgitte morslykken skildrer Undset som mindre problem

atisk i sine middelalderverk enn i samtidsdiktningen, og hun 

grunngir dette indirekte med at kvinnene i middelalderen pr. sin 

historisk bestemte eksiåtens ikke var i stand til å oppleve eller 

~atte vår tids kvinnedilemma, nemlig ko~likten mellom ~ertilitet 

og selvut~oldelso. Hverken problemet om hva kvinnelighet måtte 

bestå i, eller spørsmålet om dens ps~kiske implikasjoner eksi

sterte i middelalderkvinnens bevissthet . 

Betyr dette da at vi mf>. gi Agerholt rett i at Undset ikke så 

andre gleder ~or kvinnen enn morslykken? Etter mitt skjønn er 

Agerbolts opp~atning en grov ~orenkling.La oss ~ . eke. se på 

dette sitatet: 

Enhver kvinne , sier disse damer , vil da heller 
være gi~t og ha barn onn ~.eks. sitte på kontor eller 
stå bak en disk eller passe maekinene i en ~abrikk. 
Det er jeg nu ikke helt sikker på. Personlig ville 
iall~all jeg ~oretrekke hvasomhelst ~rem~or ekteskap 
og moderskap- som erverv. ( •• • ) 

t-4 Forøvrig tviler jeg ikke på at mange kvinner vil ha 
nok i sitt arbeide eller at mange kvinner, som bar hatt 
anledning til å V~lge det arbeide som deres evner og 
interesser henviser dem til, vil si at arbeidet har 
v ært mere ~or dem enn alt annet - selv om de hai' vært 
husturer og mødre. ( Min unde~trekning. ) Eller det 
bar vært sånn, selv om de nekter det . Like så visst 
som mange kvinner, dengang alt kvinnearbeide ~alt 
innenCor et bjems vegger, fant sin dypeste glede i sin 
vevstue og sitt linnetskap, sitt stabbur og sine 
syltekrukker - og ikke i sin mann, selv om han var en 
de likte godt . For mange av disse beundringsverdige 
energiske, flittige og dyktige husmødre var det vesen~ 
lige ~d ham allikevel bare det at han hadde skarfet 
dem herredømme over et hus og adgangen til å få ut
~olde sine spesielle evner - og de overlot gladelig 
sine harn til ammer og tjeneste.folk og de ugifte 
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kvinnelige slektninger som var sysselsatt i huset - mens de 
damaskes dukene og spiskammeret s nøkler fikk vedkommende 
kvinnes personlige og utre ttelige omsorg . 14) 

Som det f'ramgår ~·· . • ...1,. ?i f'inne r Undset det helt 

naturlig at kvinner oppviser f'orskjelllge grader av moderlighet . 

De S i terte linjene er nøytralt beskrivende - de inneholder ingen 

verdidom eller moralsk vurdering, bare en nøktern konstatering 

av at "somme kjerringer er slike" . Jeg vil derf'or konkludere 

pkt. 1, myten om den gode mor , omtrent slik: Undset forholder 

seg til denne morsmyten litt dobbelttydig: På den ene siden 

ser hun morslxkken, dvs . lykken over det lille barnet, som noe 

naturgitt og driftspreget , på den andre siden ser hun klart at 

morskallet kan være f'orskjellig utviklet hos kvinnene, noe 

som hun forøvrig oppf'atter og f'ramstiller smm like naturgitt. 

Slik blir hverken kvinner eller mødre noe entydig hos Undset -

hun lar dem framstå i hele deres individuelle mangfold uten 

å moralisere. 

Så var det neste punkt , myten om de myke verdier. Og vi må 

da spørre: Kan vi hos Undset f'inne støtte for det synspunkt som 

h evder at kvinner har en annen verdiorientering enn menn? Eller 

nærmere bestemt: Daler Undset den oppfatning at kvinner , i kraft 

av sin kvinnelige erfaringsbakgrunn, vil kunne tilfare samfunn~

livet kva liteter som varae, ømhet og nærhet? Har kvinner, for

di de er kvinner, en slag s naturlig tilbøyelighet til å ivare ta 

interessene til de svakere grupper i samfunnet? 

På disse spørsmålene gir Undset stort sett negative svar, som 

f. eks. ber: 

Hen la oss se hva mr s . Perkins Gilman finner spesielt kvin
nelig. Selvf'ølgelig moderskapet. Og des s uten noe hun 
kaller moderlighet - en hel gruppe skjønne og verdi-

··· .fulle ~genskaper, som hun- forresten i liv~et ~ed utal-
lige kvinner setter i forbindelse med forplantningen som 
hunmennesket har felles ::!ed huru1en hos alle organismer som 
formerer seg ved kjønn og æed den ins tinktive hengivehhet 
for sitt avlwm som kvinnen normalt deler med hunnen hos 
a lle dyrearter hvor yngelen i lengre eller kortere tid 
er a vhengig av moderdyret eller foreldrene , Jeg tilstår 
at j eg personlig allti d har stilt meg litt skeptisk til 
denne teor i om at de nevnte smu%ke egenskaper , som man, 
hvis en kvinne besitter dem, kaller "moderlighet" så 
direkte henger sammen med kvi nnens fysi Jr.k . !·ioderi ighet i 
videre forstand - omsorgen fl!1r de svake og hjel peløse i 
samfunnet, for gamle og syke , - har, når den har vært ut
øvet a v kvinner, ihvertfall i kke i særlig høy grad vært 
utøvet av modre , men tvertimot av barnløse kvinner . 
"Den oppofrende k jærlighet som følger rnåd ooderskauet 
den uendelige tjenestevillighet som kommer med deti• ::r~' 
har dessverre vært innskrenket til det egne a vkom. -~ 

De betraktninger Undset her gir uttr ykk for, henger nøye sammen med 
det fo1·rige punktet, altså oppfatningan av miJderskapet eller mor s-
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rollen, IGjen hevder hun at en kvinnes fysislæ fruktbarhet ikke nød
vendigvi s kvalifiserer henne for noe annet omsorgsarbeid e::.n det htm 
utøver for sine egne barn, 

I de ckjønnlitteære verkene skildr er Undset heller i kke så mange 
"myke" kvinner . Vi finner vel kanskje sna::-ere en tendens ';;il at hun 
gjennongående tilskriver kvinnen en mer robust legn~ng erJ1 mahneh, 
større tilpasningsdyktighet og sikrere beregningsevne, Hotsvar ende er 
ofte mannen hos Undset skildret som en følsommere person e~ kvinnen, 
og det ~skulin~ sinn ~ blygere og mer sårbart enn kvicJ1esinnet, 

I det hele tatt er det vanskelig å finne bekreftelser p~ de tradi
sjonelle oppfatninger av de to kjønns spesifikke egenskaper i Undsets 
forfatterskap, Bare wmtaksvis opptrer kvinner og menn son "typiske" 
representanter for sitt kjønn på godt og ondt, Som eksempler kan 
ne vne s skikkelser som Gunnar Heggen i Jenny og vikingen Ljot i Viga
Ljot oe Vigdis og kvinneskikkelser som Lucy i bøY.:ene om Paul Sel mer oe, 
Ingunn i Olav Audunssøn-serien, 

Vi har altså hittil ){unnet konstatere at Undset ikke uforbeholdent 
gir sin hyllest til "myten om den gode mor", og vi har de=est slått 
fast at htul i kke uten videre vil tilkjenne kvinnen såkalte "::~yke" egen
skaper og "myk" verdiorientering , 

Jeg går nå over til det siste ptulkt i denne problemstillingen: 
Hvor dan s tille r Undset seg til myten om spesifikt kvinnel ige ytrings
former i litteraturen? Vi har i det foregående lagt mer ke til at 
Undset ikke på noen måte trel<"..ker kvinnens in tellekt eller kunstneriske 
evner i tvil, noe som inidlertid i kke behøver å bety at mer:.->"te og kvinner 
ytrer seg på samme måte , 

Her vil kanskje Undsets vurderinger av Y.:vinneli~;e forfattere ktmne 
gi noen holdeptulkter , Det er interessant å s tudere hvord~ hun be dømmer 
litteratur skrevet av kvinner, i kke mi nst fordi hen.'1es syns::Jåt er på 
flere ptmkter legger oppt Ul en teori om at det virkelig finnes en 
spesifil-J~ kvinnelitteratur, og hun anlegger forsåvidt her - om iJr..ke før 
- en moderne feministisk synsvinkel , 

Hva er det så Undset forstår med kvinnelitteratur i relasjon til 
annen litteratur? Jo, det er den lødige aiktning de kvinner har pre
stert, som virkelig har håtttmot tn .å se verden g jennom· dej; Updse.t 
kaller en "kvjnn!3ajel" . .Det v.il igjen si at de kvinner som har våget 
å vedstå seg sin kvinnelighet, og som har maktet å prege sine verk med 
den, de er store og sanne kunstnere , For Undset er forfattere med en 
slik kvinnesjel, for uten en rekke middelalderske diktere, slike som 
Amalie Skram, Selma Lagerlof og I·!arie Bregendahl, for å ta nordiske 
eksempler, Engelske tidlige victorianere se tter Undse t særlig høyt, 

.f.eks , Jane Au.sten og søstrene Bronte, Likeledes Virginia 'iloolf, 
~· •• .:\" • • - ""' • ,L ........ ... t·~~ le, .. , -'.'-'L . .. ;.. 
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Undset hevder at deres litteratur lever, fordi disse forfatterne ikke 
har lagt skjul på , eller forsøkt å bortforklare sin kvinneliehet . 
1·Ien, vil sikkert mance innvende: var de".; ikke slil~ at Undset i grwmen 
ikke opererer !'led "kvinnelighet" som e:c fast og oeste:Jt størrelse? 
Blir ikke dette en sel~ootsigelse? 

Til det er å si at Undsets begrep om kvirulelighet må forstås på 
sa!lUTie måte som vi må forstå fenomenet ::;oderliehet . Undset ser l~vinne
lighet som noe som er knyttet til kjønnet , nemlig til det fysiske fak
tum at kvinnen opplever seg selv og sin kropp forskjellig fra den 
måten mannen opplever seg selv og sin Y-ropp på . Slik blir det kvin
nelige , eller kvinneligheten, å forstå som selve det kjønnspåvirkelige 
i kviru1ens psyke , hverken mer eller mindre . Kvinnelighet har si t t 
eneste opphav i biologiske f akta og kan kanskje defineres som noe i 
re tning av en kroppslig, - seksuell eller erotis}:~rfaringsl~ategori. 

Hos U!1dset er imidlertid seksualiteten en gjennor:~gripende makt 
i menneskenes l i v og be s tem:ner i høy grad selvforståelsen hos hver 
enkelt, Og fordi det eneste kj ønnsrollemønster som har bestått ufor
andret gjennom hi storien, er den menneskelige kopulasjon, hevder htu1 
da at det finnes en tidløs kvinnelig og mannlig Y.jø~~sidentitet , 

Hen det er her viktig å tmderstreke at denne kjønnsidentitet ikke 
omfatter noe annet enn det biologiske i seksualiteten. Det er som 
kjønnsve sener, dvs . som jenter i puberte t en, som seksualpartnere og 
mødre at kvinner er kvinner, og det er på grwm av disse funks joner 
at kvi1men har en viss psykisk struktur , men iJrJ-:e slil~ at hun av 
saiJlllle grtmn også må tillegges en viss åndelig s trtLl;tur, - av en helt 
~nnen art e~~ mannens , Det er en slik taP1eganc so~ licger til g rum1 

vagtte hjertest~~ fra den Q~ge Sigrid Undset: 
Ak , ol"l bare kvinderne vilde være }::vinder, du, -
prøve at finde sig selv og prove at leve derefter 
uden hverken at kappes med mænderne eller lade sig 
sige af deo, hvad der er det evigkvindelige og hvad det 
byr dem at gjøre . Og saa, fremfor alt iJr~e være saa 
angst for at vedgaa, at vi tilhører pattedyrenes orden -
herregud , vi kan clt i i;røste os med, at vi · i alfald er 

først i rækken . l~ 

Oversatt til våre dagers politiske sjargong sier Undset her at vi 
kviru1er nå må kreve å få være kvinner på våre ~gne premisser, og at 
vår frigjøri ng må skje på andre premisser eru1 maru1ss~Q~nets , eller 
kanskje rettere : at maru1ens livsførsel og livsoppgaver iJr~e bør anei 
normene for hvordan vi kvim1er skal ilmrette oss, hverken privat eller 
i samfwmet , Det er vel innenfor derule type kvinnepolitisk tenkning 
det faller natu.rli;g og rimel ig å plassere Undset. 

Jeg vil nå prøve å oppsummere : 
I forhold til det første feminismebegrepe t, til likestillingsideol o
gien, finner vi ikke noe som direkte motarbeinel.' en forestilling om 
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at kvinner er like dyktige som meru1 på de fleste av samfwL~slivets 

områder. 
I forhold til det andre ferlinismebegrepet , til den k:vim1ese~trerte 

ideolog ien, stiller Undset seg tvilende til at k vinner sk~le være 
utstyrt med spesielle egenskaper som varme, ømhet, e~1e til nærhet osv •• 

I stedet hevder lHU1 at kvinnen har en annen, hverken bedre eller dår~ 

ligere psykisk konstitusj on enn mannen, og at den er kjømlsbestemt. 

Denne naturlige kviru1elige psyki ske egenart er primært bio:!.ogisk og 

fysiologisk betin~et, 1nen den virker ild-Le egentlig inn på i!!teresser 

og e~er hos kviru1en, Det gjør imidlertid d~ sosiale o~ historiske 

forhold . Hen hva som er årsak, oe hva som er virknine når det gjelder 

det kjønnsrollemønster som strekker seg utover det seksuel:!..e - herunder 

også moderskapet - er ifle . Undset umulig å avgjøre, Om dette skriver 

· hWl : "I hvilket forhold denne naturlige arbeidsdeling har utviklet 

de egenskaper hos kjønnene som man gjen1e kaller rnalUlli Ge og ktinnelige, 
er umulig å fastslå," 1"9) 
Det kan da på dette grwmlag, såvidt jeg kan forstå, ikke være helt 

riktig å tale om Si grid Undsets kvinnesyn eller kvinneoppfatning i 

det hele tatt , Både Undsets skjønnlitterære forfatterskap og he~~es 

artikler forteller meget 0::1 kvinner , men ikRe at alle Y.:vi!"_-:e:::- er l ike , 

eller at de har saJTII!le interesser. Undsets l~vinneskikkelser er sterkt 

individualisert, og de blir alltid satt inn i en bred historisk, klas

semessi~ og geografisl: l~ontel:st . 

lfår alt dette er sazt , er det på tide å vende tilbake til det ut
sagnet jeg har vært in11e på ovep..for: at en kvi rme aldri l~a.::l bli noe 

bedra el:!l e!l r;od :'lor, or; il~:e :1oe verre :);_r. e:! då:dig !:lor . Or; vi ::cå 
spørre : hvordan )(an et slikt synspun.kt forenes :ned Undsets påståtte 

mangel på kvinnesyn? ~Ivorda"tkan hw1 hevde at det er som c::.~dra kvi n
nene har Eine storste oppgaver, når hWl sarutitlig oener at H:ke alle 

kvinner har så store e~er i den retning? 

Plassen strekker dessverre ikke til at vi ::a.n. utrede dette problem 

i alle dets avskyGninger, men jeg vil forsoke å Gi noen stil:kord , 

Det er etter min mening lil:e berettiget å henføre Undsets uttalelse 

om eode oe dårlige mødre til he1mes sæ:U'Wlnssyn og s runnlesgende 

moralsyn s om til et såkalt ~viru1esyn , Det er viktig å v-ære k lar over 
at hele Undsets beryktede polemikk mot kvi nnesaken springer ut fra en 

dyp mis tillit til de:1 modem~ sa!!lftmnsutvi kli!:c;en, til den raske ut

byggingen av indttstrisamfwmet og ti l de elleville kapitalkreftene , 

som vel aldri har utfoldet seg friere enn mHler kvinnebevegelsens 
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første og mest seierrike fase, a ltså i t idsro=et fra å rhtmdreskifte t 
og et par tiår framover, 

-----1 I dette tidsrom, mens de fleste radikale intelligenser av begge 
kjønn optimistisk fører samftmnsutvikli!lgens gevinstkonto - of, på 
den har kvinnebevegelsen høye posteringer - er Undset mest opptatt 
av den samme utvikline;s tapskonto , 

Under industrialiseringen ser hun fø:-:"st og fremst at me1mesker 
blir revet opp med roten fra sine hjemsteder og sin slekt, Og i s am
tidsverkene fra denne perioden skildrer hU-l'l ofte forhutlede oennesker, 
ensomme og rotløse , fre=edg jorte for set; selv og for hverandre i en 
ny og hard by-virkelir;het, l·!ange ganger lider kvinnene mest, og da 
særlig de enslige kvinnene. Undset ser klart at den kapitalistiske 
samfunnsøkonomi og de etter hvert hevdvunne idealer om individuell 
selvrealisering }(rever sine ofre, og at det e:!.' de svake individene, 
de mindre begavede og mindre sjarmerende, so!.l blir tilværelsens vrak
gods. Undsets kritikk av kapitali smen er krass og nådeløs , of, hun 
fører den ~å vegne av de tmdertrjkte befolkningslag: 

Våre dagers slaver lider u.:cett fordi de i UJaskin
kul t urens og kapitalismens tidsalder er slaver under 
forhold s om de vet de selv ilrJce !ladde ktmnet skape, 
og som i}rJce kan bekjempes ved at de skaper nye maskiner 
og nye kapitaler, men bare ved at de søker t få produk
s jonssystemet og kapitalfordelingen endret, 18) 

når det gjelder kvi1'1..ners rett til lønnet arbeid, ser Undset dette 
som e t rettmessig krav i et samfunn som nå blir bestående av enkelte, 
løsrevne individer, ikke av organisk sa=enllenr;ende slekter eller 
storfamilier, Hen htm er ikke i stand til å se kvinnens lø sri vel se 
fra hjemmet son erobring av en ny frihet, l i ke lite som hun anser 
kvinnebevegelsen som en ](Vinnefrigjørende bevegelse . Kvinners fri
het i samtidens samfunr1 bli r ikke større utenfor hjemmet enn innenfor -
i tmderbetal te og rutinepregede stillinger. (Undset hadde selv 10 å r s 
ansiennitet som dårlig lnnnet kontorarbeider, en s tilling hun egentlig 
ikke mislikte, men som hverken for henne selv eller for hennes kvillle
lige kolleger hadde noe med frihet å gjøre,) 

Undset ser altså kvinnebevegelsen i samftmnsøkonomisk belysning, 
i historisl: pers pek ti v, og betrakter den som en nødvendig funksjon av 
en betentelig samfunnsutvikling , At kvinnene opplevde sine nye muli ghe t 
heter til yrkesvalg som frigjøring , gir hun t i l dels det htm oppfatter 
som lutheranismens kvinnesyn, skyl den for : Reformasjonen fratok 
{ vinnene nuligheter til ~· d.ri ve :ned intellektuelt arbeid, da ekteskap 
og barneavl fikk en langt høyere status enn sølibat og klosterliv. 
Det følgende s itatet gir i tilspisset form essensen av Undsets for
ståelse av kvinnebeve~elsen som histor isk og psykJlogisk fenomen: 
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Vel er dåt saan at den bevægelse vi nu engang ha~ 
lært at kalde for kvindernes emancipation, den e~ 
først og frel!lst en føl ge av sam.fu.ndets omdaJmelsa 
til et kapitalistisk oe, industrielt samfimd , hvor 
hj emmet mistet sin betydning som økonomisk og prodt~tiv 
enhet , Hc!1 den bitre tone i kvindesakskvinderne s anklager 
mot mandsstyret , mistænksomheten som aldrig har villet 
tro at der laa andet i..,-: :.. _: _ ,y t, ___ :· _ --<~ · ~ - .l end 
undertyrkkelseslyst og rnandfolktyranni til grunc for 

en hel del lover og samfundsskikker, som i virkeliGheten 
like meget gik ut paa at beskytte kvinderne og si:r.J:re 
dem forsvarere og forsørgere - kvindesakskvinder=es 
mandvondhet rent ut sagt - den var en likefrem ::-eaktion 
mot det slobrok- oh langpipetyr anni som var særa.;et 
for det ikke-katolske Europa i bemn1delsen av det nit
tende aarhundrede - en opstand mot tøffelhelterne som 
ikke stod tmder sin kones tøffel men sabbet omkring lj} 
paa tøfler og spilte helterollen for kvinderne i sit hjem, 

Det er også ver dt å merke seg at Undsets begrep om frihet ikke 
er identis1: med det individualisti sZ:e og liberale frihets"c<li;::-ep soo 
har sin materielle basis i en kapitalistisk sarnfmmsol:onooi , og so!"!l 
definerer friheten neeativt : som fravær av regler, fo rbud or. påbud, 
og som har til mål å virkeliggjøre det enkelte individs personlighet, 
Sigrid Undset forstår med frihet noe mer enn at fritt s veve!'lde indi
vider skal få fv~l anledning til å realisere sitt eget sel:v, Indi
videt s oppt,:;ave er i liZ:e hoy ~rad å virl:eligsj ore !'loe all:-.a:1 t og ~olleZ:
tivt . Først da opplever den enkelte seg soo fritt , når man f:>Jler seg 
forpliktet overfor instanser av overindividuell og objektiv gyldighet, 
Sett i dette perspektiv blir det nødvendi G å vurdere den e!'lkeltes 
subjektive t rivsel i forhold til hva fami l ien, s lek ten, e~Jppen eller 
sam.furmet som helhet er l:JØst tjent med, 

U!1dset ser da på l:vinnenes roe!' eller :1indre frivilli t;e losrivelse 
fra hje~et som et skritt i retning av et effe):tivitetssa~Q~ill der 
de svakere gruppene , barna og i kke !IIinst de gamle , etter hvert e r 
nødt til å bli en belastning for det voksne og s terke individs selv
utfoldelse . Det er ut f r a sli ke tenkemåter, altså ut fra hva som gav
ner ~elless:Lapet på lengre sil::t mer enn enkeltmennesket p~ kortere 
sikt , at hun ser skeptisk på l:vinnebevegelsnes målsettinger .: t---

Undset nærer selvføleelig heller ingen som helst mistillit til 
de enkel te J:vinnesakskvinnenes gode og ærlige intensjoner , Det hun 
i midlertid savner hos bevegelsens talskvinner, er histori sk bevisst
het, Hun hevder at kvinnebevegel sen lider under mangel på evne til 
å se seg selv i historisk -~~----7-----------------------------4 
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sammenheng, og at den ikke har søkt å g jøre rede for de forutsetninger 
den egentlig bygger på, Derfor har den heller ikke vært i s tand til 
å føre noen tapskonto , ;nen bare ført en del av regnskapet, Sli k har 
den i kke greid å se fra hvilke poster på regnskapet gevinstene blir 
hentet fra, Og kvinnebevegelsen har des sut en oversett det faktum at 
virkningene av deres teorier best kan mål es av de e tterfølgende 
generas j oner, Det er da i denne bel ysninc; vi :nå tolke Undsets 
uttalelse om at en l~inne iY~e kan bli noe bedre enn en god mor, 
og i~:e noe verre en en dårlig mor . 

J eg vil nødig opptre i rollen som apologet , ;.;en jeg synes kanskje 
det kan Yære grunn til å stille et spørsmål stegn ved de~ se i glivede 
oppfatningen av Sigrid Undset som fullstendi g reaks jonær og "antifemi
nist , " 

noter, 

1) Anna Caspari Aeerholt: Den norske kvinnebevegel seshistorie, Oslo 
1937 , 2, utg , 1973, s , 267 . 
Jfr , ogsii f , eks , Pihl Dahlerup: Li t terære kønsroller, Kbh 1973, 
s , 41: "To af de s t ørste skandinavis!-::e lfVtndelige fo rfattere var 
med hensyn til kvindefri gørel se erklæret reaktionære: Si grid Und
set oed ":S t ;~vinC.esynspunkt" , 1919, ?;3 Karen 3li:<en ::~ed " :!ill :Saal
tale med 14 Aars Forsinkel se", 1953. 

2) Agerholt , sst , 
3) C-'n analyse av Jem1y (1 911) som benytter en psykoanalyti sk fo r ståel

sesmodell f or teorien om farsbinding er u.fført a v J , .::":riksson i 

if;aj :Sente Bonnevie m, fl: .::tannet snrål: , Oslo 1977, s . 69- 91. 
4) H. Hol ter : " i~vinneforsknine: Hi s tori sk utvikling og aktuelle 

!!lotsetnineer'l et notat so:n er en bear"ceidet vers j or: av for~ddraz 

holdt på hrvinnefor skninGskoP1erans en i ?ana 1975 , s . 11 , 
5 ) s s t. s . 20 , 
6) sst , 
7) S, Undset : ..::tapper1 . . , , Osl o 1 9~H,s . f1lf 
8) S . Undset: ~t kvinnes~sptulkt , Osl o 1973, s , 'i'f-

9) ..::tapper. W'l 1-1 RæY..ke ~ Oslo , s . 6 l1 

10) sst . s , l- q 
11) sst , s . t r 
12) sst, 
13) Et lcvil;.nesynspw~.k t , s. 11 
14) sst , s , lO- .li · 
15 ) ss t . s , lf.. 
16) Brev, Håndskriftsamlingen, UB , 
17 ) Et kvinnesynspunkt , s , l~. 
18) ss t , s , l ~ 

19) Ztapper , Nj- H Ræ1dce , s .f- / 
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Tnt~rirl 1\ymoen: 

KVI N!'\t:SYN l KHTSTELIG J>OJ>ULIFJILI'ITERA TUR 

fLord~gsforum, 20 . 10.79) 

Un~ens temR er kvinnesyn i den kristne popul~rlitteraturen . 

Vi sk~l starte bchnndlingR av dette temnct med en tekst som jeg 

trur vil fore oss rett inn i k,j e rnen av problematikken. Den som 

har lyst, k~n Jo prove ~ gjette forfatterens kjonn og nar og hvor 

hvor teksten er skrevet. Dagens tekst lyder slik: 

"F:n mor pl\ kne bcrer frelse for hele sin slekt. En nasjo ns 
modre pd kne - og nasjonen ville v~re omsluttet av de evige 
armer og eie det fullkomne vern. Alle verdens mødre på kne 
- og Guds frelsesplan og fredsplan mori menneskene ville være 
fullbyrdet i samme nå." 

Som isolert tekst kunne· dette sitatet godt vært tolket som 

uttrykk for ei frelsesl~re - med mødrene som sentrale formidlere 

av d e n relig lose frel se . Nå er rikti~n1ok den- muligheten ute

lukket i dette tilfelle, etter som det av sammenhengen går fram 

at morskjærligheten har rang etter Kristus. 

Likevel blir det faktum stående at f orfatteren reiser påstand 

om en n~r forbindelse mellom mødrene - de kristne mødrene - og 

Guds vilje med den skapte verden. Skal tru om forfatteren av denne 

teksten ville hevde at kvinnene, nærmere bettemt mødrene, h~ 

en viktigere fuksjom som formidlere av kristen frelse enn f. eks. 

prestene og forkynnerne? Og skal vi tolke forfatt e rens utsagn 

om kvjnnenes forhold til Guds fredsplan dit hen at han gjerne 

ville sett alle mannlige politikere og øvrighetspe rsoner avsatt, 

slik at kvinnene kunne slippe til o~ gjøre all krig overflødig? 

Jeg tviler på at forfatteren sjol ,ville trukket slike konklu

sjoner, så logiske de enn kan se ut: 

~len la oss nA forlate disse e ksegetiske funderinttene, og gå 

over til å spørre hvem det er som formulerer slike teser, der 

morsrolla ikke bare er knyttet til biologiske barn, til familie 

og privatliv, men der mødrene - de kristne modre ne - fakti s k blir 

do som skal s orgc for at Guds ønske om fred og trygghet blant 

mennes ker blir realisert i globalt pers p e ktiv, 

t'or den som ikke allerede har gjettet det: ~'orfatteren av dagens 

tekst heter Ca rl Sundby, og teksten er hentet fra romanen llare 
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en mor (s , 254), som ble utgitt rørste gang i )O- åra, eller 

muligens sd seint som i 1942. Uoka er åpenbart blitt mye lest, 

for i e n utg ave fra 1955 er det opplyst at d e tte er 6, opplag 

på 25 000 ekspl.(~allet s kal muligens omfatte alle 6 opplaga) . 

Roka er utg itt pd Ans~ar Forlag, som har tilknytning til Misjons 

forbundet. 

~ens vi lar Sundbys t e olog i om kvinnene s ynke litt, skal vi 

gA litt ute nom vårt e gentlig e t e ma. Vi skal prove å gjøre kla rt 

for oss hva for litteratur vi e gP.ntlig sna kker om. De tte kan vi 

bl . a . gjøre v e d å kikke på n oe n rA tallmes s ip.e data om denne 

littera turen . Og når emne t vArt først er kvinne syn i den kris tn 

populmrlitteraturen, kan det v~re rristende A el til denne litt 

rnturen me d e i mer åpen litte ratursosiologi s k pro ble mstilling 

s om i nnle dning til teks t a nalys en, nemlig spf.rs må l c t om det g ir 

me ining å s k i lle ut en ef:Cn kv i nne litte ratur, e vt. op.s A en ma nn 

~ittnratur innaCor denne littc raturtypen. 

} fon r orst 1.11 avgren s inga a v s jølve litt c r n turtypen: lJen 
. • nP~diske litteraturen vi s nakker om, er denysxJonni1ttera turcn som har 

vært g itt ut på kristne f o rlag i Norge rra ca . 1920 til våre 

dn ger. Vi hnr omtalt d e nne litteraturen som populærlitteratur 

og me iner v e l me d det A antyde e n genrebette mme l se , Begrepet 

populær litte ratur skal vi ikke t a opp her. Vi s kal bare poeng t e 

at det ikke ut e n vide r e b or brukes om all skjønnlitteraturen 

ved de kristne rorlaga. Vi må s jøls agt se bort rra d e kristne 

forlngas nyutgivelser av skjønnlittera tur som opprinnelig er 

utgitt nA e table rte skjonnlitte rære forla g , alts6 det vi me d et 

s terkt ve rdiladd uttrykk k a ll e r "J'i nlitterntur". Vide re bør vi 

nok s e b o rt fra den delen a v d e kristne rorln gas s kj ønnlittera t 

s o m står r e i s ebeskrivels en, biograJ'ien, pre k e nsamlinga el l er 

historieboka særlig nær. Vi må holde oss til d e n litterature n 

- og vi må pres isere: romanlitteraturen - som har preg av sjøl

ste ndi g e litterære illusjoner, eller på daglig norsk: har ei 

oppdikta handling . At diss e romanene gjerne har en s truktur s om 

kvalifi s ere r dem til betegnelsen popul."rlit.t e ratur, får bare bl 

s tåe nde s om en påstand, 

For J - 4 Ar side n ble d e t ut arb e idd en kat a log over nordis k 

s kjonnlit tera t u r utgi tt p å nors k e k r istne ro r l n R h e r ved Ko rdis 

inst i tutt. De n s t e nsilen d e r e har iat;t utJ.eve rt, inneholder 

enkelte d n tn h e ntet fra d e nne k a tal ogen ( s om i narcntes b e me rke 
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ikke må oppfattes som noen fullstendig kntnlog over de kristne 

forlagne s kjonnlitterære produksjon). 

Vi ser at det totale antall re~istrerte boktitler er 1060, 

o~ at en del titler er registeert med sApass mange nye opplag 

eller nyut~ivelser at det totale a nta ll bokutgivelser er 1290. 

Vide re ser vi at det er noen ganske få forlag som dominerer mar

kedet, og p& to av disse sterste forlaga er produksjonen mer 

el l er mindre dominert av et par forfatterskap. Oversikten tyde r 

pA at Runa (psevd, for Elisabeth Beskow), Lars nustbole og Leo

nard Strllmberg har vært særlig populære forfl\ttere, til en vi ss 

grad også Ingrid Lang, Johannes Einrem og vår nylig omtalte Ca rl 

Sundby, En oversikt over boktitler f ordelt på nasjonallittera

turer viser at den svenske litteraturen står relativt sterkt ved 

siden av den norske, men at den svenske oversettelseslitteraturen 

er fullst e ndig dominert av to forfattere, nemlig Huna og Strl.lmberg. 

Som vi nettopp har sett , er disse to forfatterne samtidig blant 

de aller mest solgte på det norske kristne bokmarkede t. 

Ser vi p å kjonnsforde l inga blant de re~istrerte forfatt e rne , 

finner vi minst 256 menn og minst ?6 kvinner av 372 forfattere 

som er re~istrert med navn. 2 0 av de 372 forratterne er usikre 

fordi fullt navn ikke er opp~itt. I tillel'(g kommer 6 bøker som 

er 1\nfort uten forfatternavn. Ser vi bort fra de u s ikre forfatt e rne, 

finner vi at 2?~ av de identifiserte forfatterne er kvinner, ?3~ 

menn. 

Uten å h a noen data å vise til, vil ,leg tru at kvinne andelen 

blant forfatterne er omtrent som for den etablerte skjønnlittera

ture n. Vi kan likevel merke oss at kvinnene ser ut til å g,lore 

seg s terkt gjeldende blant b es t s el g erne eller de mest produktive 

forfatterne, og at de nok hev der seg bedre i teten enn deres 

fjerdepart av forfatterkolleg i et s kulle tilsi. Om noen a v for

fatterne i virt materiale ka n sammenlignes med henblikk på salgs

t all, veit Jeg ikke bestemt . I nors k sammenheng er Rustbøle 

av{!"Jort d e n mes t solgte f orfatte ren. Hans romaner s ka l visstnok 
1 

vær e solgt i ans lnFs vis 1 ,3 mi l l . ekspl. bare i Norge for. 197~.Til 
sammenligning kan opplyses at Luther forla g opp~ir å ha solgt 

anslagsvis J00-~00 000 nuna - bokcr, I tillegg kom~er da de Runl\ 

bokene s om har v~rt g itt ut pl nndre forla R her i lande t . I 

Sverige s ka l Runn ha v~rt s olgt i 999 000 ekspl , allerede i 1 957 .~) 

1) Ove L. Eide: "Lnrs Rustbole og c!en kristeli~e populær 
litteraturen" , Syn o~ Se~n 1/78, s, 50. 

2) Vopu lfirlitterCit.l}r. Sex kritiker om n&grn representativrt 
gen1·er , r .. ull<1 lY/~, s . 7 . 
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Nå r det gJelder spørsmål e t om hvordan mnnnli~e o~ kvinnelige 

forf'ntte r e f'ordeler seg på de ulike genre ne inaen denae litter<>

turen, hRr Jeg dessverre ingen data å vise til. Likevel h ar j e g 

etter hvert fått et bestemt inntrykk R V at enkelte genre er så 

hyppig benytt e t RV kvinnelige forfnttere nt de nlllrmest er t:or 

kvinneeenre å r egne, Tilsvarende f'ins det også genre som g ir 

inntrykk RV å være utpregede rnannsgenre, 

Noe a v det f'orste som s lo meg da j eg for litt sid e n skulle 

lage e1 genreliste over den kriste li~e populærlitteraturen , var 

hvor lett det VAr å finne kvinneliaP. t:ort:attere i genrene kjær

li~hets- o~ h e rregnrds - eller sosietetsromaner, ne fleste av de 

forf'atterne j eg umiddelbart korn pA, var kvinner, Rla nt fort:atterne 

av utpre gede bygderomaner er det, så langt min oversikt rekker, 

l angt storre avstand mellom kvinnene, Og blant misjonsforfatterne, 

som egentlig er e i ta llrik gruppe, har J eg ennå ikke kommet over 

en e neste kvinnelig forfatter, me n jeg veit at de t:ins, 

Se r vi sd på kntegoriene \{estern- , detektiv- og villmarks

r o rn.'\ner , virker det som om disse genrene - i d en grad de i d e t 

h e l e tatt fins i don kristne populMrl itte r aturen - er fullstendig 

dominert av men n. Diografiske romaner o v er bibel s k e personer, 

nåtidige f'orkynnere eller skikkelser fra kirke- og mis j o n s historia 

ser også ut til å v<ere mannsdominerte genre . }'e n om denne domi

nansen går ut over de ?3~ vi k unne vente å t:inne u t fra forf'a t~ 

ternes kjønnsfordeling , er jeK ikke i stand til å vurdere, Uisse 

genrene er hell e r ikke spes ielt godt representert i n ordisk 

l it terR tur. 

T det nordiske materialet vi hAr kikket på i stensilen vår, 

e r elet t:ors t o~ fremst Runa og In{!rid Lang som representerer 

genrene kjærli~hets- og herregards- eller sosietetsromnner . Hos 

Rustbole står ogsA k ,lærlighetsint rigen e i sentrum - snmmen med 

omvend P. ls esmotivene , rnP.n bøkene h n ns e r like vel svært forskjellige 

fra Runas, For det t:orste plasserer hnn sine personer i et norsk 

bygdemiljø, og for dotyt'J~f~r h an langt mer v e kt på spe nnings 

mornontet i h andl inga enn Runa og Ingrid l•ng. Misjonsforfatteren 

blant de n a vngitte f orfatte rne er Johannes Einrem, mens StrOmbe rg 

bl.n . skriver western- og h err egardsl iRnende bøker med mange 

deklasserte og/eller demoraliserte personer og diverse f'ormer 

for gRn es tervirksomh et , Carl Sundbys romaner skal vi s nar t kornmo 

tilbnke til, 
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Som konklusjon pl disse reCleksjonene rundt sporsm~let 

kvinnelitteratur/mnnnslitteratur kan vi ganske enkelt konsta

tere at kvinnelige f'orf'attere ser ut til å ha en sterkere nCCi 

nitet til genre som skildrer kjærlirhetsf'orhold og f'amilieliv 

enn til noen nnrlre ~enre. Hvis vi des s uten noterer oss at de 

pleier å bruke enten kvinnelie,e hovedpersoner eller kvinneli~e 

normbærere, skulle det vel ikke virke sokt ~ re~ne med nt de 

stort sett appellerer til kvinneli~e lesere . ~år de kvinnene i 

vårt materiale som er blitt suksessrorf'attere, stort sett skil

drer overklassemiljøer, sier dette sannsynligvis noe om de 

kvinnelige ~g~r~~~ernes sosiale bakRrunn , evt. o~s~ noe om 

kvinnelige f'orf'attere s arbeid svilkår. 

Utpregede mannsge nre m~ evt. •være romaner som har western- , 

villmarks- og gnngstermetiver som vesentliF,e innslag, som ope

rerer med sterke, maskuline helter, og som leg~er stor vekt på 

spennin~smornentet i handlinga. 

Den store mengden av romaner f'ra de kristne rorlaga virker 

detlikevel langt mer problematisk å plassere i kulturelle båser 

etter kJønn. llet ~.1elder bl.a . bygderomanene, som bortsett f'ra 

Rustbøles bøker ikke pleier å være glitrende kj~rlip.hets- og 

spenninp.sromaner, og heller ikke pleier å bli hestsel~ere . 

Ile observasjonene vi hittil har gjort anRlenrle menns og 

kvinners resoekti ve plasserin~ innaf'or det kristne litterære 

kretsløp , er vel eF,entli~ bare en bekref'telse av allmenn kunn

skap om tradisjonelle kjønnsroller i vårt samf'unn . Kr sA det 

kvinnesynet som kommer til ut trykk i s jølve tekstene like uproble

m<t ti s ke legitimeringer av tradisjonelle kvinnesyn, og er det 

her noen f'orskj ell på tekster skrevet av kvinner og tekster 

skrevet av menn? 

Jeg startet med å sitere en b o mbastisk uttalelse av Carl 

Sundby i roma n e n Rare en mor, og jeg prøvde å hale sitatet etter 

hårot f'or l kunne trekke ut av d et et prirudpielt t eo logis!< 

eller kvinnepolitisk syn. Sjolsetgt ~.Jorde .1 e~ Sund by uret t. 

Han har ikke villet Crenune slike standpunkter . Han hnr bare 

villet idealisere mors rolla, o~ ror å kunne g.Jore dette ideal

bildet tilstrekkeli~ uangripe lig har han mobi lisert h ele den 

kristne doF,matikkens autoritet. Han f'orkynner ikke f'rel ses lære 

g jennom si n kvinnelige h ovedperson. Han gir en religiøs begrun

nels e for et bestemt kvinnesyn , et kvinnesyn der morsrolln st~r 
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SP.ntrnlt, o g der trua tdr morsrolla ckstrn k vnliteter. 

Hovedpe rsonen i na re en mo r er e i s trevsom kristen kvinne, 

som er ramilieforsør~er me d ufor mnnn, og som s liter hn r dt for 

å s ikre familien mot både fa tt igdom, s loseri, l oslevnet og 

bitterhet, Tngen nnnen rom .. '"l n Jeg har lest, glorifiserer som 

n,, re en mo~ tien s,jølutsie t t e neie i< ris tne mora , o p: i ne e n bruker 

så direkte teologiske argumenter for A hylle e i mor, som foruten 

å v ære mor for sine ba rn, samtidig er den enes te som duger til 

å være r a miliens f orsørger, administrator, økonomi s jef - og 

sjelesørger . 

Dnrc e n mor er en familieroman fra e t kjopma nnsmiljo der det 

e r knapt med penger. Nå skriver Sundby også herregardsroma ner, 

og dn f a ller sjølsagt kvinnas rolle som famili e f o rsørger vekk, 

Likevel l ar Sundby i romanen Horgenrode (19JJ) den mannlige 

s kurken bli reddet fra konkurs i ellevte time av ei rik, mystisk 

kvinne, som typisk nok viser seg å være hans egen mor, Hun griper 

inn akkurat p& d et tidspunktet da hu n h ar s,j a nsen til å bryte 

ned all ha n s bitterhet, stolthet og e~oisme . 

Blant de øvrige kvinnene i Horge nrode finner vi den undertrykte , 

lidende ekte f e llen - som fri s kner til og frir seg men talt fra 

·mannens des poti da hun blir kri s ten, Vi finner o~så et annet 

kvinnelig offer : ei forulykket, mentalt sjuk unp: kvinn e , som 

fri s kner til et ter en operas jon, en omvendelse Of'; g jenforen ing 

med den mannen som hadde sett seg nodt til å f orla te henne rordi 

hun ikke delte hnns tru . 

net ser ut til å dnnne seg et monste r av s joloppofrende kvinner, 

h e l s t modre e ller kjærester, som p å mange måter er lide nde 

kvinner -iblant fordi de må ta ·k o nsekvense ne av egne feiltrinn, 

~an o ftere fordi de s tår i f orhold til menn som pårorer dem 

lidelse , De nne lide l sen - undertrykke lsen om o n vil - skyldes 

ofte problemer menne ne ikke klarer å mes tre i s itt ege t liv , Men 

d e lidende kvinnene blir ikke knust, i hvert fall ikke de kri stne 

kvinnene, Som ortes t klarer de båd e A beholde s in eeen integritet 

Of!. å overvinne bi tterhet og s jolhevdelse eller s,iølclest ruksjon 

h os mennene, s lik at mennene RJenno m kvinnene t il s lu t t oppnår 

e n ps yko l ogis k og et i s k intenri t e t, ofte ogs:i en rclieios 

integrite t. 

Slik k a n e n generalisere på Brunnlng av et mnnnlig forfatter-



37 

s kftp, Hva sier så de kvinnelige forf'ntterne om dette kvinnebildet? 

Vi s por Runn, som representant for de mange kvinnelige f'orf'atterne 

av kJærlighets- og herresardsroma ner, 

Runns romaner har vel noe mer preg av utviklin~sromaner enn 

Sund bys, og .jeg IH•r Rldri sett Huna formalisere et teologisk 

bef<runnet kvinnesyn på sa1nme måten som Sundby. ~ trur jeg 

likevel ikke de er særlig uenige. I Hans mors Gud (1, utg , seinest 

1?24) stiller Runa opp en kvinneli~ normbærer og ni manipulert , 

lidende kvinne som offer. Normb~reren er mor og off'eret f'orlovede 

og kone til den mannlige hovedpersonen, nltsA et opple~g som 

ligner strukturen i Sundbys '~rgenrode, ~annen gjor knrriere , 

men lager samtidiF- så mange problemer for seg sjol Of' f'amilien 

at det truer med /'ull f'nmili e trngedic, ~onn , som har høgverdige 

irlealer uten å være kri s ten, prøver hele tida ;\ holde ig,len, men 

klnrer det ikke. Den kri s tne mora blir den som til slutt bryter 

ned s onnens arroganse og bit te rhet, slik at han kan f'orsone 

seg med s in v~rste f'iende - s om egentlig hnr f'orbrutt seg like 

mye mot mora som mot sonnen. Når mannens bitterhet losner , blir 

sft hele f'amilietrngedien lost i forsoning - takket være inspira

sjonen f'ra clen troe nde mora, 

Nå er ikke alle kvinnene i clen kristne populærlitteraturen 

~ift, og ikke alle er modre, heller ikke hos Runn. I et trekant

f'orhold Runn s tiller opp i r omane n Pleie s osken, er en knrriere

mnml og rasjonalist plassert mellom ei yrlmjuk, sjo loppof'rende, 

lite til trekkende kristen kvinne med gocl utdannelse og ei s ,iol

onptntt , sens uell Of' lite intellirent kvinne som attpå til er 

pi ft. lfftn f'oretrekl<er ei tid k.ionn /'or visdom , men finn e r til 

s lutt ut nt d e åndelige verdiene likevel er viktiF-ere enn ero~ 

tikken , !>e n sen s uelle kvinnft har utelukkende negative kjennetegn 

h os P.unn - og j eg vil tru hos d e f'leste f'orfat1.eJ·ne av oppbygge

lige romnner. Frotisk utf'olde ls e hos kvinner er lit e akseptert 

i cle nne litteraturen, i hvert f'all n ft r kvinnene er ser: l.Jevisst 

Of' utnytter s in ti ltrekni ng nå menn . Samt irlig må vi kons tatere 

at denne litteraturen b estemt ftvviser en kjonnsrol l etcnkning 

som c..ior kvinnn til sexobjekt for mannen, Seksunliteten, Of! f'or 

så vidt oe.så det e rotiske s v erme riet, må innordnes i en s ammen

h e n g der personlige cgensknpcr o~ etiske kvaliteter er vesentli~e 

f'ak torer, kanskje de viktigste. !Jette gjelder vel å n1erke også 

!'or me nnJ nette temaet om kvinner og erotikk skal vi~okut,~ttil
bnke til og utdype noe mer . 
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Vi har til nA vesentlin s tuder t kvinnenes sos iale og religiose 

f'unks joncr i fnmil ie - og herrecnrds r o maner, dor kvinnenes inn

f'lyt e lse, spesiel t pA det oko~omis ll:e omr;\det, må s kje gjennom 

pnvirkninp- pn mo nn e ller på andre kvinner innen f'amiliekretsen. 

IJersom vi p,nr ove r til å studere romaner med stof.f .fra norske 

b yp.cl c rnil,ioer, evt , f'rn norske nybygp:crkolonier, 4 vil vi f'inne 

nt disse bokc 111e {'ir kjrorlic;hets- og OMvendelsesintrigcne en 

min<1re sentral plass og i stedet legger mer vekt p;\ arbeidsliv 

og sos ialt miljo. Som tidliRere n e vnt blir da heller ikke dis s e 

bokene bestsell!e re, og ingen f'orf'attere av typis ke bygderonoaner 

e r nevnt i v Ar oversikt over s tore, kjente f'orfntters knp . 

Likevel skal vi bruke litt tid pA rlisse romanene, spesielt 

romaner som skildrer ekstraordinære, krisepregede f'nmiliesitu

asjoner, der mnnnen enten er f'alt .fm, er stukket av, eller er 

ute av stand til A fylle s in plnss som forsørger og .fnmili.far, 

.f.eks, pga. alkoholmis bruk, J eg trur disse romanen ka n g i oss 

mest interessante opplysninger om hvor langt f'o r.fatterne f'ore

s tiller seg at l<v i nn enes yteevne og of'f'ervilje rekke r,. og hvor 

l a nl{t f'orf'a tterne vil onske eller tillate nt kvinnene strekker 

seg. 

F'orskjellen mellom typi ske herregnrdsromaner og typiske 

bygcleromaner n v s p ei l er etter mitt s yn on viktig f'orskjell i 

synet pA littera tur, men do avspeiler også en ve sentli g f'orskjell 

i okonomi s k bakgrunn, livsf'orm og idealer. T bygd eromanene, 

s pesielt do krisepre gede f'amili eroman e n e , hnr kvinnene ganske 

a nrlre økonomi s k e funksjoner e nn i h erregardsromanene, Hos Runa 

kunne kvinnen e til nod f'å bli s jukepl eie re eller l ror e r e , om det 

kneip med okono mie n e ller de ikke ble g if't, I bygderotnanene 

hender d e t ikke s å sje lden at kvi nn ene har sjolstendige oko no

mi ske f'uks jone r, og at de er hove d - eller e nef'orsorger f'or e n 

familie på et gard s bruk. Disse kvinnene må sl ite hardt med 

on<tnuelt arbeid, og de blir s,jol sagt ikke stilt overfor de samme 

kr;lV om en velutstyrt garderobe, dannede nmneror og evt, kunst

neriske .f'erdigheter som herre,;a rd s kvinne ne. 

Jeg har .for li ten oversikt til å kunne &i om mAnnlige og 

kvinnelige forfa ttere vurderer di sse kvinneljge heltene likt, 

~ti tt inntrykk til n å er likevel at mn nnlige f'orfattere er mer 

tilboyeli ge til A glorifisere disse dyktige, o ms orgs Culle og 

ukuelige heltinnene e nn de kvinnelige forf'att crne or, Oet bildet 
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stemme r ror ovrig med det synet vi har mott i Sunrlbys Uare en 

~· som rikti p,nok ikke s kildrer ,jorrlbn1k smil.lo, men en kjøpmanns

ramilie med dårlig okonomi. 

La oss se på et par k o nkrete eksempler på bygderomane r om 

slike kriserammede r a mi.4'cr, og l a oss starte med Anna Sørbo, som 

har gitt ut bøker like til ?O-åra. I boka Nytt h,l em på 1'uvoll 

fra 1972 moter vi e i g ruppe menneske r som prøver å ny etablere 

seg i ei rrarlyttinf.Sgrend, Den kvinnelige hovedpersonen klarer 

å bygge opp og drive et bureisingsbruk på tross av en initiativ

los , nlkoh olisert mn nn som sløser bort r e lles økonomi s k e midler, 

Etler at mannen ha r hatt et mislykket forhold til ei anna kvinne, 

k onune r han sjuk og nedbrutt tilbake til kona og rår ple ie, Boka 

ender med at han rorandrer innstilling og planlegger å rlytte 

heim til roreldregarden og hjelpe til der. Kona tar h a n altså 

ikke tilbake, men hje lpe r han til å bli r e lativt sjolhjulpen. 

rorfatteren trur åpenbart ikke at e t nytt samliv mellom e i sterk 

o g dyktig kvinne og e n jeg-svak, a lko holi sert mann er s litet 

verdt . Hun lar kvinna l eve videre som ens lig mor ror e t adoptert 

barn. Hvor mye d e nne inns tillingen har med rorrattcrens kJønn 

å gjøre , kan tilhørerne rA ta stilling ti l sjol . 

~1uligens kunne en mannlig rorfa ltcr i ?O-åra ha los t e t 

l ignende probl em på tilsvarende må t e , Se r vi i midlertid på 

eldre romaner, r.eks. rra JO-åra, virker det som om d e mannli ge 

forfatterne har e n s terkere tilboyeli~hct b å de til å idealisere 

kvinnene ~ til å la problemet bli lost til mennenes beste. 

Anders Kvelles tad s kildrer i Det rj erdc s egl (1. ut g. 19) 1? 

vår utg . 1954 ) ei p rest e datter som e tte r foreldrenes dod gifter 

se~ med den svake , lett a l koholiserte , fattige forpaktere n p å 

pres te garde n o g s li ter s om husmanns kone med hoveda nsvaret ror 

o~onomien og ple i e ansvar ror ma nnen , inntil hun i f ortvilel s e 

prøve r å g jore slut t på livet . Sjolmordet bl i r avverget. Kona 

kommer seg på fot e , får et relig iøst g jennombrudd og ha r til 

s lu t t energi til å re i se til Amerika fo r å leite elter to f orkonme 

SOim e r. n cgge kommer til rette, b egge gjenvinner fy s i sk helse 

o g mental s tabilitet , og be pge blir kristne - d e ene ogs å unde r 

i nnflytel s e av den .1entn han e r g lad i. Pct må til s lutt foycs 

til at d e nne h and linga er l agt Lil f orr i ge århund r e. 

De to kvi nne n e vi h a r mo t t i di sse to r omanen e , loser proble

mene i forhold til sin e f o rkomne me nn forskjellig. Like vel har 
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de det til ~elles at de er sterke, initiativrike OF, har god 

økonomisk sans, samtidig som de hnr stor omsorg ror andre men

nesker og lider store personl1ge savn. Ue har også det til 

~elles at de kan lose utrulig store problemer av økonomisk, 

psykologisk og sosial art, vel A merke i ~orhold til enkelt

personer innafor privatlivets ramme, Sine religiøse runksjoner 

ryller de også her. Kvinnenes prinsipielle runksjoner i bygde

romanene blir altså ikke vesentlig forskjellige ~ra kvinnenes 

runksjoner i r.eks. h e rregardsromanene, når en ser bort f'ra de 

ulike okonomisRe og kulturelle forutsetnin~ene i disse miljoene, 

Er rlet så her - rundt privatlivet - nt grensn ror kvinnenes 

legitime utrolrlelse går i den krist.ne romanlitteraturen? 

Jeg kjenner rå forrnttere, i hvert rall i den nordiske litte

raturen, som tar opp dette spørsmi\let om hvor ~rrensene ror 

kvinnenes yteevne og legitime utf'oldelse går . Kn som gjordet, 

og som gir uttrykk ror et klart standpunkt, er Sofus Anker-Goli , 

I rom:-~nen Præriens f'olk , som h:-~ndler om en norsk nybyggerkoloni 

i ~SA, lar han den kvinneli~e hovedpersonen - ei enke - bli leder 

ror kolonien i kr:-~~t av sin dyktighet som gardbruker of! admini

strator, Det er neppe noen tvil om at han også h:>r sans ror 

hennes sjølstendighet i religiøse spørsmål. J>roblemet med ~rense

setting løser han ved å trekke et skille mellom det verdslige 

og det religiøse. Anker-Goli ser ut til å meine at kvinna har 

både evne og mandat til å sitte i ledende stillinger på det 

verdsl i ee området (i hvert f'all i et lite nybyc,p.ersamrunn), 

mens autoriteten nå det religiøse området bør være rorbeholdt 

menn. 
(Lunde 1956, s. 1l16-7) 

Jeg leser et uts nitt ~ra bok~ å vise hvordan rorfatteren 

takler dette sporsmll.let, Vi moter to menn i samtn le etter nt 

hoeedoersonen Sigrid har rAtt åpnet ei molle ror kolonien: 

Eielsen ruslet mol dØråpningen. Han m~lte ha luft. A jo, 
- det ble r.ok sving på mange ting her i grenda, tenkte 
han, med slikt el k\·innfoll< ved roret. 

·-Det er ikl'e ver<lt !i 1:~ ht'nnc f!, alt for bnge l(.mmer, 
sa han til Ole da <.le side om side ruslet hjemover til hu
sene. - Jpg er ikke sikker på om Paulus ville se lned 
blide øyne på eiet som skjer her. 

- -Hva mener du med dci? Mølla et· vel br:t å ha enten 
del er en mann eller kvinne som driver den? ? 

-Jeg mener det al kvinnen må aldri b li mannens lærer 
og overmann. Det har vi Skriftens rene ord for. 

Ole visste om del stedet i Skricten der Paulus sa at 
kvinnen skulle tie r menighetens forsamling, men dette 
hadde jo ikke vært noen gudelig forsamling, bare en· hus

fesl for et mpllebygg. 



41 

~en Eie l sen er ikke tilrreds med Oles svnr: 

Det hadde ergret ham l~nge at tlel IkKe 
var blitt til noe med mcnighetsd~nnelse og kirkebygg. 
Mølla ~to der, men de burde da vite at menneske~ lever 
ikke av bqlci alene. Skamme ~eg skulle de. Men det var 
vel dette hcrs<:ns kvinnfolket som sto bak om delte o;:~så 
og holdt igjen. · 

IIRn l{ir Ole dette svaret tilbake: 

- Du er h!lrsår, hører jeg. Men jeg er nidkjær for at 
Skriftens ord ~kal bli overholdt. D;.rc pass dec al hun ikke 
dreier hodene på dere, så hun en vakker dag står som prest . 
og h:trdc her. Da har Bclscbub salt seg på sin trc..nc og 
skoggcrler. 

Men Sigrid onsker ikke 4 bli prest. Det er det yngste sonnen 

som sknl bli. Det lengste Sigrid driver det til på teologiens 

omrllde, e r å motsi presten en gnng hun syns han kommer med altf'or 

urimelige synspunkter f'ra prekestolen. 

Det ser altså ut som om Anker-Goli ved hjelp av ei toregi

mentslære knn gi ei teologisk klar avgrensing a v kvinnenes 

virkefelt uten å stPnge dP.m ute f'ra det orfentlit;e liv . I dette 

prinsipielle teolo11:iske synet ville tru l ie; A nker-<:oli rå sto l te 

nv en snmt idsforf'ntter som Fredrik Wislof'f, i hvert f'all om vi 

ska l dømme ut f'r;. Wislof'rs g,iokung-triloj!i fr<> l QtlP.-70 . Wis l off' 

innrømmer kvinnene rull rett til å rlelt<J. i yrkeslivet., i hvert 

fnll skildrer hnn slike kvinner positvt. Likevel pAr det f'ram 

av den normbærende morsskikkelsen i trilogien at hnn anser 

omsorgsarbeid i h eimen f'or å være kvinnas primære oppgave, 

spesielt den kristne kvinnns tota le omsorg ror a ndre mennesker 

- materielt, emos,jonelt og relit?:iost. 

Det spors nltså om ikke Carl S undbys teologisk begrunnede 

kvinnesyn egentlig ville vise seg å være temmelig representativt, 

dersom v~ satte oss f'oro å undersøke kvinnesynet hos de f'or

fatt erne som direkte knytter en teologisk tematikk til ei hnnd

ling rundt kvinnolige omsorgsf'unksjoner. ~et spors om ikke dette 

synet ocså ville vise seg å gå på tvers av de konfesjonelle 

s killeljnjene . net kan se ut som om luthernnerne bl<>nt de nor

diske forratterne - og lutheranere er rle fleste av dem - vil 

kunne kombinere motsetningene privat/offentlig, vcrdslig/~øst 
OR mnnnlir-/kvinnclig nA cm " lik måte at kvinnene blir spesielle 

forvnltere av f'amilieinstit.us,ionen innen elet verdslige regiment, 

sn mt.idiF. som de får hovccl <> nsvat·e t for f'orvnltningcn av elan sida 

ved det r~ ref?imcnt sorn g j elder rien personlige tile~nelsen 
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og utlevelse n av trua. All of'f'e ntlip. f'orvalt.ning, inklu s iv 

rlen i ns titus jone lle kirke o" de kristne or~anisasjonene, s kulle 

dn bli mennenes spe sielle ansvarsf'elt, me n s de i s itt private 

liv - inklusiv det re ligiose liv - i stor prad blir nvhengiRe 

nv kvinnene . Om dette bilrlet svarer til vnnlig teologisk 

tenkninl! og kirkeliR praksis, s kal vi ikke diskutere her, 

!'a må <l e t riktignok innr ammes at det f'ins f'or.f'at te re i vårt 

materiale som utrykl<er et noe annet syn p:\ kvinnenes sosia l e Off 

re li~iose .f'unksj oner , rettere sagt minst en f'orf'ntt e r: misjons 

f' or.f'ntleren ,Johannes F:inrem , som skriver f'ra ~laciagaskar. I 

romanen llavoln .f'rn 19 1R s kilcirer han e i p.assisk kvinne som blir 

me ni gh e t s l e rler og i praksis .runge rer som prest , etter som hun 

f'orretter gudstj eneste med d<'l p. c;enerelt se tt trur Jeg en må s i 

at Einrems kvinner, o gså eie p.i.f'te kvinnene , stort se tt har 

viktige sosiale f'unksjoner vert siden a v si ne omsorp.sfunksjoner 

i heimen. Oet er nrulig at dette har s pesiell .f'orbindelse med 

deres kri stne en~sjement , I så fall f'orkynner Einrem ei mer 

sosialt enrras jert k ristenclol!ls.f'orm e nn de !'leste anclre f'orf'att erne 

vi har mott.. (J.f'r . .\sta!) 

Likeve l har F:inrem uten tvil et romantis erende kvinn esyn. 

He r er vi da tilbake ved d e n kjonnsmystikken som later t il 

å være e t sft viktig element i kvinnesynet ' i sto re d ele r av denne 

l it tera ture n, ente n n å denne kjonns mys tikken gis t eol ogi sk 

autoritet, elle r den ikke gjor rl e t , Og n å er de t på t i de a t vi 

lytter til eiet vlb~l:lg~j?>roclukt iv e op. i hve rt !'all mes t sol e.te 

norske forfa tter har <'l si o m kvinnenes egenart . Jeg tenker 

s jol sapt p l\ Lars Rustbole. 

l~nre må ha undret seg over al j eg ha r tillatt meg a trekke 

konklu sJoner om f'orholciet me l l om kvinnesyn og kristendomssyn 

i cien kristne populærlitteraturnn , u ten å ta med i vurderinga 

den me s t popu l ære av alle f'orf'atterne i vårt mil,io . Jeg får 

unnskylde meg med at han ikke pa s se r inn i eie hoved~enrene j eg 

har omtalt. llans kjærlighets-, s nennings-, omve ndels es- og 

b ygcie romaner er på en måte en genre !'o r sec, . Rus tboles bøke r 

g ir uttrykk f'or n o ks å markante kvinnesyn, wen p å e n el l er a nne n 

mAte har kvinnene o g de kvinneli (\'e omsorgs f'unksjonene like vel 

en mindre s e ntral plas s h o s Hus tbole enn h os d e fl e s te nudre 

forf'atlerne jeg h a r omtalt. Jeg trur dette må s kyldes at 

Rustboles boker ikke c gcn\lig e r romnnser, og slett ikke er 



43 

sosinle rnelodrflmner, som f'.eks. Anker-Uolis Præriens folk. 

T!ust.bøl e s bøker er religiøse melodramaer , der spennin gen f'ørst 

og fremst er knyttet til sporsmålet om det lykkes eller ikke 

lykke s å vinne de uornvendte f'or c:ud. 

I den helte- og skurkernode llen Rustbole of'te jobber med i 
~· s.u>e-Oø~: vil vi se at de negative rollene ro 1 1 ane R,lerne er 

lmyt tet til c:ardbrukere, p res ter, uomvendto eller f'ormnlkristne, 

sty({~e og lite tiltrekkende kvinner, intriganto kvinner, for

føreriske kvinner osv ., mens de positive rollene er knyttet til 

s mllk!trsfolk, l e kfolk, troe nde ("lesere"), pene og tiltrekkende , 

me n erotisk tilbakeholdne kvinner, arbeidsomme og initiativrike 

kvinner, mndre osv. 

~;i slik oppnunsing n v e n del tyoiske roller i Rustbøles 

p e r s ongalleri trir s trnks inntrykk av et kvinnes yn s om ser en 

nær forbindel s e me llom erotiske kvaliteter pli eine sida og eti s ke 

og relieios e kvaliteter pli andre sidA. I Rustbøles univers er 

det g jerne de p e ne og til t rekkende kvinnene s om er de eode og 

do troende kvinnene. Samtidig er det et s,iolsag t k r av til der1 

at de s kal være tilbake holdne pli det erotiske området. Helst 

s knl de ikke v ære Se F, bevis st sin erotis ke t iltreknin~ på menn, 

me n hA ei desto st e rke re pers onlig utstrlline. I d e nne pers onlige 

ut s trllline,a har seksualit e ten ell e r e rotikken en rettmessig 

p lnss , men er likeve l b<Jre en av fle r e komponenter s om til s ammen 

utg,jor ei kvinne s ident itet s om kvinne. liva de ovri g e kompone n

tene består i, veit jeg ikke om jef! er i stand til A gjore rede 

f o r på f' runnlnl! av mi~in,r , me n det hnr noe med åpenhe t , 

t rygphet, o ms org o g k onta ktsknne nde e vne å gjøre - og det har 

med kvaliteter s om tilgivelse og ydmykhet å gjore . 

llos Rustbol e s e r det ut til å v:ere den t.ro ende kvinna s om 

hnr den s torRte p os itive pers onlige u t stråling, spes ielt den 

kvinna s om ikke hnr no~n s osial prestisje å ivAre tn , e nten f'ordi 

hun ko1TUJ1er f'ra smllk!trs folk, eller fordi hun r.J e nnom omvende ls e n 

e r blitt befridd for all p e r sonlig urestisje ( - det s iste g Jelder 

f'or ovrig helst f'or me nn). IJet er ikke nodve ndigvis så viktig 

om kvinna med d e nne personlige ut s trAlinf'n er c~ift op, f å r b;;~rn 

eller ikke. ltun knn o~så gli inn i det Hustbøle v ille kalle 

"nnne t Arbe id i Guri s ril<e", dvs . pers onlig fo r k y nn e l s e, sos ialt 

n rbeid eller misjon . 

JJet positive en kan si om Rustbole s negative kvinnes kikkels er, 
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er at de pleier å være sterke personer, kanskje like sterke 

som rasjonalistene og karrieremennene hos Runa. Men mens Runas 

steile menn ofte blir ~eddet fra seg sjøl og blir gode til 

slutt, er j eg redd Rustbøles egoistiske kvinner o f tere gAr til 

grunne i sin egen egoisme, Slike kvinner fins riktignok også 

hos andre forfattere, f.eks, i Runas Pleiesøsk en, som vi tidli

Rere ha r omtalt, men der sh vi typisk nok at skjønnhet og erotisk 

tiltrekning var attributter hos den negative kvinneskikkelsen, 

ikke hos den positive. Tilsvarende fins det rike, G(O~entriske 

kvinner og kvinner som er 4rgjerrige og intrigante f.eks, på 

vegne av sine sønner . Disse negative skikk elsene finner vi spredd 

rundt i litteraturen, Når disse kvinnene blir så negativt fram

stilt som de gjerne gjør, kan det sjøl sagt kon~e av at de overtar 

mennenes negative egenskaper, Likevel spørs det om ikke disse 

negative kvinnene representerer en tenkemåte s.m går ut på a t 

liwinne1ig egoisme er et langt mer radikalt brudd med en gudgitt 

natur for kvinnene enn f or mennene, og derror er langt vanske

ligere å endre , Hennene h ar dessuten ete gode kvinnene til. A 

påvirke seg i positiv retning! 

De t er mulig at min gjennomgåelse til n å knn gi inntrykk av 

at Rustbol es kvinnesyn vesentlig er sentrert run dt det erotiske 

og den mystikk som er knyttet til kvinnenes identitet som kjønn, 

mens essensen i kvinnesynet hos de øvrige forfatterne jeg har 

behandlet , er en kjønnsmysttkk knyttet til moderskapet og dets 

sosiale og re11giose runksjoner, enten kvinnene er biologiske 

modre e1ler ikke. Dette er bare delvis riktig, Jeg trur en kan 

finne begge disse resonnementene igjen i større eller mindre 

grad i alle de bøkene vi har omtalt - og i hundrevis av a ndre 

bøker. Det som vil v arie r e rra forfatter til. forfatter og rra 

bok til bok, er bl.a, hva ror plass modrene har i hand1inga i 

forhold til. de potensiel1e forlovedens, hva for praktiske l:onse

kvenser forfatterne trekker av si ne grunnlep.gende reso~ementer, 

og hva for konkrete uts1ag a'9' kjonns- og ll!aditrøk,.,Psrn'yetll<:ken 

den sos iale ramma i e n roman ~ir plass f'or. Det er f.eks. neppe 

noen tvil. om at seksual i t eten er mer akseptert som komponent 

i kvinnenes k,1onnsidentitet hos Rustbo1es manuelt arbeidende 

kvinner enn hos Runas overk1assekvinner, samtidig som Runas 

kvinner i kraft av sin sosiale status lever et liv som er langt 

mer re~lert av sosiale konvensjoner rundt erotikk og f'amilieliv 

enn Rustbøles kviru1er gjør. Den sublimeringa nv seksualiteten 
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som Freud snakker så mye om, ser derror ut til å v~re lnnRt 

mer aktuell o~ mer bevisst tilstrebet i Hunas univers enn i 

Hustboles, 

Jeg roler at rlet jeg har RJort i rlette roredranet, er å 

trekke vidtgående konklusjoner på grunnlag av et spinkelt, og 

kanskje noe ensidig eller tilreldig materiale, Men når jeg rørst 

har tatt ut på ei så vå~al rerd, har jc~ like godt lyst til å 
generelle lope linn ut og gi ei skisse av det Ku~ ursynet det aner meg at 

kvinnesynet i den kristne romanlitteraturen er en del av, Dette 

kultursynet har rølgende J hovedkomponenter : 

1, gt kvinnesyn som poengterer 

a) nt kvirula har karakter nv rølelsesvesen med et iboende 

morsinstinkt og en trang til sjøloppor~•lse og 

b) _at disse egenskapene er i samsvar med Guds skapervilje 

2. En teologi som understreker 

a) at kristen tru må rormidles som subjektiv opplevelse 

gjennom personlig kontakt eller personlige rorbilder og 

b) at det er gjennom endring av sinns~il~tander og- ucrsonlig 

atrerd at trua blir gjort synlig 

J, Et samrunnssyn som 

a) betrakter sanuunnet som summen av alle individer og 

b) rorutsetter at alle virksomme endringer i samrunnet 

ml sprinee ut av endringer hos individet 

lnnaror ei slik ideologisk ramme er det klart al våre ror

raltere vil kunne hevde at kvinnene, rølels enes og de personlige 

kontakters representanter, har sitt viktigste virkerelt innen 

ramilien og privatlivet, samtidig som noen av dem hevder at 

kvinnenes arbeid ror å bedre rorholdet individ til individ og 

individ til Gud kan rå vesentlige sanorunnsmessige konsekvenser, 

ja rner vesentlige konsekvenser enn vanlig politisk arbeid. 
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.Jl.sfrid svensen: 

PRIVATLIVET, ~~ OG PROBLEMFELT FOR NOEN NYERE ROMANER 
OG NOVELLER 

Et klipp fra det danske ukebladet Hjemmet: 

CITAT (fra artiklen "Zizi Jeanmaire - en dejlig kvinde 
på 45", Hjerrunet, 6.10.70): Hvad der betinger, at man 
er lykkelig? Et smil, Ømhed, lidt pudder på næsen, 
inden han korruner hjem fra sit arbejde, og så ikke plage 
ham me~lt det, der er gået ~n imod dagen igennem. 
Han har sine egne problemer og bryder sig ikke om at 
lytte til mine. Min opgave er at få ham til at føle, 
at han er kommet hj em til et fristed, hvor han er fri 
for bekymringer. Giv en mand det, og De er halvdelen 
af vejen til et lykkeligt ægteskab, hvadenten De er 
25 , 35, 45, 55 eller 95 - og godt p å vej ti l at blive 
den lykkelig"ste kvinde i verden. 

Sitatet er tatt fra Chr. Kampmanns roman Nok til hele ugen 

(s. 14). Romanen handler om ei middelaldrende husmor som 

leser ukeblad regelmessig, og som ukritisk godtar de hold

ningene bladene har preg a v. Romanen er bygd opp som en 

mosaikk av vekselvis fiksjonsavsnitt og autentiske klipp 

fra ukeblad. 

Ukebladklippene lar oss møte en ideologi som her er såpass 

bastant og unyansert at kritiske lesere ikke kan unngå å 

ta avstand fra den. Forestillinger om privatlive t som et 

lykkens og frihetens område står sentralt innenfor denne 

ideologien. Og privatlivet vil igje n si hjem, familieliv 

og ekteskap, eller parforhold som er siktet inn mot ekte

skap. Hjemmet er "et fristed, hvor han er fri for bekymrin

ger," og hvor hun finner lykken i å sørge for at han er fri 

for bekymringer. Mannen glemmer arbeidsdagens slit og stress 

og samfunnslivets problemer i hjemmets lune rede. Kvinnens 

midler ti l å oppnå dette er å holde hjemmet vakkert og å 

være vakker sjøl, å skape kos med lekre retter på et fest

lig dekket bord, og å unngå å snakke om alt som er proble m-
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fylt og vanskelig. FØlger hun denne oppskriften , er LYKKEN 

sikret, og lykken er noe de to har seg imellom , uforstyrret 

av omverdenen. 

Det sukkersøte bildet av moteriktig hjemmehygge som ukeblad

sitatene L Nok til hele ugen presenterer oss for, kan virke 

kvalmende på romanleserne, ikke minst fordi sitatene er stilt 

opp mot en fiksjonsvirkelighet som står nokså langt fra 

glansbildeidyllen. Men når det er all grunn til å ta uke

bladideologien alvorlig , er det dels fordi mange ukeblad

lesere må antas å bli påvirket av den , men dels også fordi 

de fleste av oss i større eller mindre grad blir styrt av 

delvis beslektete holdninger. Holdninger som er satt på spis

sen i ukebladene, kan være virksomme langt utenfor ukeblad

l esernes kretser som tillØp, tendenser, uavklarte vanefore

stillinger. Disse forestillingene er dessuten ofte tvetydige 

- de har både positive og negative sider, noe som gjØr det 

desto mer ønskelig å få et mer bevisst forhold til dem. 

En slik tvetydig forestilling som har hatt s tor gjennomslags

kraft i nyere tid, er drømmen om individuell sjØlrealisering 

i privatlivet. Det er ofte vrangsida av denne drømmen vi 

møter i ukeblad og reklame: her appelleres det ikke sjelden 

til vår egoisme og vår trang til komfort og problemfri under

holdning i fritida. l-len slike forvrengninger av drømmen må 

ikke få oss til å glemme at den har en kjerne som er sunn 

og riktig: hve rt menneske har et rettmessig behov for å ta 

i bruk sine muligheter , utfolde sine evner og krefter , være 

subjekt i sitt eget liv. At dette lettest kan skje i fritid 

og privatliv, er en selvfølgelig konsekvens av at de aller 

fleste har svært l ite herredømme over sin arbeidssituasjon 

og over offentlig liv, og av at det bare er de færreste som 

har mulighet for skapende utfoldelse gjennom arbeidet.· 

Trangen til sjølrealisering må vi anta er så gammel som men

nesket som artsvesen , om e nn formene skifter, og vi møter 
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den i diktning fra mange tider og kulturer. At sjØlrealiser

ingstanken især er knyttet til privatlivet, er derimot mindre 

selvfØlgelig. Privatlivet er et relativt nytt fenomen, som 

er vokst fram som et resultat av industrialismen og den dif

ferensieringen den medfører. Privat og offentlig liv, pro

duksjon og reproduksjon var ikke skilt fra hverandre i det 

fØrindustrielle samfunn. Men særlig gjennom de siste hundre 

år er samfunnet og det menneskelige liv blitt mer og mer 

oppdelt, og de enkelte sektorer mer og mer spesialisert . 

Produksjonen trekkes ut av hjem og familieliv og samles i 

store og stadig større bedrifter der mange ansatte arbeider, 

og der hver enkelt kan utføre spesialiserte oppdrag. Effek

tiv produksjon krever total innordning og tilpassing av ar

beiderne i arbeidstida, og innenfor den mest mulig rasjonali

serte arbeidsprosessen blir arbeiderne tingliggjorte red

skaper på linje med maskinene. I startfasen av industriali

seringen tok produksjonen så å si alt arbeide1.·ne hadde av 

tid og krefter, men fØlgen av det var bl . a. at arbeidskraf

ten fikk lav yteevne og ble fort nedslitt. Arbeidervernlover, 

nedsatt og fast arbeidstid og ferie er rettigheter som ar

beiderne siden har tilkjempet seg, men samtidig har disse 

reformene vist seg svært lønnsomme for kapitale n. Bedre 

livsvilkår for arbeiderne betyr større innsats i arbeids~ 

tida. !>ten dertil har næringslivet visst å utnytte de mulig

heter arbeidernes fritid gir til konsum. Folkets nyetablerte 

privatliv skal jo fylles med noe, og næringslivet har gitt 

oss en stadig Økende strøm av tilbud om hva vi skal fylle 

det med: tilbud om varer, tilbud om underholdning, tilbud 

om arrangerte fritidsaktiviteter. 

Tilværelsen er altså for de aller fleste yrkesmennesker i 

dag skarpt oppdelt i arbeidstid og fritid, arbeidsplass og 

hjem. På arbeidsplassen foregår produksjon, i fritid, hjem 

og familie foregår reproduksjon, og der ivaretar vi også 

vår samfunnsrolle som forbrukere.Ikke sjelden er denne opp

delinga av livet og samfunnet samtidig en oppdeling i en 
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mannsverden og en kvinneverden: de gifte kvinnene har i stor 

utstrekning hovedansvaret for privatlivet, reproduksjonen 

og forbruket, mens mennene bruker en stor del av tid og 

krefter på arbeidsplassen. 

I litteraturen fra vår samtid og nære fortid skal vi ikke 

behøve å lete lenge før vi møter problemer som springer ut 

av denne oppsplittinga, som så lett kan isolere privatlivet 

fra resten av samfunnet og stenge kvinnene inne i det pri

vate som i et fengsel. Men diktningens bilde av det private 

er sjelden entydig negativt. Diktning om privatlivet er ofte 

uttrykk for en søken etter de autentiske verdiene som privat

livet ideelt sett skulle gi oss- verdier som _individuell 

frihet, personlig utvikling, nære mellommenneskelige for

hold -, og glimtvis realiseres nok slike verdier oftere i 

det private enn i det offentlige. 

Derfor er det da heller ikke overraskende at savnet av slike 

autentiske verdier oppleves sterkt og bittert av mennesker 

som ikke har noe som kan kalles privatliv , Hushjelpene var 

lenger enn de fles t e andre yrkesgrupper en slik kategori. 

Torborg Nedreaas lar oss møte en av dem i nove llen uKall 

meg L~r" . Det fortellende jeg i novellen ser tilbake på 

sin barndom og p å hvordan hun dengang opplevde hushjelpen 

Olines skjebne. Jentungen oppdager at Oline har en mann hos 

seg på rommet om natta . Oppdagelsen er en stor overraskelse , 

for Oline er alt annet e nn kjæresteaktig: hun e r ikke ung 

og lattermild, me n aldrende og hØytidelig og med dyp trist

het i trekkene . Barnet holder seg våkent om nettene for å 

kunne overhØre samtaler gjennom veggen, og hun oppsnapper 

en del av det Oline sier til kjæresten. Olines replikker 

avslører at hun ha r et barn, og at hennes store framtids mål 

er å gifte seg med kjæresten så de kan ta barnet til seg . 

"Eg ska vente i hundre år om det ska være," s ier hun . Og 
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hun maler ut hvordan de skal få det : 

"En liten veranda må vi ha, ikke sant, Ronald? Og en 
liten hage med blomster . Blomkarse og forglemmigeier. 
Okk kor herlig . Så får gutten et sted te spelle seg. 
Og eg ska sleppe te slite meg ut for andre. Sleppe 
te ta imot grov snut og spott og skit utav forbrælete 
unger." (20 f.) 

Snart etter får foreldrene til jentungen 9reie på situasjonen, 

og de legger seg i bakhold for å gripe synderne på fersk 

gjerning. Men da faren trer inn i pikeværelset for å ta 

forføreren ved vingebeinet, er ingen forfører å se. 

"Det var ingen der. Det fantes ikke et menneske 
der . Ikke under sengen, ikke under kommoden. Og vin
dushaspen var på , på innsiden . 

Men Olines skam og fortvilelse var større enn om hun 
hadde hatt seks fyrer der inne." 

Oline mister altså den siste rest av privat og skjermet liv : 

dagdrØmmen. Med denne drØmmen bryter forsvarsmekani~ene . 

hennes sammen, og sammenbruddet er uoppretæuig - dagen etter 

reiser hun. 

DrØmmen om et beskyttet privatliv, skjermet for påtrengende 

krav og nærgående blikk, møter vi også hos Tove Ditlevsen. 

Også hos henne kan vel drømmen i utgangspunktet ha· vært en 

forestilling om elementære og fundamentale rettigheter som 

ikke alle lag av samfunnet hadde samme del i. For også i 

flere av Tove Ditlevsens romaner og erindringsbØker ligger 

handlinga noen tiår tilbake i tid , i en periode da det ikke 

var noen selvfølge for arbeiderklassens unge at de kunne 

etablere et anstendig privatliv i voksen alder. Men drømmen 

om frihet og sjølrealisering gjennom privatlivet er langt 

mer problematisk hos Tove Ditlevsen enn hos Torborg Ne dreaas' 

Oline. Så langt fra å føre fram til målet leder den fram 

til ufrihet og identitetstap . Tove Ditlevsens svar på de 

harde livsvilkår hun opplevde i barndom og ungdom, var en 

flukt som foregikk på flere plan og som vedvarte gjennom 

hele livet. 
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Om dette forteller hun bl.a. i Gift, som har undertittelen 

Erindringer, og i romanen Ansigterne, som også må kunne sies 

å være sjølbiografisk, men lett maskert i fiksjonens form. 

Gift forteller om hennes fire ekteskap , og dessuten om hennes 

narkomani. Tittelen er mer enn dobbelttydig - verket handler 

om det å være gift og om det å være henfallen til gift, men 

dertil er også ekteskapet framstilt som en rusgift som 

hovedpersonen Tove er henfallen til. Hun kan ikke leve 

aleine, hun tåler ikke å møte en verden utenfor hjem og fa

milieliv, og derfor flykter hun inn i en beskyttet og lukket 

privatsfære der hun tror hun skal finne ro og harmoni og 

ofre seg for diktningen uten at forstyrrende krav fra om

verdenen bryter inn. Det sies gang på gang i ~ at Tove 

ikke kunne dikte hvis livet ble for innviklet , og derfor 

kunne hun ikke ha for mange relasjoner. Hun venter gang på 

gang at kjærligheten til en mann skal gi henne den kontakt 

hun trenger, og at den skal gi henne den harmoni og lykke 

hun lengter etter. I korte perioder kan disse forventningene 

innfris, bl.a. finner hun en midlertidig trygghet i samlivet 

med ektemann nr. 2 , Ebbe - men: "Udenfor står den onde, kom

plicerede verden, som vi ikke magter og helst vil unddrage 

os ." (59.) Tryggheten varer ikke lenge,samlivet blir både 

i dette og de andre ekteskapene fullt av konflikter, og igjen 

og igjen blir livet innviklet. Hver gang flykter hun så inn 

i nye kjærlighetsforhold, som snart blir innviklete de også , 

og endel i g flykter hun inn i narkomanien - den endelige og 

absolutte privatisme, der de beskyttende forhengene mot den 

problematiske omverdenen blir ugj e nnomtrengelige. 

Også Ansigterne viser det private som et tilfluktssted fra 

en skremmende omverden, og også her ser vi hovedpersonens 

ønske om å bygge høye forsvarsmurer rundt det , isolere det, 

hindre innblikk fra utenverdenen. Hen Lise i Ansigterne 

lykkes like lite i dette som Tove i Gift - ingen av dem kan 

hindre livets problemer i å bryte gjennom forsvarsmurene. 
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Den angsten som får Tove til å bli narkoman, driver Lise inn 

i psykosen. 

Gift og Ansigterne forteller om ekstreme hendelsesforløp og 

sinnstilstander. Nen det ekstreme kan ofte tydeliggjøre noe 

allment. De individuelle skjebnene som er tegnet i Ansigterne 

og Gift, har noen trekk som er representative for arbeiderklas

sens kvinner i mellomkrigstida, andre trekk som har enda videre 

rekkevidde. Den unge Tove møter det voksne liv uten utdanning 

og uten yrkesmuligheter annet enn i harde og slitsomme lavt

lØnnsyrker. Hennes eneste mulighet for å oppnå bedre livsvil

kår ligger i å gifte seg oppover i samfunnet . Ekteskapet er 

arbeiderkvinnenes eneste karrieremulighet , og Tove utnytter 

denne muligheten kaldt og bevisst, særlig i det første ekte

skapet. Både i Gift og Ansigterne ser vi at ekteskapet gir 

hovedpersone n sosial posisjon, og det gir henne et pent 

borgerlig hjem som ramme for utfoldelse der hun ellers iall

fall i ungdommen ville være henvist til utrygghet og under

trykkelse i yrkeslivet. Tove og Lise lykkes altså på ekte

skapsmarkedet mens de etter all sannsynlighet ville mislykkes 

på arbeidsmarkedet (inntil de slår igjennom som forfattere -

men det er en annen og mer spesiell historie}. 

Det som især bestemmer deres salgsverdi på ekteskapsmarkedet, 

er seksualiteten. Denne salgsverdien viser seg å være hØy -

serien av ekteskap og kjærlighetsforhold i Gift forteller 

det - men den varer ikke evig. I Ansigterne er Lise ca. 40 

år, og et av de grunnleggende problemer her er at mannen 

ikke lenger er seksuelt interessert i henne. Samtidig er 

barna i ferd med å bli voksne og orientere seg utover i sam

funnet, utenfor hjemmet. Lise mister altså morsfunksjonen 

og hustrufunksjonen på samme tid, og husmorfunksjonen har 

hwl aldri hatt tak på. At hun møter stor anerkjennelse som 

forfatter, gir ingen trøst, for hun er så siktet inn mot den 

tradisjonelle kvinnerollen at hele hennes identitet og sjØl

kjensle står eller faller med den respons eller mangel på 
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respons hun får i denne rollen. Lise liksom Tove i Gift kan 

bare skrive når hun opplever et harmoni sk k jærlighetsforhold 

til en mann, og kjærligheten til mann og også til barn blir 

for henne som for Tove harmonisk bare når utenverdenen med 

alle dens problemer og konflikter er helt utestengt1 ømhet 

og omsorg og kontakt utfolder seg bare i skjermet intimitet. 

Hushjelpen Gitte i Ansigterne bringer den truende omverdenen 

inn i hjemmet. Hun har samme arbeiderklassebakgrunn som 

Lise sjøl , hun er i motsetning til Lise sosialt og politisk 

engasjert, og hun stiller krav om en annen kjærlighet enn 

den intime familiekjærligheten Lise dyrker. For Lise kommer 

hun til å representere det hun tenker på som "en fjendtlig 

verden" "med sit påtrængende krav om engagement" (40). 

Lise frykter og avskyr hushjelpen, og det er en stor lettelse 

for henne da mannen hennes gir Gitte sparken. I slutten av 

romanen har psykose n sloppet taket i Lise , og hun vender hjem 

fra sykehuset til en famili ekrets som igjen e r uten fremmede 

elementer, og der kontakten med mann og barn later til å 

være styrket og fornyet. He n problemene er e g entlig like u 

løste , for Lise kommer igjen til å måtte dele mann og barn 

med den farlige omverdenen, og den skyldfØlelsen og angsten 

som slo ut i avskyen for Gitte, kommer til å våkne på ny. 

Hurene rundt privatlivet kan aldri bli sterke nok til å gi 

trygghet . 

Går vi så fra Tove Ditlevsen til forfattere av en noe yngre 

generasjon, vil vi i deres diktning se at det nok fins vegger 

mellom privatliv og samfunnsliv, men ikke så bastante for

s varsmure r, I BjØrg Viks novelle r og Liv KØltzows og Bente 

Clods romaner møter vi ikke samme angst for omverdenen hos 

de sentrale personene som hos Tove Ditlevsens Lise og Tove. 

Liksom Tove Ditlevsen skriver de yngre forfatterne ofte om 

kvinner av sin egen generasjon, Den sosiale bakgrunnen er 

derimot mer variere nde for deres personer. 
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I Bjørg Viks Kvinneakvariet er vi kommet fram til ei tid der 

mangt har forandret seg siden Tove Ditlevsens ungdom . Bl.a . 

er det b litt l a ngt mer selvfØlgelig at også g ifte kvinner 

kan delta i yrkeslivet , men ikke så selvfØlge lig at a lle 

gjør det. Valget bestemmes bl.a. a v Økonomi . "Klatre-

rosene" - den første av de tre midtnove.llene i Kvinneakvariet 

- skildre r borgerlig vel s tand i et pent villastrØk der alle 

konene er hjemmeværende. De ls har de råd ti l det, og de l s 

har de nok å gjØr e med å s t e lle store hus og opprettholde e n 

fasjonabel livssti l med hØyt f orbruk og utstrakt og dyr se l 

skapel ighet. ~len att e nåringe n Anja skriver dagbok og retter 

voldsomme ank l ager mot miljøet og livsformen, mot fordummel

sen, egoismen, tomheten, meningsløsheten i det livet hennes 

foreldre og vennene deres l e ver. I sterk kontrast til "Klat

rerosene" står neste nove lle , "Liv " , som handle r om e n fami

l ie der begge e ktefeller arbeider på fabrikk. Novellen gir 

et grelt bilde a v e nsformighet en i fabrikkarbeidet, som så 

visst ikke gir Liv noe n muligheter for l ivsutfolde l se som hun 

ikke ville hatt som hj enunehu smor . Verst er likevel den l amnlen

de trøttheten som har bygd seg opp gjennom e n årrekke a v sta

dig gjentatte r ut i negjøremål . 

De n tredje novel l en , " Emi lie ", handl er om personer som stå r 

noe hØyere sosialt, men problemene er ellers l angt på veg de 

samme som i "Liv". Emilie er bibliotekar; hennes mann er lærer ; 

d e bor i rekkehus . Emilie skulle egentl ig ha det svært bra: 

hun og familien er friske; de har det godt seg imellom; de 

bor bra og har trygg Økonomi; hun og Jon er velutdannete og 

har interessant arbeid. t-Ie n Emilie greier ikke kj e nne at 

hun har det bra , trass i at hun forteller seg s jøl at hun er 

privilegert . Hun er konstant sliten , hun lider a v søvn lØshet , 

og når hun e nde lig sovner, har hun tvangsdrømmer . Novellen 

presenterer f ørst utgangssituasjonen - hverdagens liv s lik 

det lenge har artet seg for Emilie, så fortelles det knapt 
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og antydende om et nervesammenbrudd, og deretter ender no

vellen med et brev der Emilie forteller Jon at hun ikke akter 

å vende hjem ennå , hun må fØrst være a l e ine og tenke alt 

igjennom, og siden vil hun kreve forandringer i familiens 

livsmønster. 

I brevet prøver Emilie å analysere sin situasjon og forklare 

hva som ledet fram til sammenbruddet. Arsakene finner hun 

først og fremst i kjØnnsrollene: det er så vanskelig for 

kvinner "Fordi samfunnet er innrettet for menn,"heter det 

(94). Hun anklager Jon for ikke å ha tatt yrket hennes like 

alvorl ig som sitt eget, og stiller spørsmålet: 

"Har du noengang forsonet deg med at arbeidet er like 
viktig for meg som hjemmet og barna? Det verste er 
at din holdning har farget min egen, jeg har lenge 
hatt en hobbyinnstilling til arbeidet, at det var av
veksling, adspredelse - og har ofte hatt en dyp skyld
fØlelse når jeg 9ikk hjemmefra. Nå ser jeg at ar
beidet er innfallsporten ti l alt det andre også. 

Hvis jeg kunne fortelle deg noe om den splittetheten 
jeg har l evd i de s iste årene, så forstod du kanskje 
hvorfor det brast nå." ( 92 .) 

De tidligere delene av novellen støtter denne forklaringa et 

stykke på veg: vi får tydelig inntrykk av at Emilie er den 

som har hovedansvaret for hjemmet og barna, og av at kravene 

fra hjem og yrke samlet gir en for stor belastning. Her 

~l~ er det om novellen også viser at samfunnet er inn

rettet for menn. Også Jon er sliten og stresset, også han 

er SPlittet mellom uforenliqe krav oq forventn inqer: for

ventninqer om ekstrainnsats oq avansement på iobben, for

ventninqer om at han skal ta sin del av oppqavene i hiemmet. 

Novellen qir derfor ikke så mye et innblikk i mannssamfunnets 

kvinneundertrykkelse som den viser en livsform som verken 

menn eller kvinner er tient med, men som nok rammer kvinner 

hardest. Novellen viser hvordan daqen oq uka for Emilie er 

en l a nq serie ritualer oq rutiner, der hun må ta seq av et 
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utall av praktiske oppgaver i bestemte rekkefølger og på 

bestemte måter, og der det er viktig at hun aldri glemmer 

en detalj og aldri forstyrres av uforutsette hendelser, for 

da kan hele programmet sprenges. Like forut for nervesammen

bruddet hender nettopp et par uforutsette ting som innebærer 

at andre trenger hjelp fra Emilie, trenger menneskelig om

sorg og interesse og ikke bare rutinepreget assistanse. Men 

Emilie har ikke overskudd , hennes tidsskjema har ingen mar

giner for menneskelighet, hun kjenner at hun lukker seg for 

venninnen som er kommet i vansker, og hun undres: "Når 

sluttet mennesker å angå henne?" (84.) 

Liksom hun er blitt fremmed for medmennesker, er hun også 

blitt fremmed for seg sjøl. Novellen åpner med å fortelle 

om identitetstap: "Når hun løfter øynene og ser på ham, vet 

hun ofte ingenting om seg selv." Og siden hØrer vi om hvor

dan hun ser seg i speilet og ser en fremmed der. 

Nå rommer riktignok Emilies tidsskjema også annet enn arbeid 

og alvor og travelhet: i helgene slapper hun og Jon av sam

men med barna og med venner og slekt. Men også fritida er 

blitt ritualisert: lØrdagskveldene sammen med vennene Turid 

og Kasper og deres barn følger et fastlagt mønster. Samværet 

skal virke improvisert likesom fØrste gang, men det improvi

serte "er preparert og tatt vare på, lik tørkede blomster" 

(75). Og Emilie merkar at de ikke er i stand til å snakke 

om noe alvorlig, "de har ikke ord som passer, ord som er 

e nkle og hele nok . ( ••• ) Blir de av og til alvorlige, kjen

nes det som noe uanstendig." (76.) Med alvoret forsvinner 

også fØlelsen av mening med tilværelsen, og tanken på dØden 

er ikke lenger skremmende. "Det spiller jo ingen rolle , det 

meste er bagateller og kulisser , snart skal de dø . " (82. ) 

Verre enn stress og mas og trøtthet er vel nettopp dette: 

at livet er blitt så flatt og grått og likegyldig . Men de 

to tingene henger sammen , for alvor og engasjement og men-
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neskelighet krever en helhet som er uoppnåelig for Emilie 

og også for Jon og Turid og Kasper, fordi livet for dem som 

for så mange mennesker i dag er splittet opp i fragmenter. 

Fragmenteringen av livet møter vi også i Bente Clods Brud, 

slik tittelen antyder. De bruddene romanen fortel l er om, er 

først og fremst brudd i kjærlighetsforhold, men dertil hører 

vi om avbrutte arbeidsforhold. Hovedpersonen Bente i denne 

sjølbiografiske romanen skifter jobb og skifter partner en 

rekke ganger i løpet av det tidsrommet verket handler om , 

og bruddene oppleves ofte som kriser. Det oppstykkete ved 

Bentes tilværelse er ikke som i Emilies tilfelle en følge 

av praktisk nødvendighet; den barnløse og på alle måter 

ubundne Bente har en helt annen frihet enn Emilie til å inn

rette sitt liv som hun sjøl vil. Men også for henne mangler 

livet helhet og alvor. Mange av bruddene kan vel ses som 

utslag av en søken etter større helhet, dypere mening, men 

meningen fortaper seg bare mer jo mer rastlØst hun leter 

e tter den. 

De mange erotiske foholdene som er omtalt , fordeler seg på 

to grupper . Langt de fleste er kortvarige og intetsigende 

forhold der partneren er en rein forbruksgjenstand, og disse 

forholdene later til å bety omtre nt like mye e ller lite som 

et restaurantmåltid eller et kinobesøk. Men noen få forhold, 

og særlig to, står i sterk motsetning til dette mønsteret: 

det er forhold som Bente opplever som altoppslukende og som 

hun e r villig til å satse alt på, i forvissning om at dette 

er den store kjærligheten og det eneste i verden som betyr 

noe. Men også disse forholdene ender med brudd. Årsakene er 

nok mange og til dels innflØkte . Bente sjØl forklarer brud

dene fØrst og fremst som resultat av moralsk svikt hos part

nerne. Andre årsaker , som fortelleren ikke trekker fram, 

virker for meg mer nærliggende. 

For det første later det ikke til at forte lleren ser avstan-
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den og motsetningen mellom forbruksholdningen til kjærlig

heten i de kortvarige forholdene og de voldsomt oppskrudde 

kravene og forventningene hun har i de mer langvarige for

holdene. Forbruksholdningen ser ut til å være svært dominer

ende i hennes miljØ, og i de to alvorlige forholdene kan en 

vel se det s lik at hun blir offer for den praksis hun så 

l enge har drevet sjØl: for partnerne JØrgen og Jeanette er 

hun en forbruksgjenstand som de blir lei på samme måte som 

hun er blitt lei så mange før. Det kan virke som om mennes

kene i dette miljøet har mistet evnen ti l varig og forplik

tende kjærlighet til et annet menneske. 

Det gjelder også Bente sjøl, trass i intensiteten i hennes 

fØlelser for først JØrgen og siden Jeanette. Bekjennelses

l itteratur må vel uunngåelig bli sjøl sentrert, men i dette 

verket får vi inntrykk av at det er en utbredt livsstil som 

disponerer for sjølopptatthet: i Bentes miljØ dreier svært 

mye seg om nyte lse , stimulans, spenning, tilfredsstillelse 

i øyeblikket . Dette kan vel igjen ses i sammenheng med den 

forbruksideologien som jeg nevnte innlednings vis, og som er 

så utbredt i moderne kommersialiserte samfunn. Bentes fri

tid består av uopphØrlig konsum, og mennesker og varer kon

sumeres om hverandre i en lØpende strøm. 

Kjærligheten til JØrgen og Jeanette har delvis et annet preg, 

for så vidt som Bente her i hØy grad er innstilt på å gi, og 

sær lig overfor JØrgen kan hun være nærmest sjølutslettende. 

l-len forbruksholdningen kommer vel noe inn også her i de for

ve ntningene hun har om at kjærligheten skal være uavbrutt 

like overveldende og medrivende; den s kal bringe lykksalig

het og nytelse uten bølgedaler og uten e nde. 

!-len disse eksalterte forventningene til kjærligheten kan 

også ses i sammenheng med gamle kjØnnsrollekonvensjoner. 

For rollefordelingen mellom Bente og JØrgen er svært så 

tradisjonell . JØrgen er yrkesmennesket som har kjærligheten 
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som hobby når han har tid, og glemmer den når han ikke har 

tid, og som dertil venter at kvinnene i hans liv ordner opp 

med privatlivet hans, både praktisk og fØlelsesmessig. Bente 

er privatmennesket som nok legger vekt på å være Økonomisk 

sjØlforsørgende og uavhengig, men som samler all interesse 

om privatlivet og især fØlelseslivet. Hun opplever sjølbek

reftelse og sjølutlevelse bare gjennom kjærlighetsforhold, 

og både arbeid og andre venner forsømmes til fordel for den 

ene tilbedte. 

Kvinnens drøm om kjærligheten som livets mål og mening lever 

altså videre blant de moderne unge storbymennesker som Bente 

Clod skriver om. Også i Liv KØltzows Historien om Eli kan 

denne drømmen indirekte sies å styre personene, men drømmen 

er devaluert til konvensjon . Eli har vage forestillinger om 

at kjærligheten skal forandre hennes liv, men hun gifter 

seg fØrst og fremst fordi alle venter det av henne, og fordi 

det e r noe som skal så være. Eli har hele sitt liv vært vant 

til at andre har bestemt for henne, og slik fortsetter det 

å være etter hun gifter seg; ekteskapet forandrer ingenting. 

Ingen sterke følelser er med i spillet; det å gifte seg be

tyr for Eli å gå fra en beskyttet og passiv tilværelse i 

foreldrenes hjem til en like beskyttet og passiv tilværelse 

i et hjem der mannens smak og interesser og meninger bestem

mer alt. Elis egen personlighet er i den grad holdt nede at 

den er nesten ikke-eksisterende . Inntil hun opplever en 

uønsket graviditet, som blir et vendepunkt. Hun tvinger 

igjennom en abort, for første gang tar hun her en sjølsten

dig beslutning. Etter dette avgjØrende valget fØlger nye 

valg: hun reiser fra mann og barn, flytter til Stockholm og 

begynner så smått å etablere en tilværelse der hun litt 

etter litt kan finne seg sjøl. 

Felles for Historien o~ Eli og de andre omtalte fortellingene 

om ekteskap og parforhold er at de a lle handler om sammen

brudd i en eller annen form : brudd mellom partnerne, eller 
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psykisk sammenbrudd for en av dem, eller begge deler. Sammen

bruddet betyr også at personenes virkelighetsbilde , deres 

opplevelse av orden og mening i tilværelsen, bryter sammen. 

Alle personene sØker trygghet og lykke i en skjermet privat 

verden, men finner ikke det de søker. Istedenfor trygghet 

opplever de angst, istedenfor frihet ufrihet, istedenfor 

sjØlreal isering identitetstap. De drØmmer om menneskelig 

nærhet og fellesskap, men ensomhet og kontakt lØshet er det 

de erfarer. Istedenfor livsutfoldelse fØler de likegyldighet 

og tomhet. 

Forfatternes tolkninger av hendelsesforløpene peker mot mange 

og skiftende årsaker til at det går så galt. En inngående 

drøfting av forfatterholdn~ngen i de enkelte verk blir det 

ikke plass til her, noe som er et metodisk dilemma i en ar

tikkel som denne. Jeg har her drØftet et problemområde som 

riktignok står tematisk sentralt i de omtalte verkene og 

f orfatterskape ne, men omtalen av de enke l te verk kan vanske

lig bli annet enn kort og overflatisk. Artikkelen står der

med i fare for å bli en mosaikk av illustrerende eksempler 

he ntet fra spredte litterære tekster som fungerer som en 

kasussamling. En noenlunde grundig analyse av forfatterhold7 

ningen til privatlivets probl emer måtte innebære allsidig 

omtale av verket som litterær komposisjon, men ~n slik ve rk

analyse ville fylle hele artikkelen. 

Noen antydende kommentarer kan kanskje vise at problemet 

iallfall ikke er blitt ignorert i de enkelte verkomtal e ne. 

I flere av tekstene trer forfa tterholdninge n k l art og uprob

lematisk fram av handlingsforlØp og personskildring. Det 

kan neppe være tvil om at Olines skjebne i Torborg Nedreaas ' 

novelle er gjengitt med medfølelse og indignasjon over hus

hjelpens l ivs- og arbeidsvilkår. Heller ikke om at kontrasten 

mellom fiksjon og ukebladsitater i Kampmanns Nok til he l e 

ugen har skarp brodd mot ukebladenes livsbilde og ideologiske 

holdninger . Ungjenta i BjØrg Viks "Klatrerosene" fungerer 

åpenbart svært l a ngt på veg som forfatterens talerør. 
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Atskillig mer sammensatt er "Emilie" i samme novellesamling. 

Også her får vi inntrykk av nærhet mellom hovedpersonens 

bevissthet og forfatterholdningen, og umiddelbart kan det 

virke som om situasjonsanalysen og sjØlforståelsen i Emilies 

brev til Jon har forfatterens støtte. En annen tolkning som 

åpner for andre årsaker til sammenbruddet i tillegg til de 

som Emilie nevner, er imidlertid bygd inn i andre deler av 

novellen, i det bilde som er gitt av fami liens livsform og 

Emilies opplevelse av hverdagen. Ingen enkeltforklaring peker 

seg ut som den eneste rette eller den overordnete. Teksten 

formidler et virkelighetsbilde som er formet - gjennom ut

valg, sammensetning, aksentuering osv. - men ikke gjennom

tolket. Leserens forståelse kan møte tekstens kimer til inn

sikt og bearbeide dem videre. Virkel ighetsbildet lever fordi 

elementene i det spiller sammen i leserens bevissthet i et 

spill som kan forandre karakter når vi stiller nye spørsmål til 

teksten. Emilies brev gir en versjon av det spillet som 

har foldet seg ut tidligere i novellen, forut for samme nbrud

det. Det kan tenkes at denne versjonen også var BjØrg Viks 

be visste versjon, skjØnt jeg tviler på de t. Ne n den immanente 

forfatterholdningen er iallfall åpnere, mer flertydig enn 

Emilies tolkning i brevet. Hens Nedreaas' "Kall meg Line

mor" har et nokså entydig og klart didaktisk sikte, invi

terer "Emilie" leserne t il e n diskusjon me d teksten: Hva er 

galt med måten Emilie og Jon, og så mange av oss andre, inn

retter våre liv på? 

Noe delvis ti l svarende gjelder Tove Ditlevsens og Bente Clods 

sjølbiografiske romaner, me n probleme ne omkring forfatter

holdningen får her en mer spesiell karakter fordi hovedper

sonen er identis k med forfatteren. Identisk i den forstand 

at hun bærer samme navn som forfatteren og har en de l vik

tige opplevelser og erfaringer felles med henne. ~len også 

romanenes Tove og Bente tre r fram som personer innenfor en 

fiksjon. Klarest gjelder det Tove i Gift. Hun møter oss fra 

fØrst til sist som et naivt, spontant og emosjonelt barn, 
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mens den som tegner henne, åpenbart er en reflektert og be

visst arbeidende kunstner. Gift er en stramt komponert roman, 

der forfatteren gjennom et system av paralleller og gjen

takelser kaster lys over Toves problemer med å være gift og 

bruke gift. 

Bente Clods Brud er langt lØsere i strukturen, for ikke å 

si mer ustrukturert, men den er samtidig mer åpen for veks

lende tolkninger og vurderinger. Også den kan s ies å reise 

spørsmålet hva som er galt med en livsform som er utbredt i 

moderne tid, og også her gir hovedpersonen s var som l eserne 

ikke nØdvendigvis er enige i. I det foregående har jeg pole

misert en del mot personen Bente; jeg mener en del av den 

motgang h un møter, kan skyldes trekk i hennes holdninger og 

hennes l ivsstil som hun sjøl ikke later til å være seg be

visst. Men dette er ikke nØdvendigvis samtidig en polemikk 

mot romanen; den gjØr det mulig for leserne å se mønstre som 

Bente ikke ser, og kanskje heller ikke forfatteren Bente 

Clod. Bente utleverer seg og sitt liv uforbeholdent, og styr

ken i verket ligger i åpenheten omkring de mange nederlag, 

skuffelser og smertefulle sammenbrudd hun opplever. Også i 

denne romanen lever virkelighetsbildet i noen grad sitt 

eget liv, og skiftende sammenhenger tegner seg for leserne, 

med eller mot Bentes egen forståelse. 

Når de omtalte tekstene ses under ett, kan på liknende vis 

mønstre og sammenhenger tegne seg i det livsbilde de gir . 

Jeg skal sammenfatte noen av dem t il slutt. Sammenbrudd, 

utrygghet, ufrihet, tomhet er altså gjennomgående problemer; 

personene skuffes i sitt ønske om ekte livsinnhold. Nyere 

diktning kan ofte gi inntrykk av at vi lever i en ti l stand 

av følelsesmessig underernæring i moderne samfunn; dype emo

sjonelle behov blir ikke tilfredsstilt . Årsakene til dette 

kan igjen være mange. Noen av de omtalte tekstene viser sur

rogatoppl evelsene som ikke bare erstatter, men også trenger 

til side ekte verdier. Vårt privatliv er så fylt av forbruk 
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- forbruk av ting, forbruk av underholdning - at det ikke 

l enger har plass for alvor og dybde . En oppjaget livsform 

vinker i samme retning. Effektivitetskravene i yrkeslivet 

er så store i dag at det blir lite av krefter og overskudd 

igjen til et fullverdig privatliv; det meste av fritida går 

med til å administrere de mange små og store praktiske opp

gaver som gjør effektivitet nødvendig også i privatlivet. 

BjØrg Viks Emilie reflekterer over sin egen følelseslØshet 

og tenker at "Velger man lidenskap, velger man det sårbare, 

det uutholdelige." (81.) 

Lidenskap betyr sårbarhet, betyr å utsette seg for smerte . 

Travelhet og effektivitetskrav kan være ~n grunn til at vi 

unngår sårbarhet så l angt vi kan. En annen grunn kan være 

en generell tendens til å unngå konflikter, unngå problemer, 

unngå det vonde og vanskelige. En slik tendens ser vi i alle 

de omtalte tekstene, og i de fleste av dem er den koplet 

sammen med forestillinger om at fritida først og fremst skal 

gi avkopling, og at h jemmet skal være et fristed for bekym

ringer, slik det heter i Kampmanns ukebladsitat. Flukten 

inn i det private i håp om å finne trygghet er et særlig 

markant motiv i Tove Ditlevsens romaner, men i større ell er 

mindre grad ser vi samme tendens til konfliktunnvikelse hos 

de andre hovedpersonene. 

Om trangen til et l ett og problemløst liv er mer utbredt hos 

kvinner enn hos menn, kan vel være tvilsomt , men i de omtalte 

verkene er det især hos kvinner vi ser den. Det kan ha sam

menheng med visse sider av den tradisjonelle kvinnerollen -

dels kvinnens oppgave som konfliktdemper, men især det at 

privatlivet tradisjonelt er kvinnens område, samfunnslivet 

mannens, og privatlivet skal gi hvile og avkopling. Dette 

mønsteret tegner seg klart i alle tekstene, også de som 

handler om yrkeskvinner, for ogs~ for dem er yrke og samfunn 

noe sekundært i forhold til privatlivet. 
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Forskjellen og avstanden mellom mannens og kvinne n s livsform 

og tenkemåte skaper mange konflikter i disse verkene . Og 

kjønnsmotsetningen kan føre til det jeg ser som ka ns kje det 

mest grunnleggende problemet når alle t eks t e ne ses under ett: 

splittelse. He nneske t og dets tilværelse e r de lt opp p å kryss 

og tvers. Hjem og samfunn, privatliv og yrkesl iv e r atskilte 

områder som det viser seg svært vanskelig å f orene p å en 

harmonisk måte. I tillegg til forskjellen mellom mannsrolle 

og kvinneroll~ kunne jeg også ha omtalt den klØften me llom 

generasjonene som vi ser i flere av t e kstene. Barn og unge, 

og likeså de gamle, er privatiserte grupper som er skjøvet 

ut i e n ghettotilværelse for seg, med dårlig kontakt me d 

mellomgeneras jonen og med samfunnslivet. Hen også det enkelte 

menneske e r splittet opp i delfunksjoner: tekstene viser 

mennesker som lever i frittstående situasjoner, ute n konti

nuitet og sammenheng. I ~n situasjon spilles fØle l sene ut, 

i en a nne n aktiviseres praktisk arbeidsevne, i e n tredje 

intellektet. Særlig klØften mellom arbeidsliv og privatliv 

betyr ofte en klØft mellom arbeidsevne og følelsesliv. 

Årsakene til splittelsen vil forskjellige forfattere igjen 

tolke forskjellig. Jeg s kal slutte med noe n sitater fra e n 

f o rfat t er som tolker den samfunnsmessig . Sven Holms Det pri

vate liv handle r om et ekteskap som bryter sammen fordi hun 

og han ikke l e nger når fram til hve randre : innenfor samme 

hus lever de i hve r sin tid, i hver sin verden. Hen mangelen 

på fellesskap mellom de to er sett som en fØlge av at opp

deling er se lve det organiserende grunnprinsippet i samfunnet 

de er omgitt av. Fiksjonen i romanen er oppbrutt a v fire 

innskutte korte kapitler med fortellerkommentarer, og det e r 

to av di sse kapit l e ne sitatene er hente t fra. Kommentarene 

gjenta r og g j e ntar at samfunnets oppdeling er ondets rot. 

Hen samtidig oppfordres vi til å forestille oss a n dre måter 

å organisere l ivet og samfunne t på. Hvert av kommenta rkapit

l e ne s lutter med e n ufullfØrt setning og e n tankestrek , og 

her kan leserne dikte videre. 
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"Det er overladt til den enkelte at være enkelt. Det er 
overladt til det private initiativ at være privat. 

Derfor ligger husene hver for sig eller lejlighederne 
ligger hver for sig selv om man siger at man bor i sam
me hus. Derfor kører bilerne hver for sig selv om det er 
i lange rækker så man skulle tro at de var skabt til 
at være sammen. 

Derfor bor familierne hver for sig og i familierne 
bor de enkelte hver for sig og i den enkelte bor for
skellige dele hver for sig. Det er den form for frihed 
der hedder friheden. Vores frihed er friheden til at 
være sig selv, det vil sige at være for sig selv . Den 
der har sit eget sted og sine egne ting , han er sig 
selv fordi han får lov til at være i fred. Det er vores 
form for fred. 
(. .. ) 

I et hus, i et af reservaterne, bor han, hun og bar
net. Deres frihed ser ud som om det er deres egen . Men 
kun så længe alting lykkes. Fra det øjeblik det ikke 
længere lykkes viser det sig at de kun har haft fri
heden til låns. 
( ... ) 

Deres privathed lukker sig om dem selv, de bor i et 
Øde hus og de er selv Øde i huset og inderst i dem 
vokser de øde dele og adskiller sig fra alt det der en 
gang så ud som sammenhæng. Sådan fuldbyrdes det private 
liv. Det er smerten ved det der skal fastholdes !nd
til -" ( 105 f.) 

"Det private liv er blevet en celle som har mistet evnen 
til at dele sig. Den enkelte er ikke mere en del af det 
fælles men undtagelsen fra det. Det er spØrgsmålet ihvor 
længe den opdeling kan eksistere . I det Øjeblik den er 
blevet så tydelig at den kan ses mister den sit herre
dømme. Så samler kraften sig i de isolerede enkelt
dele og bliver en fælles kraft. Det er drømmen om det 
som skal fastholdes indtil -" (220. l 
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