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Sammendrag 
 

I denne oppgaven ser jeg på det tematiske og det fortellertekniske i Cora Sandels Kranes 

konditori. Et interiør med figurer (1945), ”Nina” (1949), ”En Blå sofa” (1927) og ”Carmen 

og Maja” (1932). Formålet med oppgaven er å se på kvinnen som skiller seg ut i eget miljø, 

og jeg undersøker hvordan disse fremstilles i miljøet og i teksten. Det er skrevet mye om 

Sandels fremstilling av kvinnelighet og kvinnens livsvilkår, og hvordan kvinnen avviker fra 

gjeldende konvensjoner i samtiden. I denne oppgaven vil jeg koble de to temaene sammen. 

Det er seks kvinner som blir beskrevet som ”den andre kvinnen” i oppgaven, og mellom disse 

er det både likheter og forskjeller. Jeg mener alle avviker fra eget miljø når de utfordrer 

konvensjoner og forventninger knyttet til kvinnen, og de fremstår som radikale og moderne. 

Jeg vil gjøre en nærlesning av tekstene med et særlig fokus på karakterbeskrivelser, tematikk, 

motiv og det fortellertekniske. Åse Hiort Lervik har i Menneske og miljø i Cora Sandels 

diktning og AnnaCarin Billing har i ”Hvad er sannhet?” Studier i Cora Sandels novellistik 

analysert Sandels tekster med fokus på et gjennomgående motiv i novellene, avvikeren. Jeg 

bruker deres arbeider, men spisser til motivet og fokuserer på kvinnen som avviker fra sitt 

eget miljø på grunn av sin radikale og moderne fremtoning. Jeg vil plassere tekstene i en 

sosial- og kulturhistorisk kontekst og gjør nytte av feministisk teori, kvinnehistorie og 

idéhistorie, og jeg vil ha et litteraturhistorisk perspektiv på lesningen. Jeg benytter blant annet 

Simone de Beauvoirs Det annet kjønn (1949), Karin Johannissons Den sårade divan (2015) 

samt de litteraturhistoriske verkene Norsk kvinnelitteraturhistorie (1989), Nordisk 

kvindelitterturhistorie (1996) og det kvinnehistoriske verket Med kjønnsperspektiv på norsk 

historie (2005) som bakgrunn for lesningen.   
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Forord 
 

Å skrive masteroppgave har vært en lang og lærerik prosess, og det er godt å endelig nærme 

seg målet. Det er mange som fortjener en takk for at denne oppgaven har blitt slik den er blitt. 

Først og fremst vil jeg takke Torill Steinfeldt for grundige tilbakemeldinger og gode råde på 

veien. Jeg vil takke mamma og pappa og mine gode venninner for at dere alltid er her for 

meg og tror på meg, spesielt når jeg ikke gjør det selv. Det hadde ikke gått uten dere. Takk til 

Anette Volla Nilsen for fem fine år med deg ved min høyre side på lesesalen i hver eneste 

eksamensperiode, for alle kaffepauser, for alle middager, og morsomme opplevelser. 
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1 Innledning 
	

Det är Cora Sandels ovanskliga förtjänst att hon som den förste i nutidslitteraturen med 
rent konstnärliga medel och utan några ”kvinnosaks” – fargade biavsikter (i stil med dem 
som trots allt vidlåder framställningen av Noras konflikt) belyst det kvinnliga 
frihetsproblemet i hela dess vidd och med en medveten, tragisk ironi ställt det i 
mötsättning till den bestående ordningen och dess alltid lika grymma bödelsmentalitet  
(Olsson, 1948, s. 24).  

	
Hagar Olsson, den finlandssvenske forfatteren og litteraturkritikeren, skrev i 1948 en  

artikkel om Cora Sandels forfatterskap: ”Cora Sandel och friheten”. I artikkelen, og særlig i 

dette utsagnet, fremheves Sandels gjennomførte bruk av ironi, hvor hun stillferdig kritiserer 

og belyser kvinnens stilling i samfunnet. Sandel var, som Olsson fremhever, ingen 

feministisk forfatter, og hun hadde ikke til hensikt å gjennomføre kvinnekamp med sitt 

forfatterskap. Selv skal hun ha hevdet at hun skrev for begge kjønn. ”Og min tanke har først 

og fremst vært å skrive for menneskene, uten tanke på kjønn” (Øverland, 1995, s. 337). Men 

det er kvinnen, særlig den ensomme og ufrie, som er en sentral skikkelse gjennom hele 

forfatterskapet. Olsson (1948, s. 23) fremhever disse kvinneskikkelsene som noe nytt i 

litteraturen og betrakter Sandel som en pioner i skildringen av frihetsproblemet for kvinnen. 

Hun fremstiller kvinnens tilværelse i samtiden i all sin nakenhet (Olsson, 1948, s. 21).  

 

Sandel setter sine kvinneskikkelser opp mot den etablerte samfunnsorden. Det å være utenfor 

eller avviker er en særlig tematikk gjennom hele forfatterskapet. De individuelle 

kvinneskikkelsene skildres ofte i møte med en moderne, urbanisert verden, i overgangstiden i 

Sandels egen samtid, og hun utfordrer kjønnsrollene i flere av sine verk. Hun skildrer 

nedtrykte, etisk uselvstendige, asosiale, ofte ensomme og utilfredsstilte kvinner, som til tross 

for politisk frihet, fortsatt er fanget i sin indre personlige ufrihet (Hagermann, 1948, s. 28). 

Dette, sammen med hennes gjennomførte sympati med mennesker som har det vanskelig, 

vekket min interesse for forfatterskapet, og er bakgrunnen for valg av mitt masterprosjekt. 

Fokuset vil nettopp være på de kvinnene som bryter med forventningene i eget miljø.  

 

Sandel har aldri tilhørt de underkjente forfatterne, men hun har tidvis havnet i skyggen for 

andre kvinnelige forfattere fra samme periode, blant annet Sigrid Undset. Men Sandel er også 

et eksempel på en forfatter som har bevart, eller også fått styrket sin stilling, og hun har fått 

en sikker plass i den norske litterære kanon. I dag kjenner mange til hennes forfatterskap for 

Alberte- trilogien, og det er romanene som har fått mest oppmerksomhet. Men i sin samtid 
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var Sandel kanskje likeså godt kjent som novellist. Hun har skrevet mellom sytti og åtti 

noveller, som har blitt publisert i en rekke ulike magasiner, tidsskrifter og ukeblader, og som 

senere ble samlet i fire novellesamlinger: En blå sofa og andre noveller (1927), Carmen og 

Maja og andre noveller (1932), Mange takk doktor (1935) og Figurer på mørk bunn (1949). I 

tillegg har hun skrevet en novellesamling som av mange er omdiskutert, den mer 

selvbiografiske boken, Dyr jeg har kjent fra 1945.  

 

Henning Howlid Wærp (2005, s. iii) skriver at ”Cora Sandels forfatterskap viser en sjelden 

klokskap i å utforske sosiale relasjoner, og en insisterende søken etter sannhet”. Tekstene 

hennes skildrer kvinnen i ulike livssituasjoner, og reflekterer over temaer som frihet, 

kjærlighet, kvinnens forhold til mannen, medmenneskelighet, lengsler og behov, drømmer, 

barn, fattigdom og andre livsvilkår. Det er tidløse emner som selv over åtti år etter fremdeles 

er relevant. I et intervju om Cora Sandel i Stavanger Aftenblad i 1995 uttalte Janneken 

Øverland: ”Hun er en eksistensiell dikter som viser at hver enkelt av oss har et liv vi selv må 

finne løsningen på, prioritere hva vi vil ha med oss og hva vi vil gi avkall på. Dette er evige 

problemer, og hun er derfor tidløs og klassisk” (Ånestad Tiltnes, 1995). Kanskje er det den 

klassiske tematikken som treffer leseren så mange år etter, for Sandel får fremdeles 

oppmerksomhet. I 2002 ga Nina Marie Evensen ut en ny tekstkritisk utgave av Alberte- 

trilogien, samtidig som AnnaCarin Billing gjorde en samlet studie av novellene hennes. I 

2003 ble det arrangert en festival for Cora Sandel i Tromsø, og i 2005 ga Wærp ut en 

artikkelsamling med tekster om Sandel skrevet av ulike forfattere, De upåaktede liv. Om 

Cora Sandels forfatterskap. Og våren 2016 er det premiere på en teateroppsetning kalt Cora 

og friheten på Nord- Trøndelag teater.  

 

1.1 Presentasjon av prosjektet og problemstilling   
 

Hensikten med oppgaven er å kaste et nytt lys over Sandels verk med en annen innfallsvinkel 

enn det som er gjort tidligere. Det er skrevet mye om Sandels fremstilling av kvinnelighet og 

kvinnens livsvilkår, og hvordan kvinnen avviker fra gjeldende konvensjoner i samfunnet. 

Denne oppgaven vil koble de to temaene sammen. Jeg skriver i skjæringspunktet mellom 

Sandels fremstilling av kvinnelighet og avvikertematikk, og vil fokusere på trekk av ”den nye 

kvinnen” i hennes tekster. Tittelen har jeg hentet fra Cora Sandel om seg selv av Janneken 

Øverland (1983, s. 174), hvor hun skriver, at nettopp lengselen etter et annet liv preger mange 
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av Sandels kvinneskikkelser. Disse kvinnene oppnår en større innsikt når de oppdager at livet 

rommer mer enn det de har, og det vokser frem en lengsel etter noe mer og noe annet i dem. I 

oppgavens utvalgte tekster fins kvinner som lengter etter en større frihet, og de bryter alle 

med gjeldende normer i samtiden, når de følger sine lengsler og sitt behov for et annet liv enn 

det konvensjonelle.  

 

Gjennom de utvalgte tekstene vil jeg undersøke hvordan den ukonvensjonelle moderne 

kvinnen fremstilles. Hun som utfordrer det som forventes av henne i et forsøk på å oppnå 

selvrealisering og frihet. Åse Hiort Lervik har i Menneske og miljø i Cora Sandels diktning 

og AnnaCarin Billing har i ”Hvad er sannhet?” Studier i Cora Sandels novellistik analysert 

Sandels tekster med fokus på et gjennomgående motiv i novellene: avvikeren. Jeg bygger på 

deres arbeider, men spisser til motivet og fokuserer på kvinnen som avviker fra sitt eget 

miljø, på grunn av sine tanker og sin væremåte. Felles for disse kvinnene er at de alle er 

skildret i møte med mannen, og alle er, med unntak av Carmen skildret i et 

kjærlighetsforhold. De har en erotisk utstråling, og de utfordrer miljøet de er en del av på 

grunn av sitt forhold til menn. Disse kvinnene kan kalles for ”den andre kvinnen”. En 

kategorisering som omfatter de kvinnene som bryter med den gjengse livsstilen og det som 

forventes av den bedrestilte delen av befolkningen, når de følger sine behov, lengsler og 

forventninger. Men også kvinner som tilhører et arbeiderklassemiljø, og som kontrasterer og 

utfordrer kvinner i samme sosiale posisjon. Kvinnene skiller seg ut på forskjellige måter, men 

de har det til felles at de fremstår som moderne og radikale. De utfordrer kjønnsrollene, de 

lengter etter frihet og de forsøker å løsrive seg fra normene som styrer livene deres. 

Oppgavens problemstilling er dermed følgende: 

 

Hvordan fremstilles ”den andre kvinnen” fortellerteknisk og tematisk i Cora Sandels 

forfatterskap? 

 

Jeg vil analysere disse kvinnene på historie- og diskursnivå og undersøke hvordan de er som 

”personligheter”, men også hvordan de fremstilles i tekstene. Fokuset vil være på hvordan 

”den andre kvinnen” bryter med konvensjoner og forventninger i samfunnet, hva det er som 

gjør at hun skiller seg ut, hvordan hun skiller seg ut fra eget miljø, og hvordan hun fremstilles 

av miljøet. Men også hvordan fortelleren og teksten fremstiller disse kvinnene. Tilslutt vil jeg 

sammenlikne dem i et avsluttende kapittel, der jeg ser på hva som gjør dem like og hvordan 

de skiller seg fra hverandre, konkludere og oppsummere.  
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1.2 Avgrensning av materiale 
 

Materialet består av en roman, en lengre fortelling og to noveller. Kranes konditori. Interiør 

med figurer (19461), ”Nina” (1949), ”En blå sofa” (1927) og ”Carmen og Maja” (1932). 

Tekstene i utvalget er forskjellige, og ingen av dem fremstiller samme type kvinneskikkelse. 

Men felles for dem er at de alle handler om kvinnen og hennes forhold til erotikk. De skildrer 

henne i møte med mannen i ulike situasjoner og under ulike forutsetninger. Alle tekstene 

handler om kjærlighet, og de forteller hver sin kjærlighetshistorie. Carmen i ”Carmen og 

Maja” er som nevnt, den eneste som ikke skildres direkte i et kjærlighetsforhold, men hun 

blir en trussel for Majas kjæreste og deres forhold. I alle tekstene fremstilles kvinnen som 

avviker, en som avviker fra de normer og forventninger som stilles fra samfunnet. Alle er 

erotisk aktive på en slik måte at de utfordrer eget miljø, og de fordømmes dermed for sin 

oppførsel. Men ingen av kvinnene skiller seg ut i så stor grad at de faller helt utenom, og de 

blir ikke outsidere i egentlig forstand.  

 

Tekstene er hentet fra ulike tidspunkt i forfatterskapet og novellene er fra forskjellige 

novellesamlinger for å få et bredt utvalg. I analysene får Kranes konditori og ”Nina” størst 

vekt, mens ”En blå sofa” og ”Carmen og Maja” brukes for å utdype og nyansere. De fire 

tekstene skildrer noen tydelige kvinnetyper, men de viser også en variasjon, der noen av 

kvinnene kontrasterer hverandre. Blant annet står fru Ludvigsen i ”En blå sofa” i kontrast til 

Katinka i Kranes konditori, og Carmen i ”Carmen og Maja” i kontrast til Nina.  

 

Det å bare bruke fire tekster medfører en risiko for å utelate noen som kanskje burde vært 

inkludert, og det vil ikke være mulig å gi noe helhetlig bilde av forfatterskapet. Det er heller 

ikke hensikten. Men det gjør det mulig å gjennomføre en mer tekstsentrert lesning av verkene 

og en anledning til å gå dypere inn i materialet, og komme tettere inn på skildringene av 

kvinneskikkelsene.  

 

Det finnes flere eksempler på kvinner som havner utenfor i forfatterskapet, kvinner som er 

ensomme, og som ikke finner seg til rette innenfor de rammer og konvensjoner samfunnet 

fremsetter. Mange fremstilles som erotisk aktive, og flere av dem havner utenfor samfunnet 

																																																								
1	Kranes konditori. Interiør med figurer er utgitt første gang i 1945, men verket jeg benytter i 
oppgaven er trykt i 1946.	
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på grunn av sin adferd, for eksempel den prostituerte Lort- Katrine i novellen med samme 

navn, og Lola, den spanske modellen som har en utagerende og sensuell fremtoning. Hun 

ligner på Carmen, men faller utenfor motivkretsen, fordi hun ikke inngår i noen 

kjærlighetsrelasjon. Lort- Katrine faller også utenfor fordi hun fremstilles som en fullstendig 

outsider i samfunnet. Fru Larsen i ”Larsens” kan også leses som en kvinnelig avviker. Hun 

mistrives som den gifte husmoren og føler seg underlegen i forholdet til mannen, særlig i 

møte med den fremmede kvinnen som dukker opp mot slutten, men hun fremstilles ikke som 

en erotisk avviker. Det er kjærlighet og kvinnens erotiske avvikende adferd som er den felles 

linken i tekstutvalget. 

 

1.3 Om forfatterskapet 
 

Sara Cecilia Margareta Gørvell Fabricius, er den voksne kvinnen bak forfatternavnet Cora 

Sandel. Hun var voksen da hun begynte å skrive. Førtito år gammel ga hun ut sin første 

novelle, og det skulle bli starten på et relativt kort, men velskrevet forfatterskap. De fem 

romanene og de rundt åtti novellene og fortellingene publiserte hun i perioden 1922 til 1949. 

Motivisk spenner forfatterskapet seg fra en medfølende skildring av isbjørner i Tromsøs gater 

til kvinneliv i et harem i Østen (Øverland, 1996, s. 323). I 1926 fikk hun sitt gjennombrudd 

med Alberte og Jakob og boken ble en suksess. Som person var hun beskjeden og anonym. 

Økonomi var et problem for henne hele hennes voksne liv, og en av hovedårsakene til at hun 

begynte å skrive. Hun var i utgangspunktet kunstmaler, og både i de kortere og lengre 

prosatekstene kommer en helt spesiell stil til uttrykk, der man kan se en forbindelse mellom 

de maleriene Sara Fabricius malte, og de tekstene Cora Sandel skrev. Tekstene hennes består 

av en tett strøm av episoder og småbilder der ”da” og ”nå” knyttes sammen. Den egentlige 

”nå”- situasjonen avbrytes hele tiden av ”da”- situasjonen, og på denne måten blir 

refleksjonene over fortiden- og framtiden- en naturlig del av nåtiden (Øverland, 1989a, s. 

187).  

 

Sandel er en forfatter med en uvanlig sans for detaljer. Tekstene hennes er konsentrerte, hun 

både antyder og skildrer direkte. De er preget av alvor og skildrer gjerne hvordan hverdagens 

slit kan ligge som en tung bør over karakterene og stenge for lengsler og forventninger. Det 

er først og fremst det utsatte individet hun skildrer. Hun tar alltid outsiderens parti, enten det 

er en kvinne, et barn eller en mann som befinner seg i en vanskelig situasjon (Øverland, 
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1996, s. 323). Det er den ensomme kvinnen som er hennes gjennomgangsfigur. Disse 

tematiserer og skildrer hun på ulikt vis, men felles for dem er at de på forskjellige måter har 

drømmer og lengsler som de ikke får tilfredsstilt og samtidig en dyp ensomhet som de aldri 

klarer å kjempe seg fri fra. Hun viser gjerne dem som er maktesløse, de som mislykkes i 

forsøket på å løsrive seg fra samfunnets normer, krav og forventninger. Kvinnene til Sandel 

viser hvordan det var å være kvinne i et mannsdominert samfunn. Noen av dem gjør opprør 

for uavhengighet og egen frihet. De fleste av dem står frem som relativt beskjedne, relativt 

ubemidlede og ofte hemmet av de konvensjonene de forsøker å gjøre et oppgjør med 

(Øverland, 1989a, s. 183). I denne oppgaven er det disse kvinnene som er i fokus, de som 

lengter etter frihet, men som hemmes av samfunnets krav.  

 

1.4 Forskningshistorie 
 

Forskningstradisjonen om Cora Sandels forfatterskap er relativt liten og tidsmessig spredd.  

Det er skrevet flere artikler og avhandlinger om hennes verk og noen om forfatterens liv og 

arbeid. I 1957 kom den første biografien om henne, Cora Sandel. En dikter i ånd og sannhet 

skrevet av Odd Solumsmoen og i 1983 gav Janneken Øverland ut, Cora Sandel om seg selv. I 

1995 ga hun ut en større biografisk studie, Cora Sandel. En biografi. I 1977 utga Åse Hiort 

Lervik monografien Menneske og miljø i Cora Sandels diktning, der hun tar for seg hele 

forfatterskapet i store trekk. Berit Ryen Mangset kom samme år med et verk om 

Albertebøkene, Alberte- fra et kvinnesynspunkt. I 1982 ga Steinar Gimnes ut en bok om 

Sandels forfatterskap, Cora Sandel, og Kjersti Bale utga i 1987 Friheten som utopi: en 

analyse av Cora Sandels Alberte- trilogi. Det er skrevet tre doktoravhandlinger om tekstene 

hennes. Ellen Rees gjorde i 1995 en analyse av Sandels fem romaner, Cora Sandel: 

Norwegian Neo- Realist or European Modernist?. Hun har i tillegg skrevet en rekke artikler 

om Sandels verk, blant annet Figurative Space in the Novels of Cora Sandel, som jeg vil 

benytte meg av senere i oppgaven. I 2000 ga Allison Aune Hinkel ut sin avhandling, The art 

of Cora Sandel: a Norwegian painter and writer, med fokus på forholdet mellom Sandel som 

maler og forfatter. Og i 2002 gjorde AnnaCarin Billing en samlet studie av novellene hennes 

med sin doktoravhandling ”Hvad er sannhet?”. Studier i Cora Sandels novellistik. Det er i 

tillegg skrevet flere upubliserte hovedfagsoppgaver og masteroppgaver, artikler og 

anmeldelser av verkene. Det er særlig romanene hennes som har fått oppmerksomhet, mens 
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novellene har havnet mer i skyggen. Videre i dette kapitlet vil fokuset være på det som er 

skrevet om oppgavens utvalgte tekster. 

 

Kranes konditori har fått adskillig mer oppmerksomhet enn novellene. Ivar Havnevik gjorde 

en undersøkelse av norske interiørromaner i 1969, Norske interiørromaner. I dette verket 

inngår Kranes konditori. Samme år skrev Sigurd Bretteville- Jensen en artikkel med fokus på 

fortellerteknikken i romanen, ”Beretterteknikken i ”Kranes konditori”. Christian Jackson 

gjorde en marxistisk lesning av romanen i 1978, ”Cora Sandel: Kranes konditori”, og Odd 

Inge Langholm skrev en artikkel i 1981 der han fokuserer på den sceniske fremstillingen i 

romanen: ”Cora Sandel, Kranes konditori”. Janneken Øverland har skrevet flere artikler om 

Cora Sandels forfatterskap, blant annet ”Cora Sandel som samfunnskritiker” fra 1973 og flere 

som er trykt i Nordisk kvindelitteraturhistorie og i Norsk kvinnelitteraturhistorie. I 1998 ga 

Berit Ryen Mangset ut boken Om Kranes konditori av Cora Sandel. Erik Angell- Hansen 

skrev i 1999 masteroppgaven ”Sladder i Kranes konditori”, og i 2005 skrev Anne Lundquist 

artikkelen ”Kranes konditori, et avslørende sladrespeil”. Linda Wahlmann Olsen leverte 

samme år en hovedoppgave om den genremessige plasseringen av romanen ”Et interiør med 

figurer”, teatralitet, ironi og genreperspektiv i Cora Sandels Kranes konditori. Og Wærp ga 

ut sin artikkelsamling De upåaktede liv: Om Cora Sandels forfatterskap, den første 

artikkelsamlingen om hennes forfatterskap. Samlingen består av flere artikler som  

omhandler Sandels romaner, noveller, mottakelse av bøkene, sensurering av Alberte- 

trilogien og Cora Sandels familiebakgrunn. I Det norske litterære Feminapolis:1880-1980 fra 

2011 har Jane Klok gjort en større undersøkelse av den litterære byens betydning hos fire 

store kvinnelige forfattere, Amalie Skram, Sigrid Undset, Cora Sandel og Ebba Haslund. Her 

gjør hun blant annet en omfattende analyse av Kranes konditori.  

 

Novellene har som nevnt ikke hatt noen fremtredende plass i Sandelforskningen. I Janneken 

Øverlands masteroppgave: Kvinner i oppbrudd. En studie av motivet individ – samfunn i 

Cora Sandels noveller fra 1973 finnes en gjennomgang av flere av novellene. Åse Hiort 

Lervik har i sitt verk fra 1977 også behandlet noen av disse. Billings doktoravhandling er den 

første som analyserer alle novellene sett under ett. Særlig er det skrevet lite om ”Nina”. 

Novellen er nevnt hos Lervik, Øverland og Billing, og i 1950 skrev Inger Hagerup en 

anmeldelse, ”Cora Sandels figurer på mørk bunn” i Kvinnen og tiden. I 1955 skrev Torborg 

Nederaas om ”Figurer på mørk bunn” i et særnummer om Sandel i Kvinnen og tiden. Begge 

omtaler ”Nina”, men ingen av dem har gjort en helhetlig analyse av novellen. Om ”En blå 
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sofa” og ”Carmen og Maja” er det også skrevet lite, men de er nevnt og analysert hos Lervik, 

Øverland og Billing. 

  

1.5 Oppbygging av oppgaven 
 

For å få en mest mulig oversiktlig oppgave tar jeg for meg ett og ett verk. Jeg sorterer dem 

etter lengde og kompleksitet, heller enn utgivelsesår, fordi det er mer hensiktsmessig i 

forhold til analysen av ”den andre kvinnen”. I kapittel tre, fire, fem og seks vil jeg gjøre fire 

selvstendige analyser av tekstene der alle har fokus på hvordan ”den andre kvinnen” 

fremstilles, og de fire kapitlene bygges derfor opp på samme måte. I kapittel tre tar jeg for 

meg Kranes konditori. Her vil jeg ha et særlig fokus på det narratologiske fordi jeg mener at 

fortellerstemmen, den sceniske oppbyggingen og tekstens ironi er viktig i forhold til den 

tematiske analysen og fremstillingen av kvinnen. Her er særlig forholdet mellom teksten og 

leseren sentralt. Jeg skal analysere tre kvinner i Kranes konditori, Katinka, Elise og Borghild. 

I kapittel fire tar jeg for meg ”Nina”. Her vil fokuset være på hovedpersonen Nina og hennes 

forhold både til seg selv og menn, for å belyse hvordan hun fremstilles som ”den andre”. I 

kapittel fem tar jeg utgangspunkt i ”En blå sofa”. Her er det en navnløs biperson jeg 

analyserer som ”den andre kvinnen”, men hovedpersonen får også stor plass, fordi hun er en 

viktig brikke i fremstillingen av ”den andre”. I kapittel seks skal jeg analysere ”Carmen og 

Maja”. Her er det Carmens kyniske lek med mannen som står sentralt. I det avsluttende 

kapitlet, kapittel sju, sammenliknes de seks kvinnelige karakterene som leses som ”den andre 

kvinnen”. I denne delen vil jeg oppsummere hvordan de skiller seg fra hverandre, hvordan de 

er like og hva de representerer som virker truende på samfunnet. Dette vil bli belyst gjennom 

en sammenlikning av det fortellertekniske og personskildringene av ”den andre kvinnen”, 

basert på de foregående kapitlene. 
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2 Tidligere forskning, teori og metode 
 

For å svare på problemstillingen vil jeg gjøre en nærlesning av Sandels tekster, med et særlig 

fokus på fremstilling av karakterene, motiv, tematikk og det fortellertekniske, da 

hovedsakelig ironi, fortellerstemme og synsvinkel. Som bakgrunn for lesningen vil jeg gjøre 

nytte av feministisk teori, kvinnehistorie, idéhistorie og ha et litteraturhistorisk perspektiv. 

Hensikten med oppgaven er å lese avvikermotivet i nytt lys, og se hvordan Sandel skildrer 

kvinner som utfordrer samfunnets normer på ulik måte.  

 

2.1 Avvikermotivet hos Åse Hiort Lervik og AnnaCarin 

Billing 
 

Som nevnt bruker jeg Åse Hiort Lerviks Menneske og miljø i Cora Sandels diktning og 

AnnaCarin Billings ”Hvad er sannhet?” Studier i Cora Sandels novellistik, og deres 

undersøkelse av avvikermotivet i Sandels forfatterskap. Begge ser på en sentral gruppe 

tekster hos Sandel, hvor hun skaper karakterer som faller utenfor sitt eget miljø. De sorterer 

novellene etter motiver i tekstene, og har et videre begrep av avvikermotivet enn jeg vil ha. 

Hos begge omfatter avvikermotivet alle de karakterene som bryter med normen, både menn 

og kvinner. Mens jeg vil fokusere på den sosialt avvikende kvinnen som har en erotisk 

fremtoning og moderne trekk ved sin karakter. Jeg viser til deres undersøkelser av 

motivkretsen underveis i oppgaven, både for å underbygge og for å drøfte mine påstander, og 

for å skrive i en forlengelse av disse.  

 

Lervik tar utgangspunkt i ”Kunsten å myrde” og den tidligere utgaven av novellen, 

”Synspunkter”, og knytter sine undersøkelser av avvikermotivet sammen med en analyse av 

miljø og iakttakersituasjon.  

 

Novellen ”Synspunkter” viser at Cora Sandel allerede da hun begynte å trykke sine 
første noveller, var opptatt av forholdet mellom miljø og individ, mellom gruppe og 
avviker, og av samfunnets eller familiens press på den enkelte som ikke vil eller kan 
tilpasse seg de rådende normer for moral og adferd. Det vedblir å være et sentralt 
motiv hele hennes forfatterskap igjennom, både i novellene og i romanene (Lervik, 
1977, s. 157).  
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Lervik løfter frem flere elementer som er avgjørende for å lese en karakter som avviker og 

påpeker at motsetningsforholdet mellom avvikeren og miljøet er et tilbakevendende motiv i 

Sandels diktning. Ofte er det avvikerens erotiske adferd som utfordrer miljøet, men det kan 

også være andre særegenheter ved karakteren som gjør at denne skiller seg ut. I Lerviks 

forklaring av avvikermotivet spiller miljøet en stor rolle i forhold til utestengning av 

personer. Avvikeren som representerer en annen livsform enn det kollektive miljøet, blir sett 

på som noe fremmed og farlig. Miljøet rundt, enten familien til den utsatte, eller i form av et 

lite samfunn som en småby fremstilles som et kompakt miljø og skyver avvikeren ut på siden 

(Lervik, 1977, s. 153). Avvikeren kan være en fremmed som tilfeldigvis havner i miljøet, og 

som utsettes for kollektivets fordømmelse. Eller det kan være en som har vokst opp i det, 

men som ikke har funnet seg til rette. Miljøets holdning kan variere, og spenner fra en 

nysgjerrighet overfor den som ikke tilpasser seg, til en passiv avstand, helt til et så stort press 

at det driver avvikeren under (Lervik, 1977, s. 154). De fleste av tekstene Lervik behandler 

som avvikernoveller handler om kvinner, men i få tilfeller kan det også leses i novellene som 

handler om menn.  

 

I sin doktoravhandling gjennomgår Billing Sandels novellesamlinger. Hun tar utgangspunkt i 

forholdet mellom sannhet og løgn og ser det i sammenheng med de kvinnelige karakterene og 

deres vanskeligheter. Hun sorterer novellene Sandel skrev på 20- og 30- tallet inn under 

motivene: avviker, makt, moderskap og barn, og knytter avvikermotivet til maktmotivet. De 

som beskrives som maktløse er gjerne de som avviker fra de gjeldende normene, for i 

avvikernovellene ligger gjerne makten i et kollektiv. Utgangspunktet for Billings analyser er 

moderne genusteorier. Hun ser på noveller der kvinnen på et eller annet vis skiller seg fra 

normen gjennom sin oppførsel i et gitt miljø og som fordømmes av omgivelsene, men også 

den ensomme, utenforstående kvinnen som plutselig dukker opp i et fremmed miljø, og den 

mannlige avvikeren.  

 

Verken Billing eller Lervik tar for seg avvikermotivet i de tre novellene jeg har valgt, og 

heller ikke i Kranes konditori. Hos Lervik (1977, s. 171) faller ”En blå sofa” helt utenfor 

motivkretsen, ettersom motivet er kvinnen som den underlegne i ekteskapet, i et 

kjærlighetsforhold. Jeg har et annet perspektiv enn Lervik og velger å inkludere novellen. Jeg 

interesserer meg for den frigjorte snekkerdamen som figurerer i novellen som en birolle, i 

motsetning til Lervik som fokuserer på novellens hovedperson, fru Ludvigsen. Nina 

karakteriseres av Lervik (1977, s. 186) som en erotisk avviker, men hun er ikke skildret i 
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forhold til noe miljø og behandles derfor heller ikke som avviker i kapitlet hos Lervik. Jeg 

mener derimot at hun oppfattes som avviker av mennene og i forhold til sitt miljø, og velger å 

inkludere ”Nina”. Lervik (1977, s. 192) viser, at i novellene der avvikeren er et hovedmotiv, 

er det miljøet som gjør det vanskelig å leve med et avvik eller handikapp, og at det forverrer 

situasjonen. Dette er særlig tydelig i Kranes konditori. Når karakteren har ønsker og behov 

som er annerledes enn det normale, kan det ikke tolereres, og det gjør personen til et suspekt 

individ, selv om avvikeren ikke er unormal i odiøs- betydning, og heller ikke psykopat eller 

kriminell (Lervik, 1977, s. 192). I Sandels noveller handler avvikermotivet om de mennesker 

som skiller seg ut fra flertallet, men det er sjelden de faller helt ut av samfunnet. Dette 

tydeliggjøres i de fire tekstene jeg har valgt ut, der kvinnen utfordrer normer gjennom sin 

adferd uten at noen av dem blir fremstilt som fullstendig outsidere. 

 

Lervik (1977, s. 227) hevder at den sentrale moralske konflikten hos Cora Sandels fiktive 

personer, består i den dype motsetningen mellom hensynet til seg selv, og hensynet til andre 

mennesker, mellom selvutfoldelse, egoisme og ansvar og oppofrelse for andre. Hun (1977, s. 

227) mener at de kvinnene som makter å realisere seg selv, kommer frem til en slags lykke i 

oppbruddet med miljøet, mens de som ikke greier å bryte opp eller hevde seg mot 

fellesskapet, ofte, ender opp i katastrofe eller i utslettelse. For flere av de kvinnelige 

karakterene til Sandel blir nettopp selvmord en løsning på problemene. Også Billing ( 2002, 

s.118) fremhever konflikten som ligger mellom hensynet til seg selv og til det kollektive, og 

skriver at Sandels noveller som handler om ekteskapet skildrer et moderne kvinnelig 

dilemma, der konflikten ligger i om man skal forene selvhevdelse med familie. Dette er et 

problem jeg tar for meg i analysen av ”En blå sofa”. Billing (2002, s. 132) mener, i 

motsetning til Lervik, at det ikke finnes noen egentlige vinnere i Sandels tekster, fordi Sandel 

ser ut til å være kritisk mot det eldre systemet der kvinnen vantrives i hjemmet og lengter mot 

en annen tilværelse, men også til det nyere systemet der både menn og kvinner er tapere, og 

der de seierne som fremdeles er mulige, går til de hensynsløse, kjølige kvinnene som leker 

med både mannens og kvinnens følelser og liv. Denne problematikken vil jeg vise er særlig 

sentralt i analysene av ”Nina” og ”Carmen og Maja”. Billing (2002, s. 132) understreker at 

det ikke noe sted i novellene finnes eksempler på en kvinnelig karakter som bryter med 

mønsteret av makt og undertrykkelse, der kvinnen frigjøres fra en krevende husmortilværelse 

og vinner på det. Dette er annerledes enn hva Lervik poengterer, og jeg vil bruke deres 

analyser for å drøfte ulike sider av karakterene, og for å undersøke hvordan de fiktive 

personene ender opp. 
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2.2 Annen sekundærlitteratur 
 

I et forsøk på å finne en sammenheng mellom de kvinneskikkelsene jeg trekker frem, vil jeg 

ha et fokus på kropp, klær, kjønn, miljø og seksualitet, og gjør nytte av en del faglitteratur for 

å belyse disse elementene. Det vil som tidligere nevnt, bli en nærlesning av Sandels verk, 

men med et blikk på kontekst i et forsøk på å plassere ”den andre kvinnen” inn i en sosial og 

kulturhistorisk sammenheng. 

 

I den forbindelse vil jeg gjøre nytte av Simone de Beauvoirs drøfting av kvinnen og forholdet 

mellom mannen og kvinnen i Det annet kjønn (1949). Boken leverer en feministisk analyse 

av samfunnet ved midten av 1900- tallet, og både Figurer på mørk bunn og Kranes konditori 

ble utgitt i samme periode. Toril Moi skriver at ”Det annet kjønn (1949) er det 20. århundres 

viktigste feministiske tekst, fordi den gir filosofisk dybde til kvinners dagligdagse erfaringer” 

(Moi, 2000, s. 7). Beauvoirs forståelse av frihet og hennes analyse av hvordan kvinnen 

formes til å oppfatte seg selv som sekundær i forhold til mannen (Moi, 2000, s. 7), bruker jeg 

i min analyse av Sandels kvinner i undersøkelsen av deres jakt på selverkjennelse og egen 

frihet. I Beauvoirs definisjon er kvinnen ”den andre” overfor mannen, hun er den sekundære, 

et objekt. Hun benytter begrepet om kvinner generelt, mens jeg i denne oppgaven legger en 

annen betydning i begrepet. Her er ikke hovedanliggende å se på kvinnen som underlegen i 

forhold til mannen, men heller som ”den andre” i forhold til konvensjoner og forventninger i 

samfunnet. Jeg bruker begrepet ”den andre” om de kvinnene som avviker fra normen, som 

skiller seg ut, utfordrer forventningene og blir oppfattet som en trussel både for mannen, 

samfunnet, men også andre kvinner.  

 

Beauvoirs filosofi er interessant, og jeg mener det er hensiktsmessig å benytte meg av hennes 

verk for å belyse hva det er disse kvinnene bryter med, hvordan de skiller seg ut og hvordan 

og hvorfor de fremstilles som avvikere i et samfunn. ”Beauvoirs prosjekt er å forklare 

hvordan kvinner i Frankrike i 1949 formes til kvinner, altså hvordan de oppdras til å oppfatte 

seg selv som Den andre” (Moi, 2000, s. 15). Med bakgrunn i dette vil jeg se på kvinnen som 

bryter med den tradisjonelle kvinnerollen, altså kvinnen i ekteskapet, og hvordan det fører 

frem til en ny kvinnediskusjon, og tanker om frigjørelse av kvinnen. Jeg benytter meg av 

Beauvoirs filosofi for å belyse hvordan Sandels kvinner bryter med det de blir lært opp til, 



	

	 13	

hvordan og hva samfunnet forventer av dem og hvorfor det er vanskelig for dem å oppnå den 

friheten de lengter etter og etterstreber.  

 

I september 2015 ga Karin Johannisson ut boken, Den sårade divan. Om psykets estetik. Her 

undersøker Johannisson forholdet mellom det kvinnelige individet og psykisk sykdom slik 

det ble fremstilt på begynnelsen av 1900-tallet. Hun stiller spørsmålstegn ved hva som regnes 

som galskap og undersøker hvorfor kvinner har blitt ansett for å ha en svakere psyke enn 

menn, og hvorfor en kvinnes normbrytende adferd vekker mer oppmerksomhet enn mannens. 

Hun undersøker hvor eksentrisk, overdådig og seksuelt frigjort kvinnen kunne være før hun 

gikk over en grense. Og ser på sammenhengen mellom det ytre og det indre, mellom psykiske 

lidelser og kvinnens opplevelse av seg selv. Et moderne bilde av kvinnen med utgangspunkt i 

kultur, psykiatri, kjønn, kropp og seksualitet i Europa på begynnelsen av 1900- tallet skildres. 

Hovedvekten av boken er litt på siden for min analyse, ettersom den i hovedsak fokuserer på 

psykisk sykdom. Men den er allikevel nyttig, og jeg benytter den for å belyse fremveksten av 

den moderne, nye kvinnen på begynnelsen av 1900- tallet. Særlig legger jeg vekt på 

Johannissons beskrivelser av samfunnet og skildringene av de nye kvinnelige rollemodellene 

og jeg undersøker om det finnes trekk av disse hos Sandels karakterer.  

 

I tillegg til disse fire verkene benytter jeg meg av de litteraturhistoriske verkene Nordisk 

kvindelitteraturhistorie, Norsk kvinnelitteraturhistorie og Køn og Kultur av Anne Birgitte 

Richard i tillegg til det kvinnehistoriske verket, Med kjønnsperspektiv på norsk historie for å 

sette Sandels tekster inn i en litteratur- og sosialhistorisk kontekst. For å underbygge, 

nyansere og utvide analysene vil jeg bruke litteratur som analyserer Sandels forfatterskap. Jeg 

bruker to artikler av Henning Hovlid Wærp i: De upåaktede liv. Om Cora Sandels 

forfatterskap, en om Sandels forfatterskap generelt og en om Kranes konditori. I tillegg 

bruker jeg Janneken Øverlands artikkel i samlingen, som omhandler forfatterskapet. Ellen 

Rees doktoravhandling Figurative Space in the Novels of Cora Sandel belyser linken mellom 

malerkunsten og forfatterskapet. I tillegg bruker jeg Per Thomas Andersens omtale av Sandel 

i Norsk litteraturhistorie for å belyse denne sammenhengen. Sigurd Bretteville- Jensen gjør 

en analyse av de fortellertekniske grepene i Kranes konditori. Jeg benytter denne, i tillegg til 

Odd Inge Langholms artikkel, der han har undersøkt den sceniske fremstillingen i romanen 

og ser på betydningen av det private og det offentlige rom. Når jeg ser på den sjangermessige 

plasseringen, benytter jeg meg av Linda Wahlmann Olsens masteroppgave fra 2005, ”Et 

interiør med figurer”- teatralitet, ironi og genreperspektiv i Cora Sandels Kranes konditori. 
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I analysene av ”En blå sofa” og ”Carmen og Maja” støtter jeg meg til Øverlands 

hovedoppgave. Om ”Nina” er det som tidligere nevnt skrevet lite, men jeg viser til Torborg 

Nederaas omtale av novellen, som belyser Ninas erotiske adferd og den makten hun har over 

menn. For å undersøke tematikken, sette det inn i en kulturhistorisk kontekst og drøfte 

betydningen av de erotiske og sensuelle trekkene ved kvinnene bruker jeg Fashion and 

Eroticsm. Ideals of Feminine Beauty from the Victorian Era to the Jazz Age av Valerie Steele 

fra 1985 og Evil Sisters. The threat of female sexuality in twentieth- century culture av Bram 

Dijkstra fra 1998. Undersøkelsen av hvordan kvinnen fremstilles i teksten gjør jeg med 

utgangspunkt i Jacob Lothes Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse (1994). 

 

2.3 Narratologi og sjangerplassering 
 

I Lothes modell forstås den impliserte forfatteren som en abstrakt størrelse som leseren lager 

på grunnlag av tekstkomponentene. Den fungerer som et bilde på forfatteren i teksten (Lothe, 

1994, s. 29). Her er den implisitte leseren også en konstruksjon, som er skilt fra både tilhører 

og den historiske leseren (Lothe, 1994, s. 30). Mens fortelleren forstås som et verktøy, med 

oppgave å formidle og utvikle fortellingen. I analysen skilles det mellom den autorale og 

personale fortelleren og jeg undersøker fortellerens troverdighet der det er relevant. I Lothes 

modell er fortelleren karakterisert ved narrativ autoritet, og frem til vi eventuelt får andre 

signaler, stoler vi på fortelleren (Lothe, 1994, s. 35). Men om teksten gir signaler om det, vil 

autoriteten til fortelleren undergraves og fortelleren blir upålitelig (Lothe, 1994, s. 36). I 

Sandels tekster er den gjennomførte bruken av ironi med på å svekke fortellerens 

troverdighet, og dette påvirker fremstillingen av kvinnene. Hensikten med å undersøke det 

fortellertekniske i de fire tekstene er å se hvordan kvinnene blir fremstilt, men også for å 

undersøke hvordan fortelleren bidrar til å fremme deres avvikende adferd og miljøets 

oppfatning av kvinnene.  

 

Jeg vil i liten grad gå inn i en diskusjon om sjangerplassering av Sandels verk, men velger 

innledningsvis å bemerke at flere av Sandels tekster er vanskelig å plassere. I lesningen av 

verkene begrenser tekstenes form og omfang lesemetoden, og påvirker undersøkelsen av 

kvinneskikkelsene. Det er derfor relevant å trekke det frem i denne forbindelsen. ”Nina” er 

for eksempel så lang og så kompleks at den truer med å sprenge novelleformatet. Derfor 
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velger jeg å omtale den som en lang fortelling. ”En blå sofa” og ”Carmen og Maja” derimot 

er moderne short stories. Flere av Sandels tekster ligger tett opp til denne sjangeren, som 

oppstår på slutten av 1800- tallet, i sammenheng med impresjonismen. Her avløses den eldre 

novellens handlingsforløp av en mer scenisk fremstilling (Lorenzen, 1976, s. 144). En 

skrivestil som er betegnende på Sandel og som gjenspeiler seg i mange av hennes verk. For 

oversiktens skyld vil jeg skille ”Nina” fra Kranes konditori og novellene ved å bruke 

begrepet fortelling om ”Nina”, og novellebegrepet om ”Carmen og Maja” og ”En blå sofa”.  

 

Kranes konditori. Et interiør med figurer er med sin sceniske fremstilling vanskelig å 

plassere. Den er karakterisert som en roman, men har tydelige dramatiske trekk. En 

problematikk som er tatt opp av flere, blant annet i Linda Wahlmann Olsens masteroppgave, 

der tekstens dramatiske form er hovedfokus. Denne problematikken vil jeg la ligge og 

omtaler verket som en roman. På grunn av den sceniske fremstillingen i Kranes konditori og 

de konsentrerte og tidsmessige korte handlingsforløpene i novellene, er det ingen detaljerte 

og nyanserte skildringer av karakterenes utvikling i noen av tekstene. De gir livutsnitt eller 

situasjonsbilder, men valget av sjanger gir lite rom for fremstillinger av mer omfattende 

psykologisk art.  

 

2.4 Narsissisme  
 

Narsissisme, selvkjærlighet, ekstrem selvopptatthet (…) Navnet er hentet fra det greske 
sagn om den vakre Narkissos, som ble forelsket i sitt eget speilbilde i vannet. Innen 
moderne selvpsykologi betegner narsissisme et oppblåst selvbilde, overdrevent egenverd, 
ekstrem egosentrisme, arroganse og en følelse av å være spesielt berettiget. En 
narsissistisk person har også ofte et skjørt selvbilde og er ekstremt sårbar for kritikk og 
krenkelser (Skre, 2012).  

 

I lesningen av ”Nina” og ”Carmen og Maja” vil jeg undersøke om kvinnene har narsissistiske 

trekk. Jeg tar i analysen utgangspunkt i Ulrike Prokops Kvindelig livssammenhæng. Om 

strategiernes indskrænkethed og de umådelige ønsker (1978) og Simone de Beauvoirs Det 

annet kjønn (1949) og deres forståelse av hvordan narsissismen kan utspille seg hos kvinnen. 

”Narcissismen er i virkeligheten en veldefinert fremmedgjøringsprosess: jeg´et blir satt opp 

som et absolutt mål, og subjektet flykter fra seg selv inn i det”, hevder Beauvoir (2000, s. 

723). Det betyr for kvinnen at hun blir sitt eget kjærlighetsobjekt. Og det skjer når hennes 

sjelelige energi trekkes bort fra omverdenen og hun besetter sitt eget jeg (Prokop, 1978, s. 
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128). Beauvoir (2000, s. 723) mener at det er kvinnens sekundære stilling i samfunnet som 

oppfordrer henne, i større grad enn mannen, til å vende seg mot seg selv og vie sin kjærlighet 

til seg selv. Og hun føres til narsissismen av to grunner: Fordi hun føler seg frustrert som 

subjekt ettersom hennes seksualitet er utilfredsstilt og fordi hun gjennom sine funksjoner som 

hustru, mor og husmor ikke anerkjennes i sine særegenheter. Siden hun ikke kan fullbyrde 

seg selv gjennom prosjekter og mål, prøver hun å gripe seg selv i sin egen persons immanens 

(Beauvoir, 2000, s. 723). I stedet for å gjøre egne ting, knytter hun sitt eget jeg til dem som 

allerede er innflytelsesrike og berømte i håp om å identifisere seg med dem ved å gjøre seg til 

musé og inspirator (Beauvoir, 2000, s. 734). Narsissisten kan ikke innrømme at andre ikke 

interesserer seg lidenskapelig for henne, hun er midtpunktet i sitt eget univers, og fordi hun 

ikke kjenner noe annet univers enn sitt eget, er hun det absolutte midtpunktet i verden 

(Beauvoir, 2000, s. 736). Det er mange kvinner som holder fast på den narsissistiske 

storhetsfantasien som oppstår i barndommen, en urealistisk fantasi om at alle må elske dem. 

Dermed oppfatter de sitt eget jeg som verdens midtpunkt og som helt enestående. I denne 

forestillingen må lykken nødvendigvis tilfalle dem. Denne dårlig integrerte narsissisme 

overfører kvinnen til relasjonen med elskeren fordi hun som barn måtte unnvære bekreftelse 

på egen person (Prokop, 1978, s. 141). Mannen gir tilsynelatende kvinnen den bekreftelsen 

hun søker, og hun forveksler den med objektskjærlighet. Men den narsissistiske bekreftelse 

som utspiller seg som det skulle være kjærlighet, er i stor utstrekning upersonlig. Han 

overøser henne med gaver og viser dermed hvor mye han verdsetter den forening han håper å 

få fra henne. Han beundrer henne og fungerer som et narsissistisk speil, der hun ser sin egen 

og hans annerkjennelse (Prokop, 1978 s. 142). Både ”Nina” og ”Carmen” har en fremtoning 

som skiller dem ut fra det miljøet de er en del av. Begge to ser ut til å konsekvent jakte på 

bekreftelse og annerkjennelse av mannen. Jeg vil undersøke om bekreftelsesbehovet deres 

kan bunne i narsissistiske personlighetstrekk, og om narsissismen kan være en medvirkende 

årsak til at disse kvinnene avviker fra eget miljø. 

 

2.5 Samfunnskontekst 
 

Handlingene i Sandels noveller er tidsbestemte. ”En blå sofa”, ”Carmen og Maja” og Kranes 

konditori er lagt til 20- tallet. ”Nina” er plassert i perioden rett før andre verdenskrig. Alle 

tekstene tar opp norske forhold. Generelt bærer Sandels tekster preg av at hun var påvirket av 

den moderniseringen som foregikk i hennes samtid:   
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Miljøene i livet hennes var kontrastfylte, delvis tilfeldige, delvis selvvalgte, og med et 
stort spenn, geografisk og sosialt. De historiske omgivelsene rundt livet hennes 
utgjorde en overgangstid fra et gammelt århundres normer via det tidlige 1900- tallets 
moderniseringsprosjekt i kultur, malerkunst, kjønnsdebatt og kvinnesaksfremvekst 
(Øverland, 2005, s. 18). 

 

Opplevelser knyttet til overgangstiden kommer klart til uttrykk i tekstene, og det har blitt 

spekulert i om særlig Alberte- trilogien er selvbiografisk. Det er den ikke, men Sandels egne 

livserfaringer er en viktig forutsetning for de tekstene hun skrev. Mellomkrigstiden var preget 

av politisk og økonomisk krise. Perioden kjennetegnes av brytninger mellom det moderne og 

gamle tradisjoner. Det skjedde store endringer for kvinnen og hennes liv forandret seg. Hun 

fikk stemmerett i 1913 og bedre tilgang til å ta høyere utdanning, og ble likestilt partner med 

mannen i ekteskapet i første del av århundret. Allerede før århundreskiftet hadde kvinner fra 

arbeiderklassen arbeidet, men nå fikk flere kvinner mulighet til arbeid utenfor hjemmet. På 

flere samfunnsområder ble det lagt til rette for et bedre liv for kvinnen. Men til tross for de 

formelle rettighetene og fremskrittene ble ikke endringene i like stor grad gjennomført i 

praksis. For selv om kvinnen hadde oppnådd likestilling, var ikke det en realitet innenfor 

familielivet. Kjønnsrollemønsteret forble tradisjonelt, og husarbeid og omsorgsarbeid 

fortsatte å være hennes ansvar, mens det i all hovedsak var mannen som hadde 

forsørgeransvar for familien. I 1900 var 90 prosent av mennene, men bare 35 % av kvinnene 

yrkesaktive, og i 1950 ble tre firedeler av kvinnene privat forsørget (Melby, 2005, s. 257). 

Det var en klar norm i samfunnet at den gifte kvinnen skulle være husmor, ikke yrkesaktiv.  

 

Ekteskapshyppigheten var lav frem til midten av 30- årene, og mange kvinner forble ugifte 

(Melby, 2005, s. 299). Men på 10- og 20 tallet skjedde det store endringer i reglene for 

ekteskapsinstitusjonen. Da ble vilkårene for ekteskapsinngåelsen, og skilsmissereglene 

liberalisert. Den enkelte kunne tre ut av ekteskapet hvis det ikke fungerte på samme 

premisser, samtidig som skilsmissen ble mindre stigmatiserende for kvinnen. I tillegg ble 

ektefellene økonomisk likestilte i 1927 (Melby, 2005, s. 300). Men for de unge kvinnene, de 

ugifte og enkene, var lønnsarbeid viktig. For dem førte moderniseringen av samfunnet og 

utviklingen i industrien til nye arbeidsplasser. Det var mange kvinner som arbeidet i 

industrien, særlig tekstil- og bekledningsindustrien, og mange var innenfor nærings- og 

nytelsesindustrien (Melby, 2005, s. 314). Det var heller ikke uvanlig å arbeide hjemmefra 

som syerske. Det var store forskjeller på arbeiderklassen og middelklassen i perioden. Det 
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gjenspeiler seg blant annet i mulighet for utdanning og teknologiske hjelpemidler i hjemmet, 

men også i kvinnens yrkesmuligheter. Det var bare den bedrestilte delen av samfunnet som 

hadde mulighet til utdanning ut over folkeskolen. Mange av disse kvinnene ble funksjonærer. 

Det var gifte som jobbet på kontor, i butikk, post, telefon og telegraf. Mange ble også 

lærerinner og sykepleiere (Melby, 2005, s. 311). 

 

Viktige politiske spørsmål i perioden er spørsmålet om den gifte kvinnens rett til arbeid. Om 

kvinnen hadde rett til å bestemme over egne svangerskap, lovforbud mot abort og begge 

kjønns rett til et erotisk liv. Mange av kvinnenes tekster i perioden tar del i disse spørsmålene 

hvor identitet, evner og moral blandes sammen (Richard, 2005, s. 14). Hos Sandel 

problematiseres forholdet mellom kjønn, modernitet og oppbruddet fra de tradisjonelle 

verdiene. Hun problematiserer det å være kvinne og det å skulle leve som kvinne i et samfunn 

som er dominert av menn, der de tradisjonelle verdiene fremdeles råder til tross for de store 

samfunnsmessige endringene.  

 

I 1800- tallets litterære tradisjon hadde driften og det seksuelle begjæret i stor grad fremstått 

som mannlige egenskaper og som en trussel mot kvinnenes åndelige og moralske utvikling. 

På begynnelsen av 1900- tallet skjer det et skifte som kan knyttes til den naturaliseringen av 

menneskesynet som skjer, samt den feministiske kvinnelighetstenkningen som får en styrket 

stilling fra slutten av 1800- tallet (Iversen, 1989, s. 10). Spørsmål om kjønn, kvinnens stilling 

i samfunnet og i familien, seksualitet og moral, ble debattert og er en del av disse endringene. 

Det er motiver som gjenspeiler seg i kvinners tekster som ofte handler om kjærlighet og 

kvinnelighet, og som preges av forskjellene mellom kjønn. I sine tekster formidler Sandel et 

bilde av kvinnens opplevelser i det samfunnet hun levde i, og hvordan samtidens forandring 

så ut for kvinnen. Særlig er forholdet mellom mannen og kvinnen sentralt. Et tema som i den 

norske romanlitteraturen, særlig i den psykologisk- realistiske diktningen i perioden er 

dominerende (Øverland, 1996, s. 320). I forholdet mellom mannen og kvinnen i Sandels 

tekster kommer ofte kvinnen ut som den tapende parten i de fleste av konfliktsituasjonene. 

Hun er i langt større grad enn mannen bundet til og begrenset av tradisjonelle kjønnsroller. 

Sandels kvinneskikkelser skildres som selvstendige, men de er samtidig ensomme individer, 

og ett av Sandels hovedanliggende er å kartlegge den kvinnelige psyke (Øverland, 1989a, s. 

188). I hennes tekster begrenses kvinnene av familieforhold og økonomi, og de motarbeides i 

sine forsøk på å oppnå den friheten de lengter etter. 
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Et kjennetegn på periodens kvinnelitteratur er forestillingen om kvinnen som et erotisk vesen, 

det vil si en kvinne som er på jakt etter en moralsk og sosial sammenheng, som har plass til 

og anerkjenner hennes begjær (Iversen, 1989, s. 10). Tidlig i århundret tok flere kvinnelige 

forfattere opp relativt tabubelagte emner, særlig hadde de fokus på det seksuelle området 

(Øverland, 1989b, s. 129). De skrev seg inn i problemfeltene som også psykoanalysen tok 

opp: det ubevisste, driftenes og fantasiens betydning, forholdet mellom mann og kvinne, 

samspillet og de destruktive kreftene i familielivet. Men i størst grad var de opptatt av 

kvinnenes splittede situasjon i forhold til hva en ny ”kvinnelighet” sto for (Øverland, 1989c, 

s. 206). I en stor del av litteraturen skrevet av kvinner i tiden etter første verdenskrig er 

reaksjoner på forandringen i seksualmoralen tema. Den nye tiden, den nye kvinnen og den 

nye seksualiteten går igjen (Fahlgren, Hirdman & Witt- Brattsröm, 1996, s. 373). Tematikk 

som også tas opp i Sandels tekster. 

 

2.6 ”Den nye kvinnen” 
 

Kvinnens grenser for normalitet, har uavhengig av samfunnsklasser, alltid vært snevrere enn 

mannens, og hun risikerer å bli stemplet som gal om hun bryter med tids- og kulturbundne 

normer (Johannisson, 2015, s. 19). Særlig tydelig er dette i forhold til det seksuelle. 

Kvinnelig seksualitet kunne bli sett på som en degenerativ sykdom i perioden før første 

verdenskrig (Dijkstra, 1998, s. 4). Den ble koblet opp til avvikelse fra samfunnets normer, og 

det var ikke rom for kvinnelig seksuell frigjorthet. På slutten av 1800- tallet skulle hennes 

begjær kues, og mange av mannens fantasier om kvinnen ble klassifisert ut fra medisinske 

kategorier, som nymfomanen og femme fatalen/ vampen (Johannisson, 2015, s. 24). Men 

trekk fra disse kvinnetypene ble utover 20- og 30- tallet til viktig inspirasjon for den nye 

kvinnelige friheten som vokste frem i det nye og moderne samfunnet. Gjennombruddet viste 

seg blant annet i en ny moderne livsfølelse. En følelse av at forandring var mulig, at 

fremtiden var åpen, og det innebærer at individet settes fri fra tidligere bånd, også kvinnens 

(Melby, 2005, s. 326).  

 

På 20- tallet flyttes fokus i debatten fra kvinnens karakter over på kropp (Johannisson, 2015, 

s.35). Valerie Steele (1985, s. 227) hevder i Fashion and Eroticism at det kvinnelige idealet 

fra slutten av 1800- tallet med yppige former og timeglassfasong gradvis erstattes etter krigen 

av en slankere kropp med flatere bryst, slankere hofter og lange ben. I århundrer hadde 
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idealkvinnen vært den ”store” kvinnen som symboliserte familie. Men på tjuetallet endres 

dette idealet for skjønnhet og resulterer i et annet konsept. Den tynne kvinnen som forfører 

mannen med en distingvert og faretruende glamour, og som med sine korte skjørt er langt 

unna å symbolisere familie, blir det nye (Steele, 1985, s. 230). Den nye kvinnen skulle være 

androgyn og liten, og begreper som smidig, smal og tynn går igjen (Johannisson, 2015, s. 35).  

 

I kontrast til det eldre kvinneidealet er ”den nye kvinnen” en moderne og selvstendig type 

som forholder seg fritt til tradisjoner (Johannisson, 2015, s. 33). Men begrepet er mangetydig. 

Rundt 1900 er det knyttet til en ny kvinnelig frihet og selvstendighet, et svar på 

kvinnebevegelsens kamp for stemmerett, mulighet til trening, til yrke- og kunstnerliv og 

mulighet til å studere ved universitetet og å delta i politisk virksomhet. På 1920- tallet endres 

det til et dristighet- og livstilsbegrep, og omtaler kvinnen som beveger seg fritt i det 

offentlige rom (Johannisson, 2015, s. 34). Forholdene mellom kjønnene, og mellom individ 

og fellesskap ble utfordret i perioden. Og nye rollemodeller for kvinnelighet som inngår i 

begrepet ”Den nye kvinnen” dukker opp. De hentes fra skjønnlitteratur, fra film, aviser, fra 

scenene, mote og reklame (Johannisson, 2015, s. 33). I omtale av disse nye 

kvinneskikkelsene som inspirerer andre kvinner i samtiden benytte meg av Johannissons 

rollebegrep videre i oppgaven. 

 

I 1915 var det premiere på filmen ”A fool there was” med Theda Bara i hovedrollen. Hennes 

opptreden ble en revolusjon, og hun regnes som den første vampen. Filmen viser henne når 

hun forfører en mann, forårsaker et brudd med hans kone og venner, og til slutt tar sitt eget 

liv. Etter premieren blir vampen en populær rollemodell for kvinner som brukte kroppen sin 

for å lokke til seg menn, og ”vamping” ble raskt et begrep for antisosial feminin adferd av 

seksuell art (Dijkstra, 1998, s. 12). Begrepet vamp henger sammen med ordet vampyr, og hun 

kjennetegnes av sin umoralske oppførsel og sin tiltrekningskraft, som hun utnytter for å lokke 

til seg mannen. Femme fataleskikkelsen er eldre, men også hun var en populær rollemodell. 

Hun tømmer mannen for selvstendighet og livsgnist, og hennes tiltrekningskraft har sentrum i 

de røde leppene. I noen av Sandels kvinner finnes trekk fra begge typene.  

 

På 20- tallet dukker flapperen opp på lerretet. Dette er den frimodige ungjenta som forsørger 

seg selv gjennom arbeid i påvente av mannen (Melby, 2005, s. 326). Hun er gutteaktig og 

vilter, med kortklipt hår og er barnløs. Hun røyker og har røde negler. Flapperen illustrerer en 

moderne kvinnelig individualitet orientert mot forbruk og forlystelse (Melby, 2005, s. 329). 
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Hun går i korte skjørt, klipper håret i bobfasong, hører på jazz på klubber, flørter med menn 

og tøyer grensene for det som blir sett på som akseptert oppførsel. Hun er chic, suveren og 

distansert, en kvinne som tilegner seg en tradisjonell mannlig livsstil (Johannisson, 2015, s. 

40). Musén er en annen rolle, dyrket og gjort til objekt av mannen. Hennes oppgave er å 

inspirere begavede menn til å skape, og rollen oppmuntrer henne til å være utsvevende og lett 

gal (Johannisson, 2015, s. 38). I tillegg er divaen en rolle. Begrepet betegner en kvinne som 

gjennom sin eksentrisitet bygger opp en mangetydig identitet. Hun kjennetegnes av sin 

utagerende stil, store følelser og gester, det overdrevne, lidenskapelige og det narsissistiske 

(Johannisson, 2015, s. 40). Hun er kravstor, forfengelig og oppmerksomhetstrengende. 

 

På 20- tallet ble kvinnene en naturlig del av bybildet, den selvstendige kvinnen som gikk 

alene på kafé, hadde et aktivt yrkesliv eller tok høyere utdanning. De fikk tilgang til det 

meste i modernitetens bybilde. Men samtidig var det noe tvetydig over deres nye frihet. Det 

betydde en frigjøring av kvinnen, men innebar samtidig en identitetskonflikt ettersom den 

nye friheten stilte krav til henne om å skape seg sin egen identitet (Johannisson, 2015, s. 45). 

Selv om hun hadde fått en større frihet, ble hun fremdeles sett på som et objekt, og hun forble 

sekundær i forhold til mannen. Yrkesarbeid og grenseoverskridende erotiske handlinger ble 

avvist til tross for de nye ideene (Johannisson, 2015, s. 45). Unge kvinner som røyket, drakk 

og flørtet, som hadde kraftig sminke og kort hår, provoserte. Man oppfattet dem som 

faresignaler i forhold til hva akseptert kvinnelighet var. Og særlig viktig var det å overvåke 

seksualitetens grenser (Melby, 2005, s. 329). Selv om tiden representerer et gjennombrudd 

for det moderne samfunn, lever fremdeles det tradisjonelle videre i mellomkrigstiden. Med 

Beauvoirs (Moi, s. 17) definisjon av frihet kan man si at kvinnen mangler den konkrete 

friheten til forskjell fra den eksistensielle friheten i perioden. Kvinnen hadde fremdeles ikke 

fått like stor frihet til å handle i verden som menn hadde, en problematikk som er 

gjennomgående i Sandels tekster.  
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3 ”Den andre kvinnen” i Kranes konditori 
 

I 1945 ga Cora Sandel ut Kranes konditori med undertittelen ”Interiør med figurer”. Boken 

var i utgangspunktet ment som et dramatisk verk, men i likhet med noveller solgte dramaene 

dårligere enn romaner i perioden, og etter press fra forlagsredaktør Harald Grieg ble verket 

gitt ut som en roman (Øverland, 1996, s. 327). Flere har i ettertid kalt den en lang novelle, og 

sjangeren er omdiskutert.  

 

I Kranes konditori møter vi en rekke ulike mennesker, som alle strever med sitt, men i all 

hovedsak er det historien om Katinka Stordal. Kvinnen som skaper skandale når hun gjør 

oppgjør med småbyens normer og forventninger. Konditoriet fungerer som en representant 

for et kollektivt miljø blant småbyens besteborgere, og sammen med en fordømmende og 

anonym fortellerstemme fremstilles Katinka som ”den andre kvinnen”. Katinka er en sosial 

avviker som utfordrer de normene og forventningene som stilles til en kvinne i hennes miljø. 

Men det er ikke bare Katinka som kan leses i rollen som ”den andre” i Kranes konditori. 

Bipersonene Elise Øyen og Borghild Stordal har også viktige roller, og alle tre viser via sin 

funksjon i historien og som karakterer ulike typer av ”den andre kvinnen” i Cora Sandels 

forfatterskap. 

 

3.1 Kranes konditori. ”Interiør med figurer” 
 

Kranes konditori er historien om sydamen Katinka Stordal, og de hendelsene som utspiller 

seg på Kranes konditori en lørdag og søndag, bare noen dager før byen skal ha 

hundreårsjubileum. Katinka skal spise lunsj, men lunsjpausen blir lenger enn planlagt. Hun 

nekter å fortsette med arbeidet sitt, å sy kjoler til byens beste damer, som hun bare opplever 

som stress og mas. I tillegg møter og innleder hun et forhold til den svenske, ensomme 

havnearbeideren Stivhatten, som holder til i byens fattige strøk, Oset. Dette utløser både 

forskrekkelse og bekymring hos en del av byens borgere. Først og fremst er de redde for at 

Katinka ikke skal bli ferdig med kjolene til festen, men de er også forskrekket over at hun 

innleder en samtale med en person med en så mye lavere status enn henne selv. Mens 

Katinka og Stivhatten samtaler inne på et lukket rom i konditoriet, ”privaten”, kommer og går 

det en rekke mennesker som alle har en relasjon til Katinka. De forsøker å få henne til å endre 
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mening, samtidig som Stivhatten forsøker å overtale henne til å bli med ham hjem lørdag 

kveld, noe han lykkes med. De to forlater konditoriet sammen, men kommer tilbake søndag 

morgen. Stivhatten ønsker at Katinka skal forlate den lille småbyen sammen med ham for 

godt, men mislykkes i sitt forsøk på å overtale henne. Til slutt overbevises Katinka om å 

vende hjem, hun går tilbake til arbeidet og blir inkludert i småbyens tilsynelatende ordnede 

forhold igjen.  

 

Handlingen består av en rekke samtaler med avsløringer om fortiden og antydninger om 

fremtiden, alt sentrert rundt Katinka. Besteborgerne er kritiske til henne. De fleste av 

karakterene, med noen unntak, utrykker en misnøye over det de mener er en umoralsk 

oppførsel. Kritikken går ikke på hvem hun er, men på hvordan hun oppfører seg. Det er få i 

den lille byen som viser omsorg og forståelse for henne. Rykter, sladder og fordommer er 

drivkraften bak handlingen, som skildrer en typisk småbykultur hvor fasaden betyr alt. 

 

3.2 Det fortellertekniske i Kranes konditori 
 

3.2.1 Komposisjon 
Kranes konditori er en kompleks roman med et kronologisk handlingsforløp som brytes opp 

av samtaler, fortellerreferat og kommentarer. Handlingen består av flere frampek, og fortiden 

belyses gjennom dialogene og via karakterenes tilbakeblikk. Sigurd Bretteville- Jensen 

(1969, s. 84) hevder at Kranes konditori har form som en ”kinesisk- ekse”, fordi fortellingen 

består av en fortelling inni en fortelling inni en fortelling. Romanen har en etterstilt narrasjon, 

og handlingen er et tilbakeblikk på hendelser som utspilte seg en tid tilbake. ”Dette er en 

stund siden” (Sandel, 1946, s. 15). I løpet av romanens første sider introduseres leseren for 

fortellerstemmen og hendelsene i konditoriet, som fortelleren fremstiller som en skandale. 

”Meget skal en høre, før ørene faller av. Et sant ord, det fikk de erfare på Kranes konditori de 

dagene. De var rent utmattet efterpå” (Sandel, 1946, s. 9). ”Det var jo ikke bare skandalen i 

og for sig, det var all uroen for om det skulde ordne sig” (s. 11). Her presenteres flere av 

karakterene, samt stedet der det meste av handlingen utspiller seg. I fortellerens fremstilling 

er narrasjonen tilnærmet samtidig med historiehendelsene, og etablererer en ramme rundt 

hovedfortellingen. Samtaler på konditoriet mellom de deltakende aktørene og fortellerens 

kommentarer, supplerer fortellerens redegjørelse av handlingsforløpet, og fortelleren lener 

seg på de deltakende aktørene i sin fremstilling.  
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I samtaler på konditoriet kommer glimt fra Katinkas fortid frem som små biter som leseren 

selv må sette sammen. Hun er et tilbakevendende tema i samtalene, og både det hun har gjort 

tidligere, men også det hun gjør denne dagen, er det mye oppmerksomhet rundt. ”Fru Stordal 

e nok dypere sunket enn noen ante. Hun var enda en pen dame engang, en av de aller peneste 

unge pikene” (Sandel, 1946, s. 40). I avsløringen av Katinkas fortid spiller særlig Justus Gjør 

en viktig rolle. Han har tidligere bodd i byen, men flyttet da han ble skilt fra Elise Øyen. 

Denne helgen er han tilbake, på gjennomreise i jobben som journalist. Gjennom samtaler 

kommer det frem at de to hadde en affære for cirka femten år siden, mens de begge var gift. 

Justus konfronterer Katinka med deres felles fortid, og det viser seg at det er en mulighet for 

at Katinkas datter, Borghild, kan være hans barn. Katinka selv har aldri kommet over at 

Justus forlot henne den gangen. ”Farvel, sa du, takk for denne tiden. Takk for denne tiden. Du 

reiste. Du lot mig bli gående i alt det gamle” (Sandel, 1946, s. 172). Selv om gamle følelser i 

fortiden griper inn i fortellingen kan det ikke endre Katinkas situasjon, for det er for lengst 

for sent for en lykkelig slutt mellom Katinka og Justus.  

 

Også de andre karakterene i romanen belyses gjennom dialog og handling. Elise Øyens 

posisjon i byen og hennes fortid, kartlegges via de andre karakterene. Gjennom en samtale 

mellom de to serveringsdamene blir det gitt uttrykk for at Elise en stund har hatt et forhold til 

Stordal, men de sår tvil om hvor stabilt dette forholdet er. For Elise har en tendens til å flørte 

med mange andre menn. ”Undres kor det kan ha sig med henne og han Stordal nå for tiden? 

Sjølv vet. Hun flørter med mange hun” (Sandel, 1946, s. 44). Stordal virker svært opptatt av å 

holde sammen forholdet, mens Elise ikke ser ut til å legge like mye energi inn i denne 

relasjonen. Han utnytter henne økonomisk og er ikke den mannen Elise ønsker seg. 

 

Flere steder peker fortellingen frem i tid, til en tid som ligger nærmere handlingens nåtid. 

Fortelleren avslører gjennom sine kommentarer hva aktørene har gitt uttrykk for i kjølvannet 

av hendelsene, og karakterenes reaksjoner på episoden blir tydeligere. 

 

Både Larsen og Sønstegård erkjente siden, at nettop da var de nesten redde, det skulde 
komme nye kunder. For det var da spennende å høre ho Katinka, som en knapt får 
svar av til daglig, sitte der og la munnen gå (Sandel, 1946, s. 41).  

 

Gjennom hele romanen bryter fortelleren inn med kommentarer, og tempusbruken i Kranes 

konditori veksler. I de rene handlingsbeskrivelsene benyttes presens: ”Svingdøren svinger i 

full fart. Flere av byens unge fruer strømmer inn, snakkende i munnen på hverandre” (Sandel, 
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1946, s. 53). Samtidig som det blir brukt preteritum i flesteparten av fortellerens 

kommentarer. ”Fra første ferd hadde hun følelsen av at noe leit forestod, sa hun siden. 

Hvordan hun da kunde la det gå så langt, som det gikk, er virkelig ikke til å forstå” (Sandel, 

1946, s. 21). Dette minner leseren om at de hendelsene som legges frem allerede har skjedd, 

og at det som fortelles er påvirket av fortellerens oppfatning, videreformidling og 

oppdiktning av det hele. 

 

3.2.2 Fortelleren i Kranes konditori 

Kranes konditori har en relativt anonym, men personlig farget forteller som ikke passer inn i 

en enkel dikotomi mellom autoral og personal forteller. Leseren får ikke vite hvilken relasjon 

fortelleren har til de hendelsene som utspiller seg eller til personene som er en del av 

handlingen. Åse Hiorth Lervik (1977, s. 196) skriver at fortellerens tone har et kollektivt 

kvinnelig preg over seg. Jeg tilslutter meg vurderingen av fortellerstemmen som kvinnelig, 

og vil referere til fortelleren som ”hun”. Fortelleren er ikke selv aktør, men kan inngå i et ”vi” 

som er plassert innenfor fortellingens univers. Hun er ikke personal, men fremstår nærmest 

som et talerør for et kollektiv og fremlegger det som hevdes å være fellesskapets reaksjoner 

på de hendelsene som utspiller seg i småbyen. Det kollektive kommer til uttrykk gjennom 

betegnelser som ”allesammen” (Sandel, 1946, s. 29, 85, 126, 162, 163),”byens damer” (s. 92, 

157),”damene” ( s. 34, 46, 54, 59, 62, 63, 110),”fruene” (s. 19, 20, 50, 60, 80) ”folk” (s. 16, 

19, 47,64, 86, 112, 194, 197), ”vi” (s. 23, 28, 29, 58, 67, 86,87, 114, 140, 145, 146, 163),”os” 

(s. 28, 102, 140) og lignede. Lervik (1977, s. 196) kaller fortelleren i Kranes konditori for 

”småbyens sjel”. Og fortelleren blir derfor en mellomform – mellom personal og autoral 

forteller. I litteraturvitenskapelig leksikon (2007) skriver Jakob Lothe i sin definisjon av 

begrepet forteller:  

 
Franz Stanzel (1986) har understreket at ”for en forteller som er en person, er 
motivasjonen [for å fortelle] eksistensiell; den er direkte knyttet til hans praktiske 
erfaringer, stemninger og behov… For en [tredjepersons]forteller eksisterer det 
derimot ingen slik eksistensiell drivkraft” (s. 72). 

 

Fortelleren i Kranes konditori deltar ikke på historienivået slik en personal forteller gjør, men 

hun har en eksistensiell drivkraft i formidlingen av den begivenheten som utspiller seg. 

Fortelleren var ikke tilstede under hendelsene, men fremstår likevel som svært opptatt av å 

formidle. Språkføringen er muntlig og preges av utrop, spørsmål og direkte henvendelser til 

en intern tilhørerinstans. Leseren får ingen informasjon om hvilken plass fortelleren har i 
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miljøet, men hun tar en tydelig stilling i saken, og har en klar agenda som kommer til uttrykk 

når hun blåser opp episoden til en skandale. Det er ingen tvil om at hun ser på både Katinkas 

og Elises oppførsel som brudd på det hun mener er byens moral. Fortellerens eksistensielle 

motiv preger altså fortellerhandlingen, og gjennom rollen som formidler deltar hun som en 

aktiv part i narrasjonen når hun tydelig gir uttrykk for hva hun mener om situasjonen og 

aktørene. Fortelleren er ikke distansert og formidler ikke gjennom et utenforstående blikk slik 

en autoral forteller normalt gjør, men er tvert imot svært subjektiv i sine vurderinger av både 

personer og hendelser. Hun beskriver handlinger og karakterer i en moralsk og fordømmende 

tone ved å ta tydelig stilling i den konflikten som utspiller seg i det lille bymiljøet. Hun 

fremstiller fortellingen som om den tilsynelatende er fellesskapets sak, og gir inntrykk av at 

hun formidler en gjengs oppfatning blant byens beste- småbyborgere, særlig kvinnenes. Men 

samtidig har hun en retorisk agenda- å overbevise andre om at den bestemte versjonen og 

fortolkningen av det som skjedde som hun legger frem, er den riktige. Hun gir uttrykk for at 

det hele eskalerer. Men hvor utbredt denne forargelsen er, og hvor stor skandalen blir, gis det 

ikke uttrykk for av andre enn fortelleren.  

 

Romanens forteller er eksplisitt; observerende og lyttende, og det er ingen intern fokalisering. 

Hva Katinka og Elise tenker og føler ut over det de sier, kan leseren bare gjette seg til 

(Lervik, 1977, s. 196). Fortelleren henvender seg til en tilhørerinstans innenfor fortellingens 

univers i tillegg til den implisitte leseren som står utenfor og leser teksten som en helhet. 

Fortelleren henvender seg til den interne tilhørerinstansen som det skulle vært en gammel 

bekjent eller en med kjennskap til miljøet, men som ikke selv deltar som aktør. Fortelleren 

understreker at hun formidler det hun har hørt, men at hun også legger til elementer i 

fremstillingen, og baserer sin fortelling på flere av bipersonene som fungerer som vitner. Hun 

tar utgangspunkt i de personene som kommer innom konditoriet, og særlig stor plass tar 

samtalen blant byens unge kvinner, som møtes der. Fortelleren videreformidler deres prat om 

kjoler, og den bekymring de uttrykker om Katinka som sydame. Men de viktigste vitnene til 

det som utspiller seg er innehaverens kone fru Krane og serveringsdamene frøken Sønstegård 

og frøken Larsen. Fortelleren baserer seg på det de har sagt at de har opplevd, og resten 

legger hun til og gjetter seg til. ”Bokstavelig talt hørt og sett blev ikke hver smitt og smule, 

det er klart. Men to og to er fire for den, som kan legge sammen aldri så lite” (Sandel, 1946, 

s. 11). Serveringsdamene og fru Krane fungerer dels som aktører og dels som vitner som 

fortelleren kan støtte seg til (Lervik, 1977, s. 196). Deres tanker og refleksjoner refereres 

direkte, og de fungerer som en slags prisme som alt blir sett igjennom (Bretteville- Jensen, 
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1969, s. 84). De lytter ved døren inn til ”privaten” og videreformidler det de hører til 

hverandre og til de andre gjestene som oppsøker konditoriet. Denne dørlyttingen, de raske 

sideblikkene og de stjålne øyekastene som ser mer enn det som var meningen at de skulle få 

se, er grunnlaget for fortellingen (Lervik, 1977, s. 196). De tre kvinnenes stemmer kommer 

direkte til uttrykk gjennom samtaler dem i mellom, noen ganger skildres det via disse tre i 

fellesskap: ”I butiken er de rent utav av sig” (Sandel, 1946, s. 26), noen ganger gjennom to av 

dem: ”Hysj, sier Larsen og Sønstegård: La os høre litt til da” (s. 39) og tidvis gjennom bare 

den ene: ”Ute i butikken sier Larsen: Den uopdragne fyren. Nå er`n her igjen. Og sånne skal 

en være nødt for å servere” (s. 21). Lervik (1977, s. 199) skriver at en forteller som den vi 

finner i Kranes konditori bidrar til å utvide mulighetene for å skildre miljøets reaksjoner 

større og bredere enn man ser i novellene der synsvinkelen gjerne er lagt til en spesifikk 

person.  

 

I en narrativ fremstilling er fortelleren til å stole på frem til vi får signaler om noe annet 

(Lothe, 1994, s. 36). I Kranes konditori vekkes tvilen og skepsisen allerede i løpet av 

romanens første sider gjennom den implisitte forfatterens konsekvente bruk av ironi. Her blir 

det klart at det er en beste- og småborgerlig sladderkultur som farger fortellerens fremstilling. 

Øverland (1996, s. 327) mener at ironien er tekstens drivkraft, og det som ikke sies er minst 

like viktig som det som sies. Den implisitte forfatteren gjør bruk av fortellerstemmen på en 

ironisk måte i fremstillingen av kollektivets snevre moral, og utover i romanen blir det 

tydeligere at fortelleren utsettes for den implisitte forfatterens ironi. Lervik (1977, s. 198) 

hevder at det er lagt til rette for at leseren skal innse det urettferdige i fortellerens vurderinger 

og ta avstand fra dem. I fortellerens beskrivelser av fru Berg allerede i løpet av romanens 

første sider er dette særlig tydelig: ”Fru Berg junior, den lille gåsen, går omkring og antyder 

at med litt god vilje fra forskjellige kanter, hadde det ikke behøvd å gå så langt” (Sandel, 

1946, s. 9). ”Fru Berg junior er dum. Ganske søt å se på, men ubetydelig. Unge Berg tok 

henne for pengene, det er en kjent sak. Hvad hun synes, er ingenting å bry sig om” (s. 9). 

Men fru Berg, og også Torsen, Katinkas hjelper, viser medfølelse og godhet overfor Katinka, 

og de to står opp mot det fortellerstemmen betrakter som fellesskapets meninger. Begge disse 

blir fremstilt som ubetydelige og uviktige av fortelleren, men det ironiske er at det er disse 

som i størst grad bidrar til å svekke fortellerens troverdighet. Bretteville- Jensen (1969, s. 89) 

sier at forfatterens egen holdning kommer fram indirekte gjennom bruken av ironi, og satiren 

rettes direkte mot det miljø som fortellingen er lagt i munnen på, borgerne og det dømmesyke 

småbymiljøet.  
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Og det forfatteren på denne måte oppnår, er en drepende satire over et miljø og en 
bestemt mennesketype. De dype menneskelige tragedier som avsløres for leserne, er 
sett gjennom, og stilt i relieff mot, et samfunn hvor menneskene bare kan leve et 
forflatet halvliv, hvor livets dypeste innhold er å tilfredsstille sin egen dyrebare 
forfengelighet og å hakke på dem som er ulykkelige og derfor ikke i stand til å hakke 
igjen (Bretteville- Jensen, 1969, s. 90).  
 
 

Den gjennomførte bruken av ironi bidrar til at småbyens sladderkultur, som fortelleren 

representerer, blir skarpt kritisert av den impliserte forfatteren, og medfører at det sladrende 

kollektivet skyver den impliserte leseren sakte, men sikkert over på Katinkas side. Tiltroen til 

småbyens og fortellerens holdning til henne svekkes. 

 

3.2.3 Den sceniske fremstillingen 
Romanen gjør i hovedsak bruk av en scenisk fremstilling. De mange dialogene fremstilt i 

direkte tale sammen med fortellerens muntlige preg gir romanen en dramatisk form. Den 

fiktive verdenen fremstilles som om det skulle vært en teaterscene, og på handlingsplanet 

foregår hendelsene i de to rommene som utgjør Kranes konditori. ”Det var der, det foregikk” 

(Sandel, 1946, s. 9). Fortellingen veksler mellom å belyse konditoriets ytre rom og 

”privaten”, og konditoriet fungerer som en representant eller et symbol på et småbysamfunn 

der normer, krav og forventninger til det enkelte individ konstrueres. Men selv om 

hovedhandlingen er begrenset til konditoriet, åpner romanen for større miljøskildringer. 

Utsikten fra vinduene og samtalene mellom aktørene og historiene fra deres fortid utvider 

fortellingen. 

 

I tillegg til de allerede påpekte dramatiske trekkene ved den sceniske fremstillingen, er det i 

Kranes konditori flere elementer som peker mot både dramasjangeren og bildekunsten. 

Ettersom denne oppgaven i hovedsak fokuserer på en tematisk analyse av ”den andre 

kvinnen” vil jeg begrense meg til å påpeke assosiasjonene undertittelen og mellomtitlene gir, 

samt det doble perspektivet som skapes av figurene. Romanens undertittel ”Interiør med 

figurer” fører våre tanker til bildekunsten, det kunne vært tittelen på et maleri. Per Thomas 

Andersen (2012, s. 387) har knyttet romanens undertittel til Sandels tidligere liv som 

kunstner og påpeker sammenhengen mellom denne og flere lignende undertitler på hennes 

verk. Han hevder de viser at Sandel også når hun skrev, tenkte som en billedkunstner. 

Undertittelen ”Interiør med figurer” peker på figurer som er plassert inn i et miljø, i dette 
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tilfellet i konditoriet, og konditoriet fungerer som scenen for handlingen. Videre spiller 

Sandels inndeling av romanen i to helt like deler eller kapitler med titlene ”Første billede” og 

”Andre billede” på både dramasjangeren og bildekunsten ytterligere. De to mellomtittlene gir 

assossiasjoner til maleriet. Samtidig ligner betegnelsen på oppdelingen av et drama i første og 

andre akt. De to delene fremstilles som to utsnitt, og slik blir leseren definert som en tilskuer 

til fortellingen. Linda Wahlmann Olsen (2005, s. 25) viser i sin masteroppgave at vi blir 

vitner til det dramatiske opptrinnet som utspiller seg i konditoriet som om vi skulle sett to 

malerier hengende ved siden av hverandre på en vegg. De to bildene viser oss glimt fra en 

tenkt virkelighet, og de kan oppfattes nærmest som to titteskapsscener. Perspektivet i Kranes 

konditori dobles, for som lesere blir vi tilskuere til figurene som er tilstede i konditoriet, og 

som igjen er tilskuere til det dramaet som utspiller seg mellom Katinka og Stivhatten 

(Wahlmann Olsen, 2005, s. 34). 

 

Flere steder tar karakterene selv opp sjangerplasseringen, og forholdet mellom fiksjon og 

virkelighet blir uklart. Rees (2010, s. 137) påpeker at teksten inviterer til en tolkning som 

fokuserer på forholdet mellom forfatter, tekst og leser. Ved å henvise ironisk til 

”romanfigurer” understreker forfatteren det fiktive, og det doble perspektivet forsterkes når 

hun skildrer de fiktive karakterenes opplevelser og følelser rundt de hendelsene som utspiller 

seg, samtidig som leseren ser disse utenifra. Fru Krane konstruerer ikke seg selv som en 

fiktiv karakter, men som en passiv tilskuer til fiksjonen, som om det skulle vært en film eller 

en teaterforestilling (Rees, 2010, s. 136). Hun opplever situasjonen med Katinka som så 

uvirkelig at den for henne grenser til fiksjon, og stiller spørsmålstegn ved hva som er virkelig. 

 

Der sitter Larsen og Sønstegård. De later ikke engang som de bretter servietter lenger. 
Og de er da virkelige? De er da ingen romanfigurer? Grensen mellom drøm og 
hverdag flyter. En vet ikke hvor den går” (Sandel, 1946, s. 171). 

 

Men det er ikke bare gjennom fru Kranes karakter at det doble perspektivet skapes. Justus 

føler at han opptrer i et ”dårlig stykke”. ”Siden igår har jeg følelsen av å være med i et dårlig 

stykke, noe rent idiotisk, hvor intet er psykologisk riktig. Hvor ialfall hovedpersonen hele 

tiden ytrer sig stikk imot sin natur” (Sandel, 1946, s. 170). Men han plasserer seg, i 

motsetning til fru Krane, som deltaker i stykket. Wahlmann Olsen (2005, s. 56) er inne på det 

samme når hun påpeker at teksten kommenterer sin egen fiksjon. I scenen hvor Borghild og 

Justus snakker om litteratur, og da særlig dramatikk, er Borghilds påstand om at en forfatter 

aldri ville plassert en skuespillerinne inn i en nordnorsk by interessant. For disse ytringene 
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om kvinner i de moderne dramastykkene har direkte relevans for tematikken i det verket hun 

selv deltar i. På den måten kommenterer hun ikke bare det verket hun selv er en del av, men 

også den tradisjonen de ser det i lys av (Wahlmann Olsen, 2005, s. 56). Grensene mellom 

”virkelighet” og fiksjon blir utydelige i Kranes konditori. Som figurerer deltar karakterene 

som tilskuere til oppstyret innenfor fiksjonen, samtidig som den implisitte forfatteren 

henvender seg til den implisitte leseren, som igjen blir tilskuer til de hendelsene som utspiller 

seg på konditoriet. Slik blir gapet mellom fru Kranes hverdag og den ”skandalen” fortelleren 

forsøker å lage brutt (Rees, 2010, s. 137). Fortellerens troverdighet svekkes ytterligere når 

leseren gjennomskuer fortellerens intensjoner. Den implisitte leseren av Kranes konditori 

tvinges til å dikte med, og i større grad oppleve og ta stilling til det innholdet som blir fortalt 

gjennom den komplekse fortellerteknikken i romanen. 

 

De to rommene i konditoriet fungerer som et indre og et ytre rom, og Odd Inge Langholm 

(1981, s. 38) mener disse avdekker det private og det offentlige rom. Konditoriet som er delt i 

to adskilte deler har hvert sitt særpreg der det ytre rommet er innredet i en moderne funkisstil, 

mens det indre rommet, ”privaten”, har et mer nostalgisk preg over seg, og ser ut som det 

alltid har gjort. ”Tapetene er de brune, storblomstrete, alle husker fra sin barndom”(Sandel, 

1946, s. 14). ”Litt tungt og mørkt det hele, men med en viss tradisjon” (s. 14). I en slik 

lesning representerer ”privaten” de gamle, tradisjonelle verdiene, mens det ytre rommet 

representerer fremtiden og det moderne. Inne på ”privaten” avdekker Katinka det egentlige 

innholdet i det private rom og provoserer de utenforstående med verdikonfrontasjoner og 

skandale skriver Langholm (1981, s. 38). Katinka gjør opprør mot samfunnets og 

besteborgernes normer, og de oppfatninger om hva som kreves av en kvinne i hennes 

posisjon, ved å innlede et forhold til Stivhatten, nekte å sy ferdig kjolene til hundreårsjubileet 

og drikke portvin midt på formiddagen. Langholm (1981, s. 39) skriver videre at 

tilstedeværelsen i det private rommet skildrer henne som innesperret, og hennes opplevelse 

av å bli tråkket på av de andre kommer til uttrykk gjennom opprøret hennes. Lervik (1977, s. 

224) er inne på det samme når hun skriver at ”privaten” fungerer som scenen for Stivhatten 

og Katinkas møte. Det er her opprøret mot miljøets normer finner sted, mens det ytre rommet 

fungerer som en scene for småbyens kollektive møter, der offentlige meninger dannes og 

ytres. Konditoriets to rom er nødvendig for at fortellingen skal kunne gjennomføres både 

fortellerteknisk og tematisk, de er en avgjørende forutsetning for den komplekse og 

sammensatte fortellerteknikken i boken. 
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Det gis ingen direkte informasjon om hvilket tidsrom handlingen er lagt til, men stilen 

funksjonalisme som konditoriets ytre rom er innredet etter, oppsto i Sverige under 

Stockholm- utstillingen i 1930 (Wærp, 2005, s. 103). Kranes konditori er en blanding av nytt 

og gammelt. Med sin funkisstil fremstilles konditoriet som byens mest moderne lokaler, og 

omtalen indikerer at handlingen er lagt til perioden rundt andre verdenskrig. Øverland (1995, 

s. 324) skriver at det ligger et umiskjennelig preg av mellomkrigsmodernitet over handlingen, 

noe hun baserer på svingdøren, radioapparatet og referanser til Gary Cooper, film og funkis.  

 

Fortellerstemmen i romanen fremstår som splittet i sine beskrivelser av det nye og det gamle. 

Hun gir uttrykk for at hun setter pris på ”privaten”, og ser ut til å like det gamle. ”Nei, det nye 

i al ære, men det gamle har også sin charme” (Sandel, 1946, s. 14). Men samtidig fremstiller 

hun det nye og moderne i positive ordelag. ”Men i hjørnet av butikken ut mot kaien, har 

Bleken satt inn en stor svingdør av glass, en sånn som de har i hoteller og banker sydpå. Det 

er først og fremst den som gir konditoriet det flotte preget, det nå har” (Sandel, 1946, s. 14). 

Det faste klientellet av besteborgere uttrykker også sin begeistring over det moderne lokalet. 

”Jeg elsker funkis” (Sandel, 1946, s. 61). Men ser samtidig ut som de ikke helt finner seg til 

rette. ”Jeg holder med dem som syns, privaten skal være som den er” (s. 61). Wærp (2005, 

s.104) påpeker at det kan se ut som de strever litt med nettopp dette imaget ”lunsj i city”, og 

at det moderne og kontinentale ikke når helt inn til dem. Det har i den lille byen skjedd en 

modernisering i det ytre, men kravene til aktørene er fremdeles basert på de gamle verdiene 

og forventningene. Perioden etter første verdenskrig preges av feber, desperat glamour, 

penger i forbrukeromløp, flørt med undergangsstemninger og et selvmordssug i Europa, og 

det oppstår eksperimentelle grupperinger, både politiske, estetiske og seksuelle skriver 

Johannisson (2015, s. 44). Samtidens syn på det seksuelle var at kvinnen skulle være 

sensuell, men bare når og på den måten som den mannlige normen bestemte (Johannisson, 

2015, s. 53). I Kranes konditori vises elementer av dette i den dobbeltheten som tydeliggjøres 

i karakterenes holdning til det nye og moderne. Det peker frem mot Katinkas kamp, synet på 

kvinnen, og løsrivelse fra gamle tradisjoner og forventninger. Det er gjennom Katinkas 

opprør, de deltakende aktørenes fordømmende blikk, fortellerens negative omtale av Katinka 

og Elise, samt Borghilds redsel, tekstens norm etableres og tydeliggjøres. For det er ikke rom 

for individuelle kvinneskikkelser som bryter med det som forventes av henne i den lille byen. 

Når kvinnen bryter med de kravene som blir stilt, fører det til både frustrasjon, misbilligelse 

og misnøye.  
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I Kranes konditori er det ingen tvil om at sympatien til leseren skal ligge hos Katinka, her 

ligger den trygt plassert fra første stund. Fortelleren fremstiller hele episoden som bysladder, 

der den som ikke følger normen blir offentlig hengt ut. Den usympatiske og tidvis fiendtlige 

fortelleren som lener seg på de andre karakterenes vantro og misbilligende blikk på sydamen, 

blir utsatt for en skarp ironi, og representantene fra besteborgermiljøet blir hengt ut av den 

implisitte forfatteren.  

 

3.3 Sydamen, motekvinnen og ungpiken 
 

Kranes konditori har et stort persongalleri, men romanen er konsentrert rundt Katinka som 

hovedperson. Karakteren konstrueres av indirekte og direkte karakteristikk, der fortellerens 

vurderinger uttrykkes gjennom de direkte beskrivelsene. Fortelleren beskriver Katinka som 

en sliten og trett kvinne i førtiårene, som er ustelt og dårlig kledd. ”Idag ser Katinka nærmest 

bedrøvelig ut, hatten på snei, en knapp vekk i jakken, gammel og slapp i ansiktet” (Sandel, 

1946, s. 77). Hennes negativt ladede skildringer gir inntrykk av Katinka som både motløs og 

ferdig. Katinka har et alkoholproblem og drikker til tider for mye. Periodedrikkingen hennes 

har gitt henne et dårlig rykte i småbyen allerede før hendelsene denne helgen utspiller seg, og 

ryktene om henne farger fortellerens fremstilling.  

 

Gjennom samtaler og sladder mellom de øvrige karakterene som besøker konditoriet, utvides 

bilde av Katinka. I samtalene kommer det frem at hun er separert fra Peder Stordal, og at hun 

hadde en affære med Justus Gjør mens hun enda var gift. Etter dette har hun levd flere år 

alene som tobarnsmor i en evig kamp for å få endene til å møtes. På konditoriet er et av de 

viktigste og mest sentrale samtaleemnene hvor Katinka er, og om hun kommer til å bli ferdig 

med kjolene til festen. Samtalen og relasjonen Katinka innleder med Stivhatten er også i 

fokus hos de deltakende aktørene, og fru Breien uttrykker sin forskrekkelse etter å ha forsøkt 

å overtale Katinka til å bli med hjem: ”Gud, barna! får hun frem: Denne fyren – –.  

Fru Stordal sitter altså simpelthen sammen med en fyr derinne – – snakker med ham og alting 

– –” (Sandel, 1946, s. 33). At Katinka sitter og drikker portvin midt på formiddagen og 

innleder en relasjon med en mann som Stivhatten i stedet for å gå hjem og fortsette arbeidet, 

vekker forskrekkelse og blir ikke sett på med blide øyne.  
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Samtidig fremstilles Katinka som byens flinkeste sydame. Til henne kommer de rikeste og 

mektigste kvinnene i byen, og hun berømmes for sitt arbeid. ”Tenk at hun er så flink til å sy, 

hvisker Larsen: Et rent geni til å sy” (Sandel, 1946, s. 16). Katinka har utdannelse fra 

Trondheim og setter erfaringen sin høyt. 

 

Jeg var i Trondheim engang, for å lære mig å sy. Hos Matheson, det flotteste firmaet 
nordenfjells. (…) Morsomt, så lenge det varte, vi sydde pene ting der. Riktig pene. 
Fullt op av nydelige tøyer. Hadde en en ledig stund, kunde en gå og se på dem og 
sette dem sammen i tanken. Jeg blev flink, sa de. Men så kom jeg hit igjen da. Og her 
– –” (Sandel, 1946, s. 112). 
 

I Trondheim ble Katinka glad i å sy vakre plagg, men nå som hun er tilbake i byen føler hun 

at hun ikke får brukt kunnskapen sin. Hun utsetter flere av oppdragene fordi hun føler at 

hennes erfaring ikke går overens med kundenes ønsker og krav. Kvinnene og sakfører Buck 

er allerede før hendelsene skeptiske til Katinka og hennes oppførsel, for det er ikke første 

gang hun skofter arbeidet og drikker midt på dagen. De unge kvinnene gir uttrykk for sin 

frustrasjon i samtale med hverandre og herr Buck. De sier: ”Jeg vet om dem, som har fått ta 

de klipte tøystykkene sine og gå igjen. Da hadde hun narret dem i uker – –. Hun har helt 

umulige perioder” (Sandel, 1946, s. 56). Herr Buck er oppgitt over at Katinka ikke betaler 

husleien og uttrykker seg særlig kritisk overfor henne i diskusjonen. ”Dessuten, en sånn halvt 

fraskilt dame, som ikke er riktig ordentlig engang – hun har jo sine perioder – henne får en 

holde i nakkeskinnet og se å få ut av, hvad en kan” (Sandel, 1946, s. 52). Katinka blir 

beskyldt for ikke å passe arbeidet sitt. ”Det henger løse tøystykker på alle kanter deroppe. Det 

er umulig å holde greie på hvems er hvems. Det vet dere da. Det så svært uferdig ut 

altsammen” (Sandel, 1946, s. 56). Hun oppfattes som en nonsjalant arbeidstaker. Herr Buck 

sier: ”Hvad jeg vilde ha sagt er, at så meget som tre kjoler i uken må vel en utlært sydame 

kunne prestere? Siden hun nå skal leve av det? En som sitter og syr altså, og ikke springer 

omkring” (Sandel, 1946, s. 52). Katinka selv opplever damenes og herr Bucks mas som et 

problem fordi de ikke respekterer henne for det arbeidet hun legger ned, og når de krever mer 

av henne enn hva hun kan få til. De oppfatter ikke at hennes manglende interesse for arbeidet 

og det faktum at hun unnlater å sy, bunner i at hun ikke får noen tilfredsstillelse i jobben. For 

Katinka vil gjerne sy, men hun vil sy det hun vil og er lei av å måtte bøye seg etter kundenes 

umulige forventninger.  

 

Eller det kommer noen – – du skulde se dem – – så uten al fasong forstår du – – og vil 
ha klær som unge piker. Tøyer har de med sig, bindegale, umulige, som kan stå av sig 
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selv. Dem vil de ha sydd som til syttenåringer med volanger og rynker. Jeg sier, De 
kan få det sånn og sånn, da kanskje det blir noenlunde. Men nei da. Tilslutt sier jeg, gå 
til en annen, her har De stykkene. Jeg lar mig overtale til å klippe forstår du, så langt 
får de mig. Jeg forsøker, skal jo leve av det, og jeg har snitt, som de sier. Og kjære fru 
Stordal, dette gjør De, som er så flink, i en fart – – (Sandel, 1946, s. 142). 

 

Hennes største ønske er å kunne bruke evnene sine til å designe og lage vakre kjoler. Men 

Katinka som lever med ansvaret for to barn, er avhengig av inntekt for å forsørge dem. 

Derfor må hun påta seg oppdrag hun ikke egentlig vil ha, og det oppleves som frustrerende 

for henne. Hun finner ikke lenger glede i arbeidet.  

 

Stivhatten og Justus Gjør er mer positive i sin omtale og behandling av Katinka. De står 

utenfor det snevre bymiljøet, og er ikke like preget at den fordømmende moralske 

stemningen som de andre formidler. Stivhatten støtter Katinka i hennes motløshet overfor 

byens fordømmelse, men også i hennes følelse av mislykkethet med barna. Han gir tydelig 

uttrykk for at han ikke mener at dette er hennes feil, men at det er det snevre miljøet som gjør 

det vanskelig for henne å få leve det livet hun ønsker. ”Men Stivhatten sier så rolig som 

hadde Katinka ytret de mest hverdagslige ting: Man ska ge fan i folk. Dom blir malliga 

annars” (Sandel, 1946, s. 112). Stivhatten bekrefter Katinka både i væremåte og i utseende. 

Han ønsker og han forsøker, men forgjeves, å få Katinka med seg bort fra miljøet. Han er et 

fremmedelement i byen, og fortelleren fremstiller ham allerede fra starten som både uhøflig 

og ufordragelig. Men Stivhatten har gode hensikter, og i samtalen han innleder med Katinka 

viser han henne medfølelse. ”Ni är visst inte full, sier Stivhatten: Ni är ledsen. Och tacka fan 

för det” (Sandel, 1946, s. 36). Selv om han utnytter hennes sårbarhet vil han være snill, og 

når han forsøker å overbevise henne om å reise med ham, handler det om at han selv er 

ensom, og i henne finner en likesinnet. ”Nog vet Ni också hur det känns att vera ensam? 

Ensamhet– –det är värra än – – än köld. Och köld är ändå någonting fruktansvärt” (Sandel, 

1946, s. 31). Han betror henne både det ene og det andre i et forsøk på å forføre henne, og 

Katinka åpner seg for ham. ”Jeg er bare så trett, sier Katinka” (Sandel, 1946, s. 41).  

 

Justus Gjør er i likhet med leseren uvitende om Katinkas nederlag. Han blir overrasket over 

endringen han ser hos henne og søker tilbake til fortiden for å finne en løsning på forfallet. 

Gjennom hans karakter og i konfrontasjonen med Katinka blir forfallet tydeligere. Han er 

inne på privaten når ungguttene ute fra Oset er innom konditoriet. Og når de synger om 

Katinka uttrykker han forskrekket: ”Kaller de dig Katinka? Hele byen kaller mig Katinka– –. 
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Som de har fått tufset dig til. Og sånt har du latt skje med dig? Og ikke satt dig til motverge? 

Du!” (Sandel, 1946, s. 148) Gjennom Justus` karakter belyses fortellerens fremstilling fra et 

annet perspektiv, hans synspunkter settes opp mot det fortelleren og besteborgerne fremstiller 

når han anklager bymiljøet for å ha mishandlet Katinka. ”Dere har mishandlet henne nesten 

til døde her” (Sandel, 1946, s. 165). Han ser hvor vondt hun har det, og hvor mye hun 

ødelegger for seg selv ved å sitte slik hun gjør. Men på samme måte som fortellerstemmen er 

kritisk til andre aktører som ytrer seg positivt om Katinka, rammes også Gjør av fortellerens 

negative fremstilling: ”Han var altid av dem som er hevet over alt mulig. Blev det ikke sagt 

alt den gangen, at han var temmelig overlegen? Av dem, som tror de er noe for sig selv, og 

mer enn andre – –?” (Sandel, 1946, s. 88) Men ettersom Justus, i motsetning til besteborgerne 

vil hjelpe Katinka, fremstår han for den implisitte leseren som en sympatisk og lojal person i 

kontrast til det bebreidende småbymiljøet. ”Jeg vil dig bare vel Katinka. Ikke annet enn vel. 

Og det vet du” (Sandel, 1946, s. 139). Han er den som forsvarer henne mot de fordømmende 

holdningene, og er den som i størst grad ser hva Katinkas opprør bunner i. Han viser en 

forståelse og aksept for den eksistensielle krisen hun gjennomgår og hennes ønske om 

selvrealisering.  

 

Mens Katinka er hovedpersonen i romanen, er motekvinnen Elise Øyen en sentral biperson. 

Gjennom de direkte beskrivelsene av Elise fremstilles hun som Katinkas rake motsetning. For 

mens Katinka skildres som en sjuskete og sliten dame, tegnes det et bilde av Elise som en 

vakker og moderne kvinne som er opptatt av sitt ytre, og som bruker mye penger på både 

klær og sminke. ”Elise Øyen ser like ung ut hun som de unge fruene” (Sandel, 1946, s. 80). 

Hun er pen og moteriktig kledd, og både fortellerstemmen, men også de andre kvinnene i 

romanen, fremstiller henne som svært attraktiv.  

 

Hvad gjør det mennesket med sig selv for å holde sig slik? At hun er langt oppe i 
tredvene, skulde ingen se, allerminst i dette øyeblikk. Hun er ikke bare nett, velklædd, 
pent og passe sminket som ellers, hun har noe fullstendig nytt over sig, hvad det nå 
kan være (Sandel, 1946, s. 80).  
 

I kombinasjon med de direkte beskrivelsene av Elise som en vakker og velkledd kvinne, gir 

den indirekte karakteristikken uttrykk for Elises væremåte som både tiltrekkende og 

sjarmerende. Den indirekte karakteristikken av Elise er den dominerende, og gjennom en 

kombinasjon av tale, handling og ytre kjennetegn utvides bildet av Elise, og leseren får mer 

informasjon. Hun har tidlige vært gift med Justus Gjør, men de er skilt, og hun har endret 
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etternavn tilbake til det som trolig er pikenavnet hennes. At Elise er skilt uten å bli sett 

nedlatende på, antyder den selvstendiggjøringen som har skjedd av kvinnen, og det 

fremhever den liberaliseringen som har skjedd rundt skilsmissereglene. Elise blir en 

representant for den overgangstiden handlingen er lagt til. Beauvoir (2000, s. 489) skriver at 

den økonomiske utviklingen av kvinnens situasjon er i ferd med å endre seg i perioden, og 

ekteskapet er blitt en frivillig forbindelse mellom to selvstendige personligheter der begge 

parter kan oppnå skilsmisse med de samme betingelser. Dermed er mannens formynderskap i 

ferd med å bli mindre dominerende, selv om det fremdeles var mest vanlig at gifte kvinner 

ble forsørget. Elise representerer den moderne og selvstendig arbeidende kvinnen som er i 

stand til å forsørge seg selv. Hun kan gjøre som hun selv vil og er ikke lenger avhengig av å 

være gift for å klare seg økonomisk og sosialt. ”Jeg har plassen min i banken. Jeg kan være 

som før. Jeg behøver ikke fly fra altsammen og rangle omkring med hvemsomhelst” (Sandel, 

1946, s. 192).  

 

I løpet av helgen konfronteres Elise med tre menn hun har eller har hatt en erotisk relasjon til. 

Hun er Justus Gjørs ekskone, Peder Stordals elskerinne, men foretrekker nå å tilbringe tid 

med den yngre farmasøyt Lydersen. Til tross for den udelte positive omtalen av Elises 

utseende er fortellerstemmen mer kritisk til hennes oppførsel, og hun får noen stikk, særlig 

når det gjelder hennes forhold til menn. ”Ta bare Elise Øyen. Maken til optreden. Nå skravler 

hun og Lydersen til høyre og venstre, skal ha sine besyv med i laget de også” (Sandel, 1946, 

s. 11). De andre kvinnene i byen er heller ikke udelt positive i sin omtale av henne, de 

antyder at hun er litt for lettlivet. I en samtale om å gå på dans på konditoriet om 

lørdagskvelden sier de: ”Her er et litt eget publikum da– –.” ”Fru Øyen og sånne –– 

Lydersen– –” (Sandel, 1946, s. 60). I en samtale mellom Larsen og Sønstegård kan man, til 

tross for en overveiende positiv omtale ane et snev av misunnelse.”Ps, hun gjør som hun vil 

hun. Henne står de så på pinne for at” (Sandel, 1946, s. 44). Misunnelsen kan bunne i at 

frøken Larsen selv har et godt øye til Lydersen, og nå viser han Elise mer oppmerksomhet 

enn han viser henne. ”Flott fyr Lydersen. Og så den måten han har mot damer. Farlig 

selvsikker” (Sandel, 1946, s. 80). 

 

De siste årene har Elise hatt et forhold til Peder Stordal, Katinkas separerte ektemann som 

hun innledet en relasjon til etter at Justus forlot henne. Hun har aldri vært interessert i ham, 

men trøstet seg med ham da ekteskapet var over. 
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En sånn skal ikke gå løs. Og ikke var det jeg som fikk fatt i ham, det var han som fikk 
fatt i mig. Sånne som han – – de henger omkring en, henger omkring en i årevis. Og 
vips, når en er riktig lei sig en dag, da suger de sig fast. Som igler (Sandel, 1946, s. 
175). 

 

Han utnyttet henne i et svakt øyeblikk og var den trøsten hun hadde behov for. Men nå har 

hun gått lei av ham, og hun anklager Katinka for å ha lurt henne til å ta ham. ”Nå nyter du 

hevnen nå. Men jeg tåler ham ikke lenger, roper Elise Øyen og glemmer sig totalt hun også: 

Han er enfoldig, han er affektert (Sandel, 1946, s. 176). Elise er oppgitt over Stordals 

manglende evner til å ta ansvar for eget liv, for barna og økonomien. Hun opplever at han 

klenger seg på henne og er vanskelig å bli kvitt. Derfor har hun i stedet innledet en ny 

relasjon med kvinnebedåreren Lydersen. ”Forresten må du ikke tro, jeg ikke tar revansje på 

andre kanter, sier Elise Øyen trassig” (Sandel, 1946, s. 177).  

 

Elise og Lydersen ankommer konditoriet sammen og møter på Peder Stordal som sitter i 

samtale med Justus Gjør. I dette selskapet blir det tydelig at Elise fremdeles har et godt øye 

til Justus, og det underbygger inntrykket av at hun ikke har kommet over at han forlot henne 

den gangen. Møtet forsterker inntrykket av at hun trøstet seg med herr Stordal. Elise 

uttrykker begeistring over Gjørs arbeid og fremgang. ”Og du da Justus? Bare velstand? 

Reiser og nyter livet? Det er noe annet enn å sitte på redaksjonen på Nordstjernen her – –” 

(Sandel, 1946, s. 82). Men Justus har tydelig tankene andre steder, og virker ikke, i 

motsetning til Stordal og Lydersen, videre interessert i Elise. Samtidig blir avstanden mellom 

Elise og Peder større. Hun er avisende og kald i møte med ham, og en konflikt mellom de to 

bygger seg opp, der hun nærmest henger ham ut og løfter Gjør frem i samtalen: ”Herregud 

Peder, faller Elise Øyen inn: En kveld her, hvad er det for Justus, som reiser og reiser og ser 

alt mulig. Han har ingen interesse av dette kan du skjønne” (Sandel, 1946, s. 87). Elise som 

en stund har vært redd for at hun kan være gravid, har ikke turt å avslutte forholdet, men når 

hun finner ut av at dette ikke er tilfelle, er hun ikke redd for å dumpe Stordal, og hun 

fortsetter flørten med Lydersen.  

 

Mens Katinka og Elise er voksne kvinner, er den unge Borghild på et annet stadium i livet. 

Hun representerer den moderne ungpiken som står på terskelen inn til det voksne. Det er 

Borghild som får Katinka til å ta noen valg som er avgjørende for fortellingen, og det er hun 

som setter i gang den konflikten som utspiller seg mellom Katinka og Elise mot slutten av 

romanen. Borghild fremstilles i positive ordelag av fortellerstemmen, og ser ut til å bli 
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respektert i småbyen. ”Pen er hun jentungen. Lang og pen, med noe på engang vilt og sky 

over sig” (Sandel, 1946, s. 83). Mens Elise derimot uttrykker seg mer negativt overfor 

Borghild. Om hun er sjalu fordi Borghild er ung og representerer noe Elise ikke lenger er, 

eller om hun ser henne som en konkurrent som Lydersen har fått øynene opp for, det får man 

ikke vite. Det blir ikke gitt noen informasjon i teksten om hva Elise tenker, men i samtalen 

med herr Stordal gir hun klart uttrykk for at hun er lei av at han gir barna så mye, samt at 

Katinka ikke tar noe ansvar for dem. 

 

Jørgen er Katinka og Peders eldste barn. Også han spiller en viktig birolle i romanen. Han 

fremstår som en arrogant og bortskjemt gutt som er vant med å få det som han vil. Han krever 

det beste til en hver tid, men er ikke selv interessert i å gjøre mye for å få det han ønsker. En 

høy posisjon i byen er tydelig viktigere for ham enn morens ønsker og drømmer med livet. 

Han ligner faren og viser ingen forståelse for morens misnøye i motsetning til Borghild som 

tydelig gir uttrykk for en aksept overfor morens handlinger mot slutten av romanen. Gjennom 

Jørgens karakter kommer Borghilds usikkerhet tydeligere til uttrykk. Hun trenger moren til 

mer enn bare å sørge for pene klær og mat som Jørgen krever. Hun trenger moren til 

beskyttelse mot de muligheter som finnes i henne selv, men også i samfunnet rundt. Katinka 

er den eneste som kan redde Borghild fra å gjøre de samme feilene som hun selv har gjort, og 

som så mange andre kvinner har gjort før henne. Katinka vet at hun i sin svakhet har latt livet 

føre henne den veien som var lettest, og den som har opplevd dette på egen kropp er selv i 

bedre stand til å beskytte en annen som står overfor den samme utfordringen (Lervik, 1977, s. 

213). Jørgen, som ung mann er ikke like utsatt som ungpiken Borghild. Det er i samfunnet 

færre muligheter og mindre tilrettelagt for at en ung pikes selvrealisering gjennom drømmer 

og lengsler enn det det er for den unge mannen. Og Borghilds begrensede fremtidsmuligheter 

blir tydeligere gjennom hennes angst og Jørgens nonsjalanse.   

 

3.4 Sydamen, motedamen og ungpiken i rollen som ”den 

andre kvinnen” 
 

Katinka, Elise og Borghild utfyller rollen som ”den andre kvinnen” i Kranes konditori på 

hver sin måte. I lesningen av Katinka som ”den andre” er det flere dimensjoner ved hennes 

karakter som gir henne denne karakteristikken i min lesning. Hun er en sosial avviker som tør 

å skille seg ut fra fellesskapet og bryte med normen når hun tar et oppgjør med den gjengse 
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livstilen, det som forventes av den bedrestilte delen av befolkningen og sitt gamle liv. Hun er 

trassig og sta og kjemper en innbitt kamp mot de forventningene som rettes mot henne. Hun 

representerer en seig og kampklar type av ”den andre kvinnen”. Lervik (1977, s. 204) mener 

at Katinka gjør opprør i trass mot en urettferdig skjebne. Og denne påstanden er jeg enig i. 

Hun fremstår nærmest apatisk til tider, uten å forsvare seg mot den fordømmelsen hun møter. 

Hun blir sittende på konditoriet til tross for all fordømmelse og misnøye som hun blir møtt 

med, og på den måten trosser hun passivt den motstanden som deler av bymiljøet så tydelig 

gir uttrykk for. Fra første stund ytrer hun sin mistrivsel ved å legge frem tankene sine om den 

situasjonen hun befinner seg i. ”Så hvisker hun: Snart brister det. Noen står og disser. Snart 

brister det med et sukk. Da er det over” (Sandel, 1946, s. 32). Katinkas kamp er et oppgjør 

med de kravene miljøet stiller til henne, mot samfunnets normer og den moralen som avgjør 

hvordan hun skal leve, men også mot alle de nederlagene hun selv har måttet tåle, og mot den 

trivielle tilværelsen som har utviklet seg til å bli hennes liv. Hennes kamp er for å gjøre opp 

med tidspress og forventninger, men også et ønske om selvrealisering.  

 

I Kranes konditori skildres Katinka i tre kjærlighetshistorier, og det erotiske er et viktig 

element og en tydelig dimensjon ved karakteren gjennom hele romanen. I løpet av 

handlingens to dager konfronteres hun med de tre mennene som har viktige roller i hennes 

liv: forføreren Stivhatten, hennes fraseparerte ektemann Peder Stordal og den tidligere 

elskeren Justus Gjør. Katinka forføres av Stivhatten og lar seg overtale til å bli værende inne 

på ”privaten” sammen med ham, et selskap som er et brudd på samfunnets etikette og moral. 

”I butiken er de rent utav sig. Skal hun virkelig bli stående og prate med den fyren? Ikke har 

hun tid, og ikke går det an” (Sandel, 1946, s. 26). Men Stivhatten lover Katinka et liv som 

rommer det hun drømmer om, om ikke materielt, så følelsesmessig.  

  

Å gå med ham er på en gang romantikk og realisme - en flukt fra trivialiteter til frie 
og ukjente forhold, men samtidig et forsøk på å ta konsekvensene av sin 
kjærlighetsdrøm og stå ved sine følelser, prøve drømmen i virkeligheten (Lervik, 
1977, s. 209). 

 

Lerviks synspunkt om at det for Katinka blir en måte å følge sine lengsler og behov på når 

hun innleder en relasjon med Stivhatten, er jeg enig i. Men jeg leser Katinkas opprør som noe 

mer enn bare et behov for kjærlighet fra en mann. For relasjonen med Stivhatten blir for 

Katinka mer enn det erotiske møtet, det blir også et bilde på muligheten for et oppbrudd. 

Møtet åpner opp for et alternativ til småbyen når han stiller det store spørsmålet om hun skal 
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bli i det gamle, eller om hun skal løsrive seg å leve for sin egen del. Stivhatten har selv forlatt 

sin gamle småby til fordel for et fritt og uforpliktende liv på havet. Men det er ikke noe 

alternativ for en kvinne å ta hyre på en båt for å komme seg bort fra forpliktelser i miljøet hun 

er en del av. Her kommer Stivhattens rolle som mann og forsørger inn. Han tilbyr Katinka et 

nytt liv, borte fra alle de gamle kravene og forventningene som plager henne så mye at hun 

har vurdert å ta sitt eget liv. Han mener å kunne tilby Katinka en fullverdig tilværelse med 

den omsorgen og kjærligheten hun søker ved å være et medmenneske hun kan støtte seg til. 

Men det å gå med Stivhatten vil for Katinka bli et skritt ned fra samfunnets rangstige. Og for 

at hun skal kunne bryte ut, kreves det så mye av henne at hun vil miste sin selvfølelse og 

egenverdi. Å forlate småbyen, jobben som syerske og ikke minst barna til fordel for ham er 

aldri noe reelt alternativ for henne. Til det er hun for knyttet til barna, og mot slutten av 

romanen er det morsfølelsen som tar overhånd hos Katinka. ”Veiene går rart i et morshjerte, 

sier Katinka trett og som forsvarte hun sig” (Sandel, 1946, s. 188). Katinka vender tilbake til 

sitt gamle liv, men da har det skjedd en viktig endring hos henne, og i denne endringen er 

Stivhatten en viktig person. Han bidrar til å åpne øynene hennes, og han fører henne i retning 

av den endringen som hun denne gangen faktisk kommer frem til. Når Katinka vender hjem 

etter oppholdet på konditoriet, har hun mer pågangsmot og et åpnere blikk.  

 

I byen går det et rykte om at Katinka står i med mange menn, men sannhetsverdien i dette blir 

aldri bekreftet. Hun er ikke formelt skilt fra Stordal, bare separert, og når hun blir med 

Stivhatten ut i Oset og bekrefter at hun innledet et forhold til Justus mens hun enda levde med 

Stordal, viser hun at hun er erotisk aktiv utenfor ekteskapet. Hva som foregikk ute i Oset får 

ikke den implisitte leseren vite, for mellom første og andre bilde er det en ellipse der 

handlingen hopper fra lørdag kveld til søndag morgen.”Hvad som dessuten gikk for sig i 

Oset, vet ingen noe bestemt om. Bare at det var noe. Det må ha vært noe” (Sandel, 1946, s. 

9). Leseren er avhengig av å stole på ryktene og fortelleren. Men at hun innleder en relasjon 

med Stivhatten og blir med ham underbygger inntrykket av at hun har et mer frigjorte forhold 

til menn og seksualitet. I hennes tilfelle kan utroskapen ses i sammenheng med at Peder 

Stordal ikke har vært den mannen hun ønsket seg, og at hun nå lever alene. Det antydes at 

giftermålet var det som ble forventet av en kvinne i hennes tid og i hennes miljø, men mer får 

ikke leseren vite. Hun sier selv: ”Vi tar den første, den beste” (Sandel, 1946, s. 113). Hos 

leseren vekkes det raskt en mistro til Peder Stordal. For på samme måte som 

fortellerstemmens negative omtale av fru Berg, Torsen og Gjør blir stående i en ironisk 

kontrast til den implisitte lesers inntrykk, bryter fortellerens positive beskrivelser og de to 
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serveringsdamenes fulle sympati for herr Stordal med den informasjonen teksten ellers gir. 

Herr Stordal fremstår som alt annet enn en hengiven og beskyttende ektemann, og Lervik 

legger skylden for at Katinka var utro og at ekteskapet endte i seperasjon over på ham. Og 

leser man det slik er det ingen overraskelse at ekteskapet røk: 

  

Selvgod og skrytende, smålig med luksusvaner og store gester, føyer han seg pent inn 
i rekken av lystløgnere og dårlige ektemenn i norsk litteratur fra Torvald Helmer og 
oppover. Peder Stordals eneste forsonende egenskap er hans naivitet, en viss uskyld 
midt i selvbedraget, som også kan narre andre et stykke på vei. Men som grunnlag for 
ekteskap er det for dårlig- selv om serveringsdamene tar Peders parti og laster Katinka 
for at ekteskapet gikk i stykker (Lervik, 1977, s. 205).  

 

Katinka gjorde det som ble forventet av en kvinne i det høyere laget av befolkningen, giftet 

seg med en mann i samme posisjon. Beauvoir skriver i Det annet kjønn at ”den skjebnen 

samfunnet tradisjonelt tilbyr kvinnen, er ekteskapet” (2000, s. 489). Men for Katinka ga ikke 

ekteskapet henne det hun trengte, og etter hvert tok lengslene og behovene over for plikten og 

de moralske forventningene.  

 

Mens Peder Stordal ikke var den Katinka ville ha, og Stivhatten er en tilfeldig person som 

Katinka innleder en kortvarig relasjon til, preger forholdet til Justus Gjør Katinka i mye større 

grad. Deres forhold ble aldri noe mer enn en affære, men var for begge to en viktig 

kjærlighet. Begge ventet på at den andre skulle ta initiativ, men misforståelser og usagte ord 

førte til at hele episoden endte med at Justus forlot Katinka, skilte seg fra Elise Øyen og 

flyttet fra byen. Denne helgen møtes de igjen, og han blir tilfeldigvis vitne til de hendelsene 

som utspiller seg på konditoriet. I samtalen mellom Justus og Katinka gir hun uttrykk for sin 

lyst og sitt behov for kjærlighet, men også erotikk som hun aldri har fått tilfredsstilt:  

 

Det er bare et virkelig botemiddel for ensomhet og livsglede, bare en dyktiggjørelse 
til livet. Det er et annet menneskes favn. Hører du det Justus, et annet menneskes 
favn! Den, som ikke har det, går under. En kan holde sig flytende en stund på 
forskjellig, men innerst visner en, visner og forgår. Elske, elske, bli elsket, det er det 
det gjelder. Den som ikke har kjærlighet er som uten brød og uten tak over hodet. Det 
er kjærlighet vi lever av (Sandel, 1946, s. 169). 

 

Det handler om livets mening for Katinka, og oppgjørssamtalen er en viktig del i lesningen 

av henne som en opprører, for det er flere sider ved hennes karakter som fører frem mot 

sammenbruddet hennes. Mistrivselen i miljøet bunner i en ikke- tilfredsstilt kjærlighet. 

Katinka er avhengig av den kjærligheten og den tryggheten et annet menneske kan gi henne, 
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og det er først når hun møter Justus igjen hun får utløp for sin frustrasjon. For Katinka er 

kjærligheten eksistensiell. Den er så viktig for henne, at når det er alvor, så har hun ikke klart 

å ta den inn over seg. ”Noen er så gla i kjærligheten at de aldrig riktig våger bli kär. De er 

redd, det ikke skal bli slik de drømte det” (Sandel, 1946, s. 77). Da hun hadde en affære med 

Justus turte hun ikke å følge kjærligheten og å satse på et forhold fordi hun allerede var gift 

og hadde barn med Stordal. Og Lervik (1977, s. 207) mener at Katinkas problem, er at hun 

ikke makter å realisere sin kjærlighet fordi hun ikke tør å satse på den, og hun er splittet 

mellom sine ønsker og sin angst for nederlaget, mellom drømmer og livet. Hun setter 

kjærlighetsepisoden med Justus opp mot kjærlighetshistorien med Stivhatten, og ser disse to i 

sammenheng. De to hendelsene kan ikke leses isolert fra hverandre, for selv om fortiden ikke 

virker som en direkte årsak til den senere relasjonen, kan man se en utvikling ved Katinka. I 

sin erotiske relasjon til Stivhatten tar hun nå et fritt, aktivt og selvstendig valg når hun forlater 

ham (Lervik, 1977, s. 214). ”Og nå skal jeg gå hjem, sier hun jevnt og rolig som isted” 

(Sandel, 1946, s. 189). En handling som står i kontrast til den passive reaksjonen da Gjør 

forlot henne. Det ytre resultatet forblir det samme, Katinka blir der hun er, men 

konsekvensene av valget er annerledes, for denne gangen blir hun fordi hun vil, og fordi hun 

vet at det er det hun vil, hevder Lervik (1977, s. 214). I Katinka skjer det en utvikling i 

hvordan hun opplever seg selv i sitt forhold til menn. Nå tør hun å ta et aktivt valg og gjøre 

noe med den situasjonen hun står midt oppi, men samtidig var Katinka oppriktig forelsket i 

Justus den gangen, noe hun ikke er i Stivhatten. En faktor som gjør valget lettere denne 

gangen.  

 

Det er ikke bare kjærligheten til en mann Katinka slites av. Morsrollen og kjærligheten til 

egne barn overgår alt annet. ”Og på fulle folks innstendige måte sier Katinka Stordal utrolige 

ting til Justus Gjør: Ta kjærligheten fra os, og det er som om solen gikk ned. Ta barna fra os, 

og det er som å lemleste os på vitale organer” (Sandel, 1946, s. 169). Når hun opplever at hun 

ikke har lykkes i oppdragelsen av barna, skaper det en selvforakt og angst i henne. ”Jeg 

skulde lissom gjøre mit beste, skjønner du. Men det er bare dumt. Det har en ingenting igjen 

for. De ser ned på en for det” (Sandel, 1946, s. 40). Følelsen av å være mislykket som mor er 

en medførende faktor til Katinkas eksistensielle krise. ”Joda, de ser. Og de kjenner 

vemmelse. Selv blir en ømskinnet. Som – som i et kjærlighetsforhold. En trekker sig inn i sig 

selv for det minste ord. Det er vanskelig, skal jeg si dig, å bevare kjærlighet, av hvad art den 

så er” (Sandel, 1946, s. 43). Katinka opplever kjærlighet og relasjoner til andre mennesker 

som vanskelig, enten det er til en mann eller til egne barn. At Justus reiste uten henne den 
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gangen, og at hun ikke strekker til overfor barna, er årsaken til hennes ide om at hun må 

løsrive seg fra alle de menneskene hun har en relasjon til, og som hun er knyttet 

følelsesmessig til, for å oppnå frihet.  

 

Så setter hun i igjen: Men nå blir jeg fri. Jeg sitter her og blir fri. Dere allesammen. Jo 
mer Dere klandrer mig, jo friere blir jeg. Det å være glad i er bånd det. Når glir 
båndene av mig. De ligger på marken. Jeg sitter her og kan gjøre, hvad jeg vil. Ømhet 
– – det er bånd det – – sterkere enn noen andre. Nå falt de. Jeg har ikke engang barn 
lenger” (Sandel, 1946, s. 162).  

 
For hun vemmes over det gledesløse i sin tilværelse, og det er særlig den utilstrekkeligheten 

hun føler og den forakten barna viser henne som tynger henne. Det å være glad i noen 

medfører ansvar og plikter, og for Katinka blir dette ansvaret til slutt for tungt å bære. Hun 

føler at hun ikke klarer å leve opp til forventningene personene rundt henne stiller til henne, 

og derfor ønsker hun å løsrive seg, i håp om at det vil medføre en lettere hverdag. For 

Katinka har både indre og ytre motstand ødelagt. Hadde hennes økonomiske situasjon vært 

bedre, ville det styrket hennes personlige sikkerhet, og da ville hun vært mindre avhengig av 

andres misforståtte og sårende hjelpsomhet, og hun ville trolig vært i bedre stand til å ta seg 

av barna sine (Lervik, 1977, s. 207). I hennes tilfelle er egne holdninger og handlinger splittet 

mellom drømmer og det reelle livet. Katinka har aldri fullt ut satset på å følge sine egne 

følelser, ønsker og drømmer, samtidig som hun heller ikke har greid å akseptere den rollen 

småbyen forsøker å tvinge på henne.  

 

I Den nakne divan (2015, s. 13) undersøker Johannisson kvinnens sårbarhet, og hun stiller 

spørsmålstegn ved hvor mye egenrådighet en samtid tåler fra en kvinne, og ser på hvor 

grandios, suicidal, bisarr eller seksuelt bekreftende en kvinne kan være før hun blir ansett 

som gal. I Kranes konditori gjør Katinka oppgjør med det gamle samfunnet, og de gamle 

verdiene når hun jakter etter og forsøker å finne seg selv. I den prosessen bryter hun med det 

som forventes. For byens besteborgerkvinner er kun det beste godt nok, og det er disse som 

mener de kan forvalte byens moral. Fru Breien utrykker sin frustrasjon og forskrekkelse over 

Katinkas oppførsel slik:  

 
Først nokså lavt og behersket, men i sinnsoprør som hun er, kommer hun gang på 
gang op i diskanten: Der sitter altså fru Katinka Stordal. Et dannet menneske. Mor til 
to pene barn. Sammen med et sånt individ. Og lar alting ramle omkring sig. For nå 
ramler det. Nå kan ingen makt i verden hindre at det ramler (Sandel, 1946, s. 35). 
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Fru Breiens kommentar er representativ for den meningen besteborgerne og fortelleren 

fremmer. Det viktigste i den lille byen er å holde fasaden på plass. Og på 1900- tallet ble 

gjerne den som brøt med normen definert som forvirret, psykisk syk eller gal (Johannisson, 

2015, s. 55). Besteborgerne stiller spørsmålstegn ved Katinkas oppførsel, og antyder at hun 

må være gal, i hvert fall ikke seg selv, slik hun oppfører seg. ”Men fru Breien slår sig 

betegnende for pannen. De mener da ikke, at hun er gal? hvisker fru Krane forferdet. Gal 

eller full. Noe er det” (Sandel, 1946, s. 33). Johannisson (2015, s. 15) gjør rede for to 

tradisjonelle hovedinndelinger av psykisk syke kvinner, der hun skiller mellom biologisk 

sykdom og sykdom der kvinnen blir et offer for de sosiale kreftene i samfunnet. Katinka gir 

selv uttrykk for en stor nedtrykthet, og hun vurderer på et tidspunkt selvmord som eneste 

løsning. Hun er fanget i sitt kjønn, og er blitt et offer for de samfunnsmessige omgivelsene og 

strukturene. Kravene som knyttes til henne i rollen som hustru, mor og syerske blir for mye 

for henne fordi hun ikke får utløp for sine ferdigheter, slik at hennes selvverd styrkes. Og det 

er det som fører henne frem til de suicidale tankene. Johannisson (2015, s. 52) skriver at 

kvinnen på 30- tallet presses inn i rollen som mor med de forventninger og krav som knyttes 

til rollen.   

 

Kvinnan pressas tillbaka till hemmen. I kärnfamiljen har hon uppgiften att fostra 
lycliga och produktiva medborgare, men själv inte räknas. Den gnagande 
hemmefruledan, omdefinierad till trötthet, är inte det minsta glamorös. Den närs av 
trygghetsbehov, skapar självförakt och ångest, skär bort självförverkligande annat än 
som ”stygg” flicka- och transformeras hos många til psykisk kris (s. 52). 

 

Katinka presses også til å arbeide for å kunne ta vare på barna etter at forholdet mellom  

henne og Stordal gikk i oppløsning. Fru Breien anklager Katinka for oppførselen hennes, og 

begrunner misnøyen hennes med sykdom. ”Du må være syk Katinka. Alvorlig syk” (Sandel, 

1946, s. 116). Men Katinka er ikke syk, og selvmord blir ikke løsningen på problemene 

hennes. I stedet tar hun det aktive valget som fører til en endring i livet hennes.  

 

Men det er ikke medborgernes fordømmende blikk og kommentarer om hvor håpløs Katinka 

er som får henne til å endre mening. Heller ikke de fattige guttenes fordømmende sanger og 

ryktene om henne i byen. Det som for alvor får henne til å snu er sympatien fra Gjør, Elises 

kommentar om at Borghild er på vei til å bli en tøs, og ikke minst Borghilds sympati og 

solidaritet og uttalte behov for moren. I tillegg er Borghild og Torsens forretningsplan for å få 

arbeidet til å bli mer levelig for Katinka, en viktig faktor. ”Så sier Torsen fast og stille: Jeg 
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har tinget ho Edevina Dalsbø og ho Jonetta Gabrielsen. Dem kan sy, bare dem får litt 

veiledning. Setter vi i gang i morgen fire mann høy, gjør vi snart rent bord” (Sandel, 1946, s.  

186). Selv om Katinka vender tilbake til det som har vært, har det ved romanens slutt skjedd 

en viktig endring i henne. Nå stiller Borghild høyere krav til moren, samtidig som Katinka 

selv har andre forventninger til dem rundt seg. Det gjør at hun ikke lenger fremstår som like 

passiv og motløs, men at hun tvert i mot tar aktivt del i sitt eget liv. Lervik (1977, s. 213) 

hevder at Katinka er den eneste i miljøet som erkjenner den avstanden som er mellom livet 

og drømmene, og hun innser at hun i svakhet har latt livet føre henne dit hun ikke ville. Hun 

er den som tør å se det i øynene og ta tak i det livet hun står i, med god hjelp av dem rundt 

seg.  

 

I lesningen av Katinka som ”den andre kvinnen” er utroskapen da hun var gift, og den 

relasjonen hun innleder med Stivhatten viktige dimensjoner. De erotiske affærene er sammen 

med periodedrikkingen og det dårlige ryktet hennes i småbyen avgjørende for plasseringen av 

henne i kategorien. Samtidig mener Lervik (1977, s. 211) at Katinkas løsning på problemet er 

i overenstemmelse med den gode moral og i samsvar med en tradisjonell oppfatning av 

kvinnen. Dette er jeg til dels enig i, for Katinka blir respektert for den løsningen hun finner, 

og når hun vender tilbake til sitt gamle liv ser alt ut til å være i orden. Samtidig er Katinkas 

oppgjør, forsøket på å finne en løsning og de valgene hun tar på veien dimensjoner som gjør 

at jeg mener hun allikevel passer inn i definisjonen av ”den andre kvinnen”. Hennes livsvalg 

og erotiske relasjoner gjør at hun blir en sosial avviker som skiller seg fra resten av miljøet i 

den lille småbyen. Hun velger å trosse småbyens forventninger og krav, til tross for at 

fasaden rakner. Det bekrefter inntrykket av Katinka som radikal og egenrådig, et inntrykk 

som ikke forsvinner selv om hun vender hjem og tilbake til småbyens tilsynelatende ordnede 

forhold igjen.  

 

Elise Øyen har flere trekk ved seg som gjør at også hun kan leses i rollen som ”den andre 

kvinnen”. Hun bryter med den gjengse livsstilen og det som forventes av en kvinne fra den 

bedrestilte delen av befolkningen. At hun er skilt, ikke har egne barn, og et arbeid som gjør 

henne økonomisk uavhengig av en mann, er en viktig dimensjon. ”Ps, hun tjener selv hun. 

Kan kjøpe sig hvad hun vil hun” (Sandel, 1946, s. 81). Men det er først og fremst det erotiske 

ved Elises karakter som er viktig i lesningen av henne som en representant for ”den andre 

kvinnen”. Det forholdet hun har til menn er sentralt fordi det viser hvordan en kvinne kan 

fange en manns oppmerksomhet ved å benytte seg av sin tiltrekningskraft og sjarm, og 
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hvordan en kvinne kan gjøre nytte av en mann for å tilfredsstille sine behov. Hun har i likhet 

med Katinka et mer frigjort forhold til menn og seksualitet, men det kommer til uttrykk hos 

henne på en annen måte. Wahlman Olsen (2005, s. 36) skriver at Elise Øyen er en strategisk 

spiller som har tilpasset seg de mulighetene og de normene som dominerer i det snevre 

småbymiljøet, samtidig som hun illustrerer at de valgene en kvinne i dette miljøet har, er 

enten å gifte seg eller å være en tøs, om man ikke reiser bort i tide. Elise tar aktive grep i livet 

sitt, hun vet å spille på sin kvinnelighet, og hun har en forførende og erotisk væremåte der 

hun utnytter sin femininitet for å fremstå som selvsikker og selvstendig i sin omgang med 

menn.  

 

Elises seksuelle omgang med menn og hennes attraktive utstråling gir henne trekk av den 

demimonde kvinnen. På 1920- tallet ble kvinnelig seksualitet utenfor ekteskapet tolket av 

samfunnet som enten umoralsk eller abnormt (Johannisson, 2015, s. 53). For til tross for at 

Elise tilhører det bedrestilte sosiale miljøet, bryter oppførselen hennes med de tradisjonelle 

kvinnelige verdiene, og hun lever ett lettferdig liv som grenser til prostitusjon. Hun drar 

fordel av den posisjonen et forhold til en mann gir henne, for selv om hun er i stand til å 

forsørge seg selv, lar hun seg allikevel oppvarte og underholde, og tar villig imot gaver av 

Lydersen.  

 

Elise viser en tydelig interesse for klær, skjønnhet og mote, og hennes adferd inkluderer et 

høyt forbruk av moteriktige klær. Denne interessen plasserer Elise i rollen som den chic- 

moderne kvinnen, noe hun også blir kalt i romanen. ”Men Elise stiller seg rett op og ned 

foran Katinka Stordal og er ikke spor pen eller chic lenger, bare forkommen av sneklett og 

sinne” (Sandel, 1946, s. 175, min kurs.). I Fashion and Eroticism skriver Valerie Steele 

(1985, s. 213) at litteratur skrevet om feminin skjønnhet endret seg på slutten av 1800- tallet 

og på begynnelsen av 1900- tallet. Nå tok forfattere som skrev om mote og skjønnhet opp det 

erotiske elementet i større grad, og de la vekt på sex-appellen, den personlige 

tiltrekningskraften, fascinasjonen og sjarmen. Det foregikk en gjensidig påvirkning mellom 

de endrede holdningene til seksuell skjønnhet og utviklingen av idealer om feminin fysisk 

skjønnhet på den ene siden, og utviklingen av kvinners moter på den andre. I jakten på menn 

er klær et viktig element for Elise, klærne i kombinasjon med sminke gjør henne vakrere og 

hun benytter seg av det for å fremheve sin attraktivitet og skjønnhet. ”Hja – – et godt skinn– 

–. Den rene luksus. Luksus? Det er nødvendigere enn du aner” (Sandel, 1946, s. 94). Den nye 

blåreven skaper mye oppmerksomhet, og blir et symbol som eksemplifiserer hennes interesse 
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for mote, men også hennes tak på mannen. ”Da kommer Gjør: Adjø Elise. Morsomt å se, at 

du har det bra. Hvem er det nå, du skal kapre med det fine skinnet da? ” (Sandel, 1946, s. 97) 

Elise nekter for at hun har noen baktanker med plagget, men Gjør kjenner henne godt og sier: 

”Men når Elise Øyen bruker for mange penger, har Elise Øyen noen i kikkerten” (Sandel, 

1946, s. 97).  

 

Blåreven gjør Elise vakrere, og den vekker misunnelse hos de andre kvinnene. ”Men fru 

Krane er plutselig på det rene med hvad det er som er nytt hos Elise Øyen. Det er 

reveskinnet, den praktfulle blåreven, hun har om halsen. Tenk så flatterende mot huden en 

blårev kan være lell” (Sandel, 1946, s. 81). Samtidig tydeliggjør den hennes sosiale posisjon. 

For som Beauvoir  (2000, s. 626) påpeker har klær en sosial betydning, gjennom dem kan 

kvinnen gi uttrykk for sin holdning overfor samfunnet. Via sin måte å kle seg på, kan hun 

bøye seg etter den etablerte orden, eller hun kan hevde sin originalitet. I Elises tilfelle viser 

den at hun hører til blant den bedrestilte delen av samfunnet. Den er dyr og har allerede vært 

et samtaleemne mellom de to serveringsdamene: ”Blåreven. Den som lå i vinduet hos Berg 

og Fure. Hadde den ikke, da hun gikk forbi her isted. Tre hundre og femti kroner!” (Sandel, 

1946, s. 81) Blåreven bruker Elise til å fremheve sin rolle og sin skjønnhet, men den er i 

tillegg et symbol på hennes frihet. Hun kan ta i mot gaver av hvem hun vil, når hun vil eller 

hun kan kjøpe seg hva hun vil.  

 

Elise fascinerer mennene og knytter dem til seg ved å spille på sin personlige tiltrekningskraft 

og sjarm. Hun legger an på mannen og har et frigjort forhold til egen seksualitet. Sin erotiske 

utstråling fremhever hun med de blodrøde leppene og de moteriktige klærne. Hun har trekk 

av flapperen ved sin karakter. Hennes interesse for klær og sminke viser en kvinnelig 

individualitet som er orientert mot et høyt forbruk. Hun hører på jazz, går på dans på 

konditoriet, flørter med menn og tøyer grenser for den aksepterte oppførselen. Det er tydelig 

at Elise utnytter det taket hun har over mannen, hun knytter ham til seg og bruker ham etter 

egne behov. Hun har herr Stordal rundt lillefingeren, selv om hun er lei ham, og Lydersen 

virker også opptatt av å beholde henne. Mens Justus og Stivhatten derimot er unntak. Hun er 

fremdeles fanget i den kjærligheten hun føler for Justus uten at det gjengjeldes. Og Stivhatten 

gjennomskuer Elises hensikter med mannen, og kaller henne en tøs under oppgjørssamtalen 

mellom henne og Katinka. ”Jag sa jänta. Jag kan säga värre ord också. Och våga stå för dom. 

Varje karl ser genast, vad Ni går för. Ni ar just en skön fågel Ni” (Sandel, 1946, s. 178). 

Beskyldningen bygger opp under inntrykket av Elises frigjorte, radikale forførende og 
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forfengelige væremåte, og hennes selvstendige livstil med eget arbeid og muligheter til å 

gjøre hva hun vil. Elementer som i min lesning gjør henne til en representant for den ”andre 

kvinnen”.  

 

Borghild er først og fremst en viktig aktør i fremstillingen av de to andre kvinnene som ”den 

andre”. Gjennom den konflikten som utspiller seg mellom mor og datter mot slutten av 

romanen, problematiseres Borghilds forhold til egen kropp, egen seksualitet og eget kjønn. 

Hun står på terskelen inn i det voksne liv og viser en usikkerhet og en sårbarhet som en ung 

pike kan føle på når hun er på vei inn på et spor som for henne oppleves som fremmed og 

skremmende. I Det annet kjønn tegner Beauvoir (2000, s. 340) et bilde av mor og datters 

forhold som komplisert, fordi en datter for en mor både er hennes dobbeltgjenger og en 

annen. I Beauvoirs filosofi elsker en mor sin datter over alt, men samtidig er hun fiendtlig 

innstilt overfor henne. I Kranes konditori har Sandel tegnet et komplisert forhold mellom mor 

og datter der Katinkas fiendtlige holdning til datteren er tydelig, og det kommer til uttrykk i 

samtalen med Stivhatten. ”Jeg er blitt så slem. Ingen kan tro, hvor slem jeg er. Jeg er som 

forgiftet. Jeg har ikke en god tanke mere. Jeg syns, det er tilpass til dem. Jeg ønsker, jeg 

kunde finne på mere ondt å gjøre dem – –” (Sandel, 1946, s. 88). Denne forakten ser ut til å 

bunne i Katinkas depresjon og beskriver hennes følelse av å ha mislyktes i omsorgen av 

barna.  

 

Beauvoir (2000, s. 340) hevder at en mor pålegger barnet sitt den samme skjebne som er 

hennes egen, fordi det er en måte å påberope seg kvinnelighet, men også en måte å hevne seg 

på. Dette er en idé som vises i Kranes konditori. Mot slutten av romanen får Borghild en 

innsikt når hun ser morens skjebne i seg selv. For som Beauvoir (2000, s. 340) understreker, 

en mor som søker sitt barns beste, vil vanligvis tenke at det mest hensiktsmessige er å gjøre 

henne til en ”ekte kvinne”, for det er slik samfunnet lettest vil ta i mot henne og akseptere 

henne. I stedet for å møte Borghilds sårbarhet gjør Katinka det hun kan for å fremheve 

Borghilds skjønnhet når hun syr en rekke vakre kjoler til henne. Men det er ikke det Borghild 

trenger, hun trenger morens støtte, siden redselen bunner i en frykt for å gjøre samme feil 

som moren har gjort. Hun uttrykker en stor usikkerhet for fremtiden og tydeliggjør den 

skjebnen som mange andre kvinner har hatt, særlig Elise og moren. ”Galt er det gått for dig, 

og galt for Elise, og – –”.  ”Dere har – parret Dere med hvemsomhelst – –. Med 

hvemsomhelst som var der, da Dere – ikke holdt ut lenger – –” (Sandel, 1946, s. 181). Hun 

frykter det som venter henne fordi hun har sett hvordan moren har lidd under de kravene som 
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ble forventet av henne, og hun gjør derfor opprop mot sin skjebne, slik at hun ikke skal ta feil 

valg og gå samme vei som moren.  

 

Men det er ikke bare frykten over å bli som moren som plager Borghild. Hun gir samtidig 

uttrykk for en angst som kan knyttes opp til hennes forhold til egen kropp og seksualitet. 

Johannisson (2015, s. 52) skriver at den unge piken må tie om det meste som har med kropp 

og kjønn å gjøre, også det seksuelle. Videre skriver Beauvoir (2000, s. 410) at ungpiken er 

stolt over å fange mennenes interesse og å vekke beundring hos dem, men det som opprører 

henne er at hun til gjengjeld blir fanget. Hun er redd for å miste sin frihet i møte med 

mannen, og at han skal overskygge henne. Beauvoir (2000, s. 411) påpeker at ungpiken kan 

provosere mannen, men hvis hun oppdager at hun vekker mannens begjær, trekker hun seg 

fra det med avsky. Dette begjæret virker like mye som en fornærmelse som en hyllest på 

ungpiken. Borghild danser og flørter med menn når hun er på dans på konditoriet, men når 

hun merker at hun får for mye oppmerksomhet, trekker hun seg unna og uttrykker en avsky 

over sitt eget utseende.” Pen jeg? Jeg ser ut over alle grenser. Det er bare fordi det er noe 

ekkelt ved mig, at de er – – . At de er – –? Hvad var det, De vilde si? At de er efter mig” 

(Sandel, 1946, s. 130). Av fortelleren anklages hun for å være fin på det, og at hun, som alle 

andre egentlig liker oppmerksomheten. Men samtidig blir hun beskrevet som blyg og 

beskjeden, og i samtale med Gjør gir hun selv uttrykk for en usikkerhet som hun knytter opp 

til oppmerksomheten hun får fra menn. Det Borghild gir uttrykk for at hun opplever som 

ekkelt ved seg selv, er de erotiske følelsene som oppstår i henne, og som hun ikke helt har 

kontroll over.  

 
Jeg vil ikke, det skal gå mig sånn galt som det er gått mange av Dere eldre. Jeg også 
er en tøyte. Jeg vil ikke være en tøyte. Kroppen min vil, hører du mor, men jeg vil 
ikke. Jeg vil ikke stelle mig slik, Dere har stelt Dere, både den ene og den andre. Jeg 
vil ikke bli som en av Dere – – (Sandel, 1946, s. 181).  

 

For som Beauvoir (2000, s. 391) påpeker, kan den unge piken godta sitt erotiske begjær, men 

hun knytter ofte en skam til det. Og den skammen vises i Borghild når hun tiltrekkes av de 

mennene som virker skremmende, samtidig som hun synes de andre blir kjedelige. Det 

tydeliggjør, at det hun egentlig er redd for er sine egne følelser og sitt eget begjær, og for å 

miste sin egen frihet i møte med en annen. ”Aller reddest er jeg for mig selv. Det siste 

kommer som et utbrudd og som mot hennes vilje” (Sandel, 1946, s. 128). I Borghilds tilfelle 

er redselen knyttet til de erotiske følelsene i henne som rommer både en forlokkelse og en 
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angst, og som hun ikke får utløp for i et samfunn der de fordømmende og moralske 

konvensjonene til kvinnen styrer.  

 

Elise ser på Borghilds usikkerhet og famling som en lek for å forføre mannen. For som 

Beauvoir (2000, s. 417) hevder, lar mannen seg bare forføre av kvinnen som legger feller for 

ham ved å by seg frem, samtidig som hun egentlig lurer på byttet, og ungpikens passivitet har 

et formål, for hun gjør sin svakhet til et redskap for styrke. Slik ser Elise på Borghild, og hun 

mener at Borghild utnytter sin blyghet med hensikt, for så å knytte mannen til seg. I 

konfrontasjonen med Katinka fremstiller Elise Borghild i rollen som ”den andre kvinnen” når 

hun antyder at hun er blitt en gledespike på vei ut i prostitusjon. 

 
 Legge sig ut for mannfolk, det kan hun alt. En taler om ungdommens fordervelse. 
Hun er fordervet hun. Hh, hvad hun blir? Jo, jeg skal si dig hvad hun blir, og det snart. 
Offentlig pike blir hun. Sånn som hun virker på mannfolkene, og sanselig som hun er 
– – (Sandel, 1946, s. 178).  

 

At Borghild ikke har funnet seg til rette er tydelig. Selv har hun ikke funnet ut av hva hun vil, 

og hvor hun vil. Med Beauvoirs (2000) ord: 

  

Selv om fremtiden skremmer henne, tilfredsstiller heller ikke nåtiden henne, hun 
vegrer seg for å bli kvinne, men er irritert fordi hun fremdeles bare er et barn; hun har 
allerede forlatt sin fortid, men har ikke tatt fatt på et nytt liv (s. 416).  

 

Redselen for menn og egne erotiske følelser kan forklares med frykten for å miste friheten, 

slik så mange andre kvinner hun kjenner har gjort.   

 

Borghild ønsker seg bort fra de trange forholdene i den lille småbyen for å oppnå større frihet 

og en mulighet til å realisere sin drøm om å bli skuespillerinne. Hun har, som moren, 

kunstneriske interesser og et ønske om å skape noe. Som ung pike har hun fortsatt mulighet 

til å styres i riktig retning, selv om mulighetene er mindre for henne enn broren. Men 

Beauvoir (2000, s. 339) hevder at en pike på samme måte som en gutt kan vise den 

overstrømmende kraften, den samme nysgjerrigheten, det samme initiativet og den samme 

dristigheten bare hun blir oppmuntret til det. Og i Kranes konditori er det Justus Gjør som har 

fått rollen som oppmuntrer. Han oppfordrer henne til å reise bort for å kunne realisere sine 

drømmer, og Borghild blir stående som en kontrast til de andre kvinnene ved å fremme et håp 

om en ny tid for kvinnen. ”Borghild representerer det fortsatte, fornyede og styrkede opprør 
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for individets rett til å utvikle og utfolde det beste i seg selv, og hun representerer håpet om at 

et slikt opprør mot tyngende omstendigheter skal lykkes, i neste omgang” (Lervik, 1977, s. 

220). 
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4 ”Den andre kvinnen” i ”Nina”: Kvinnelig 
narsissist og femme fatale 

 

I 1939 deltok Cora Sandel i en novellekonkurranse i tidsskriftet Arbeidermagasinet. ”Nina” 

ble kåret til beste kjærlighetsnovelle i konkurransen. Ti år senere, i 1949, ble den gitt ut på 

nytt i en utvidet versjon i samlingen Figurer på mørk bunn, som er Sandels femte og siste. I 

”Nina” tematiseres forholdet mellom kvinnen og mannen der forførelse, kropp og erotikk, 

sårbarhet og begjær er viktige elementer som tydeliggjør den spenningen som ligger i 

forventningene fra samfunnet til kvinnen og hennes roller i samspillet med mannen. Her er 

det hovedpersonen Nina som kan leses som en representant for ”den andre kvinnen”. Hun 

fremstår som en sosial og erotisk avviker når hun avviser forventningene og kravene som 

stilles til en gift kvinne fra den øvre middelklassen når hun fornekter og flykter fra 

virkeligheten.  

 

4.1 ”Nina” 
 

Kjærlighetsfortellingen ”Nina” handler om den rotløse og hjelpeløse unge Nina som rømmer 

fra hvilehjemmet Fjellvik og forsøker å ta sitt eget liv. Hun blir funnet bevisstløs i skogen av 

Rasmus, en mislykket kunstner som har trukket seg tilbake fra samfunnet og flyttet til en 

forfallen gård. Rasmus lar Nina bli værende på gården hos seg til tross for at han misliker 

hele situasjonen, og han forelsker seg raskt i henne. Nina overtaler Rasmus til å ikke fortelle 

noen at hun oppholder seg sammen med ham, og de to lever sammen i hemmelighet frem til 

Andreas, Ninas mann dukker opp der og forstyrrer idyllen. Han har hele tiden visst at hun har 

oppholdt seg på gården. Det er ikke første gang Nina forelsker seg og innleder affærer med 

andre menn. Verst gikk det med en ung forfatter Nina hadde et forhold til bare et par måneder 

før hun møter Rasmus. Hennes adferd skal ha ført den unge mannen til å ta sitt eget liv. 

Hendelsen, som forårsaket et opprør i hennes miljø, er hovedgrunnen til oppholdet på 

hvilehjemmet. Kjærlighetsfortellingen om Nina og Rasmus avsluttes bare et par dager etter 

Andreas´ besøk, når Nina forlater ham og gården til fordel for sitt gamle liv. Fortellingens 

handling utspiller seg på den forsømte gården og skildrer en erotisk lek og romanse mellom 

disse to. 
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4.2 Det fortellertekniske i ”Nina” 
 

4.2.1 Forteller, synsvinkel og sympati 
I ”Nina” er det en autoral forteller. Jakob Lothe (1994, s. 32) skriver at en autoral forteller 

står utenfor eller over handlingen, selv om han også er i teksten. Dermed får den autorale 

fortelleren en renere formidlingsfunksjon. ”Han fant henne i skogen. Han nesten snublet over 

henne” (Sandel, 1949, s. 71). Fortelleren i ”Nina” kommenterer aldri handlingen eller 

karakterene i fortellingen slik fortelleren i Kranes konditori gjør, men formidler nøytralt de 

hendelsene som utspiller seg. Her er fortellerens fremstilling tett knyttet opp til den ene 

hovedkarakteren, Rasmus. Og det er en konsekvent bruk av en intern fokalisering der alt 

skildres gjennom hans blikk. Gjennom hans refleksjoner og tanker fremstilles Nina, og de 

hendelsene som utspiller seg formidles til leseren basert på hans oppfatning av henne. ”Hun 

var ung, lys og spinkel, pen som de fleste nåtildags og svært velstelt, enda håret var et eneste 

rot og klærne rakket til av rusk og mose” (Sandel, 1949, s. 72). Via Rasmus´ refleksjoner 

rundt Ninas adferd, og gjennom hans tanker om henne og den situasjonen de er oppe i, får 

den implisitte leseren delvis innsyn i Ninas karakter. ”Hun stod og så opp og nedefter de 

elendige tømmerveggene, blev ved å tale fort og lett som gjaldt det rene bagateller. Vant til å 

få viljen sin uten opphevelser var hun tydelig” (Sandel, 1949, s. 82). Til tross for at Nina 

fremstår som både pratsom og livlig, er hun svært hemmelighetsfull rundt egen fortid, og 

Rasmus får bare små glimt av hvem hun er, og hva hun har opplevd tidligere. Og siden alt 

filtreres gjennom ham, er det begrenset hva leseren får innsyn i. ”Om seg selv var hun 

forbeholden, sa bare et par ganger i dag som i går: sånne som jeg” (Sandel, 1949, s. 103). Slik 

spiller Rasmus en avgjørende rolle for fremstillingen av Nina, og hans erfaringer og følelser 

har innvirkning på bildet som blir presentert for leseren. Hvem han er og hva han tidligere har 

opplevd, påvirker beskrivelsene.  

 

Mens Rasmus har en fremtredende rolle i fortellingen er Ninas mann, Andreas mer 

tilbaketrukket. I fortellingens første del figurerer han i bakgrunnen gjennom etterlysningen i 

radioen, (den fiktive) dødsannonsen til Nina og gjennom samtalen mellom Nina og Rasmus. 

Men mot slutten av fortellingen får han en mer dominerende rolle når han dukker opp på 

gården. Andreas fungerer som en slags sekundær forteller gjennom dialog, og han er et viktig 

ledd i fremstillingen av Nina ettersom han utvider og tilfører portrettet av henne en ny 

dimensjon. Før Andreas dukker opp på gården, handler fortellingen i all hovedsak om hva 
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som foregår her og nå. Hva som har hendt tidligere og hvem de to karakterene er, kommer til 

uttrykk gjennom små glimt i samtaler, gjennom Rasmus´ bevissthet og ved tilfeldige 

oppdagelser. Men i løpet av dialogen som utspiller seg mellom Nina og Andreas belyses mer 

av fortiden hennes for Rasmus. For det er via ham, Rasmus får vite at det ikke er første gang 

Nina har rømt fra mannen til fordel for en annen, og han antyder at det trolig ikke er siste 

gang det kommer til å skje heller. ”Noe nytt, en helt ny iscenesettelse. I den rammen har det 

ikke vært oppført tidligere, det var vel nesten den eneste også? Ren opera. Eller skal vi si 

folkekomedie?” (Sandel, 1949, s. 142) I tillegg til å fremstille Nina i et nytt lys, ser Andreas 

gården fra et annet perspektiv, og det forfalne blir tydeligere for leseren. ”Konsul Berg lot 

øinene vandre over hønsehuset og do, langs det forfalne stuehuset til den enda mer forfalne 

løen med fjøs og stall under: Jeg bare belyser spørsmålet fra forskjellige sider” (Sandel, 1949, 

s. 146). Andreas utvider fortellingen, men det er fremdeles gjennom en manns blikk alt blir 

skildret i fortellingen.  

 

I ”Nina” er det vanskelig å avgjøre hvor sympatien ligger, til tross for at det i Sandels 

forfatterskap vanligvis ikke er vanskelig å oppdage hvor fortellerens, og dermed hvor 

leserens sympati bør ligge (Billing, 2002, s. 205). Den autorale fortelleren i ”Nina” er nøytral 

og tilbaketrukket, og det er ingen antydning til verken sarkasme eller hån fra fortellerens side 

i beskrivelsene av Nina. Den tvetydige Ninaskikkelsen sammen med den konsekvente bruken 

av intern fokalisering gjør det vanskelig å avgjøre hvor sympatien ligger. Hun er ung, vakker, 

rik og impulsiv, egenskaper som i første omgang ikke vekker sympati hos leseren. Hennes 

letthet og uskyldige vesen, det fiktive selvmordsforsøket sammen med hennes forførende 

adferd hvor hun leder menn ut i ulykke og død bak ektemannens rygg, gjør Nina vanskelig å 

svelge. En væremåte som endrer den første oppfatningen av henne som den snille, naive 

ungpiken som lever i nuet og ikke tenker konsekvenser av sine handlinger. At hun tidligere 

har ført en person ut i ulykke, men fortsetter som før, bidrar til at leserens aksept for Ninas 

utsvevende oppførsel svekkes. 

 

På en annen side kan ektemannen, Andreas´, oppførsel vekke en sympati for Ninas karakter. 

For til tross for at Nina har forlatt ektemannen gjentatte ganger, får man ingen sympati med 

ham. Når Andreas ankommer gården for første gang, fremstår han som en overbærende, 

negativ og nedlatende ektemann som ser seg høyt hevet over kvinnen han er gift med, og en 

viss sympati og forståelse for Ninas adferd vekkes. Basert på hennes ensomhet og streben 

etter å bli likt, aksepterer man henne på hennes plan. Torborg Nederaas (1955, s. 33) skriver 



	

	 55	

at det ikke bare er Rasmus som fanges inn i Ninas garn, men at også leseren trekkes inn. Hun 

hevder at leseren godtar Nina som hun er, og at man nærmest blir forelsket i henne på samme 

måte som Rasmus blir det. Denne påstanden er jeg delvis enig i. Jeg mener at man kan godta 

forsvinningen hennes, men det er vanskeligere å akseptere adferden som fører ulykke og død 

med seg.  

 

Rasmus er en mer sandelsk karakter. Han er en mislykket, bitter kunstner som driver jordbruk 

alene (Billing, 2002, s. 205). Dette er trekk som gir ham en viss medfølelse, men det er ikke 

tilstrekkelig til at all sympati i fortellingen kan tillegges ham, mener Billing (2002, s. 205), og 

begrunner det med at forhistorien hans ikke er troverdig nok til å underbygge hans 

resignasjon. Jeg mener derimot at Rasmus er en karakter man kan få sympati med. Han får 

verken til arbeidet, hjemmet eller kjærligheten, og har falt utenfor samfunnets normer og 

forventinger. Slik fremstår han som ensom og sårbar i møte med Nina, og er et lett offer for 

hennes lek. Hans håpløse forelskelse og den godheten han viser overfor henne, gjør at 

leserens sympati for Rasmus styrkes. For selv om Sandel ofte fremstiller mannen som 

skyteskive for kvinners hat, ironi og forakt, finnes det i Sandels forfatterskap flere mannlige 

karakterer som fremstår både sympatiske og elskverdige påpeker Janneken Øverland (1996, 

s. 325).  

 

4.2.2 Fortellingens sceniske fremstilling 
Figurer på mørk bunn er i motsetning til Sandels tidligere arbeider skrevet som en 

sammenhengende samling, og den er tematisk bundet sammen. Samlingens tre lange 

fortellinger skildrer alle på ulikt vis kvinner som havner utenfor sitt eget miljø, og andre 

verdenskrig utgjør den historiske konteksten og danner bakteppe for handlingene. I tekstene 

problematiseres kvinnenes stilling i samfunnet, og i deres forhold til sin egen kvinnelighet 

med krigen som et mørkt bakteppe. I ”Den stillferdige gjesten” og ”Nina” er handlingen lagt 

til Norge i tiden rett før krigen bryter ut, og handlingen i ”Til Lukas” utspiller seg i Sverige 

under selve krigen. Krigen fungerer som en rød tråd og binder de tre tekstene sammen. I 

”Nina” er handlingen plassert i et realistisk miljø, i Sandels egen samtid. Krigen blir aldri en 

del av hovedhistorien, men skildres for personene via radio og aviser, og kaster en skygge 

over karakterenes tilværelse og akkompagnerer fortellingen (Billing, 2002, s. 203). 

Handlingen følger forløpet i krigen, og parallelt med at krigen tilspisser seg, snevres 

forholdet mellom Nina og Rasmus inn. Nina forlater Rasmus på samme tidspunkt som Hitler 
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invaderer Polen. ”Flyangrep mot en rekke byer i Polen. Tyske tropper er gått til angrep i 

korridoren og Schlesien. Hitler talte i dag i radio til det tyske folk. Slutten av talen formet seg 

til en åpen krigserklæring ” (Sandel, 1949, s. 166). Tittelen, Figurer på mørk bunn peker mot 

bildekunsten på samme måte som undertittelen ”Interiør med figurer” gjør i Kranes konditori. 

Dette underbygger påstanden om at Sandel tenkte som en maler også når hun skrev. I Figurer 

på mørk bunn viser Sandel karakterer som på hver sin måte representerer ulike typer av 

kvinnelighet, og Nina figurerer i rollen som forførerinne. Samlingen beskriver en tid for 

mulig forandring for kvinnenes del, for på samme måte som den politiske situasjonen i 

Europa er ustabil i perioden, befinner de kvinnelige karakterenes liv seg i ulike 

brytningspunkter, men de mislykkes alle i sitt forsøk på endring (Billing, 2002, s. 223). 

Billing (2002, s. 230) hevder at Sandel med Figurer på mørk bunn skriver seg inn i et 

mønster i norsk og europeisk litteratur av kvinnelige forfattere der andre verdenskrigs 

betydning for kvinnene skildres som en tid for mulig forandring, men allikevel ender kvinnen 

som regel opp der hun startet. Det samme er tilfelle for Nina. For henne blir det ingen 

forandring, ved fortellingens slutt forlater hun Rasmus og vender tilbake til ektemannen.   

 

Den kjærlighetsfortellingen som utspiller seg i ”Nina”, utvikler seg i takt med årstidene, og 

hele handlingen foregår i løpet av sommermånedene. I den varme, lette, lyse og lykkelige 

årstiden hvor det er rom for erotikk, begjær og forelskelse. Men jo mer av sommermånedene 

som går, jo mer dabber den første forelskelsen av, og høsten som trenger seg på varsler om en 

mørkere og kjøligere tid, også følelsesmessig mellom de to hovedkarakterene. Og det er 

nettopp når høsten ikke lenger kan fornektes at Nina velger å forlate gården og livet sammen 

med Rasmus. Iscenesettelsen av Ninas forsvinning er mulig fordi handlingen utspiller seg på 

Rasmus´ forfalne og isolerte gård. Gården ligger langt unna folk, og få har ærender dit. 

Dermed er det ingen som oppdager den ubudne gjesten før det har gått en god stund. ”Så 

avsides det kan bli (…) Engang lå gården her midt i trafikken. Nå er den utenfor allting, ikke 

lys, ikke telefon. Radioen har jeg på batterier –” (Sandel, 1949, s. 81) Miljøskildringene 

forsterker kontrastene, men også likhetene mellom de to karakterene. Den fremhever det 

urbane ved Nina og det ensomme ved Rasmus, og begges ønske om å kunne leve et fritt og 

uforpliktende liv.  
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4.3 Overklasse- og byfruen Nina 
 

4.3.1 Personkarakteristikk av Nina  
”Nina” har som tittelen antyder en kvinnelig hovedkarakter som så mange av de andre 

verkene til Sandel, og er i hovedsak konsentrert rundt Nina. Hun konstrueres av både direkte 

og indirekte beskrivelser. Nina er en tjuetre år gammel ung kvinne, gift med konsul Berg og 

bosatt i Oslo. Ekteparet er velstående og tilhører et borgerlig miljø. I fortellingens første del 

portretteres Nina som en vakker kvinne med et ovalt ansikt og brune øyne, hun er middels 

høy og slank. Med permanent, rødmalte lepper, dyre klær og balleysko fremstiller hun seg 

selv som en lettsindig, vakker, blond og forførende pike som er vant til å få det som hun selv 

vil. Men dette er ikke den eneste dimensjonen av Nina, for hun fremstår i fortellingen som en 

splittet karakter. Via den indirekte karakteristikken konstrueres Nina som en sensuell og 

leken kvinne, men også en barnslig, naiv og usikker karakter som ikke ser ut til å ha funnet 

sin plass og sin rolle i livet. Hun gir uttrykk for en utrygghet og utilfredshet overfor sin 

tilværelse og antyder at hun mistrivdes på hvilehjemmet og i ekteskapet med konsul Berg. 

”Hjem vil jeg ikke, gjentok hun heftig: Og enda mindre til det motbydelige hvilehjemmet” 

(Sandel, 1949, s. 87). Hun viser en uvilje med å ha blitt sendt dit i utgangspunktet, til tross for 

at årsaken til oppholdet skal ha vært episoden med forfatteren som tok sitt eget liv. ”Jeg blev 

lurt til det hvilehjemmet, lurt dit som i en felle. Fordi jeg var – litt nedfor. Fordi de trodde de 

kunde gjøre som de vilde med meg. Var det ikke for at jeg ikke vil hjem heller –” (Sandel, 

1949, s. 88) Det er tydelig at Nina selv ikke ser på oppholdet som nødvendig, og hun 

opplever å bli behandlet som et objekt uten egen vilje. Nå vet hun ikke hva hun skal gjøre 

med livet, og den enkleste løsningen for henne blir å rømme fra det hele for en stund.  

 

Tvetydigheten i Ninas karakter kommer frem gjennom hennes væremåte. På den ene siden 

fremstilles hun som et estetisk objekt som andre pleier å like. Men samtidig frastøter hun seg 

andre mennesker. Hun hevder selv at hun blant annet mislikes av sin egen familie. ”De kan 

ikke fordra meg. Jeg ser dem aldri. De kaller meg en flyfille –” (Sandel, 1949, s. 129). 

Rasmus på sin side skildrer Nina som et monster, som et objekt for begjær og fantasi. Men 

også som ”ung, urimelig og bortskjemt, uten anelse om at livet krever sitt av oss alle” 

(Sandel, 1949, s. 105). Han gjentar igjen og igjen hvor uskikkelig og barnslig Nina fremstår 

når hun oppfører seg som hun gjør. Og han gir uttrykk for sin bekymring og misnøye over at 

mannen ikke har fått noen informasjon om at hun fremdeles er i live. ”Underrette dine 
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pårørende om at du er i live er ikke å ta det høitidelig. Det er alminnelig anstendighet” 

(Sandel, 1949, s. 110). Nina, som er svært opptatt av oppmerksomhet, ser ut til å trives i 

rollen som den forvunnede og savnede kvinnen. Hun uttrykker misnøye når hun får høre at 

det bare er femti menn som er ute og leter etter henne. Men til tross for at Rasmus tydelig er i 

mot det, klarer hun å overtale ham til ikke å fortelle noen om hvor hun er, og hennes 

utilfredshet kommer til uttrykk hos henne, i en søken etter aksept og forståelse, spenning og 

opplevelser hos andre menn enn ektemannen. Det er dette som er utgangspunktet for at hun 

havnet på hvilehjemmet i første omgang, og videre i armene på Rasmus etter et desperat 

forsøk på å ta sitt eget liv.  

 

At Nina søker ut til andre menn for å få oppmerksomhet, tegner et bilde av Nina som en 

erotisk og tiltrekkende, men også annerledes kvinne. En kvinne som bryter med den normen 

og de kravene som blir stilt til en anstendig, gift kvinne i samtiden. De to andre kvinnene som 

figurerer som biroller i fortellingen understreker dette inntrykket. Oline, den voksne 

hushjelpen som steller hos Rasmus, og den unge Kirsten, som Rasmus har et fornuftig, men 

ikke følelsesmessig forhold til. Begge disse to kvinnene representerer en mer tradisjonell 

kvinnerolle, en rolle Nina søker bort fra. Og sammenliknet med dem fremstår Nina enda 

vakrere og enda farligere. Oline hjelper Rasmus med å holde orden på gården, gjøre innkjøp 

og vaske for ham. Men for Rasmus er ikke Oline noe mer enn en tjenestekvinne, en hjelp til 

det mest nødvendige, og han ser henne knapt. ”Selv gikk han her og hadde ikke sett et 

velskapt kvinnfolk på måneder, intet kvinnefolk overhodet, for Oline var forlengst brent 

sammen til det rene nøitrum” (Sandel, 1949, s. 115). Kirsten er aldri fysisk tilstede i 

fortellingen, men figurerer i ytterkanten av Rasmus´ bevissthet. Kontrasten mellom de to 

kvinnene er stor, for Kirsten er Ninas rake motsetning. Der Nina er lys og lettsindig, er 

Kirsten mørk og ordentlig. ”Kirsten het hun også, et navn det oste fortreffelighet og prektig 

menneske lange veier av ” (Sandel, 1949, s. 156). Rasmus ser på Kirsten som en yngre 

utgave av Oline, og vennene til Rasmus er svært positive til Kirsten og oppfordrer ham til å 

gifte seg med henne, slik at han kan få seg et anstendig liv, i motsetning til det ensomme og 

isolerte livet han nå lever på den forlatte gården. 

 
Du er en raring, sa de: Forresten skulde du gifte deg med Kirsten, få hus og hjem. 
Hun er glad i deg, ser du vel. Litt på kistebunnen får hun med tiden, og en pen pike er 
hun, grei og kjekk (Sandel, 1949, s. 155).  
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Rasmus derimot virker ikke videre interessert i Kirsten, og når Nina er på gården fortrenger 

han Kirsten det meste av tiden. ”To brev fra henne lå nå ulest i lommen” (Sandel, 1949, s. 

156). Når han unngår å åpne brevene prøver Rasmus å stenge henne ute av bevisstheten, men 

hans dårlige samvittighet skinner tidvis igjennom. Det er tydelig at Kirsten ikke kan gi ham 

det samme som Nina gjør.  

 

Kirsten vilde ha ham, vilde det mer enn han vilde ha henne, ellers hadde det vært grei 
skuring. Beregning kunde det ikke kalles, han var vel så omtrent det dårligste parti 
hun kunde gjøre. Kirsten var søt og pen, som vennene sa, snill og gemyttlig. Litt 
herskesyk i det lange løp formodentlig, som alle slike. Men støtte gjennem livet og alt 
mulig. God å ha et sted som dette. Han så henne for seg med melkebøtter og ved 
bakstetrau (Sandel, 1949, s. 156).  

 

Kirsten er den fornuftige og trygge, mens Nina er den sensuelle og lettlivede som vekker helt 

andre følelser i Rasmus. Han lar seg sjarmere av Ninas mer erotiske væremåte og hennes 

tvetydige personlighet til fordel for den forstandigheten han ser i Kirsten. ”Den farligste Nina 

var den stille, eftertenksomme, litt bleke, med det plutselige frembrytende, inderlige smilet. 

Den tause, med den uventet påkommende flommende pratsomheten om Gud vet hvad. Som 

like brått slog over i lekenhet, i søtt koketteri” (Sandel, 1949, s. 151). Rasmus som har slitt 

med en ensomhetsfølelse tidligere, kjenner seg ikke lenger alene nå som Nina er på gården, 

og mot slutten av oppholdet hennes drømmer han om et liv med henne, de to sammen, langt 

borte fra den egentlige virkeligheten. 

 

4.3.2 Narsissist og femme fatale 
Nina fremstår som svært forfengelig. Utseende og vakre ting virker viktig for henne. Og hun 

handler gjennomgående i fortellingen etter egne interesser og ønsker. På gården oppfører hun 

seg som om hun er det eneste midtpunktet i verden, som en typisk narsissist. Her handler 

livet om de to, dag for dag, uten tanke for andre og for livet videre. Også Billing (2002, s. 

207) mener at Ninas oppførsel kan betegnes som narsissistisk, fordi Nina agerer kun etter 

sine egne interesser og utnytter bevisst sin skjønnhet og sin personlighet for å påvirke menn. I 

tillegg viser hun seg konsekvent avhengig av evige bekreftelser på sitt utseende og sin 

væremåte. ”Si at jeg er pen av sol da? Det syns de fleste, skjønner du” (Sandel, 1949, s. 121). 

Nina føler seg sikker på å bli elsket og beundret av mannen, og knytter seg derfor til Rasmus. 

Hun ønsker å inspirere ham og oppfordrer ham til å ta opp igjen musikken og maleriene sine, 

slik at han kan arbeide videre med kunsten og fullføre drømmene sine. Men det er ikke for å 
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hjelpe Rasmus, det er fordi han fungerer som et narsissistisk speil for henne. Gjennom hans 

blikk ser hun anerkjennelse og beundring, og hun får de bekreftelsene som hun lengter etter 

og oppsøker hos menn. Andreas bidrar også til å fremheve de narsissistiske trekkene ved 

Ninas karakter. Han overøser henne med gaver i form av vakre klær og dyre smykker, og 

viser med det at han verdsetter henne. Men samtidig fremstår kjærligheten mellom de to som 

upersonlig, og de har et distansert forhold til hverandre.  

 

Rasmus blir en brikke i Ninas uendelige jag etter oppmerksomhet når han viser henne 

interesse og gir henne den erkjennelsen hun er så avhengig av, og som hun konsekvent søker 

hos de mennene hun treffer på. Billing (2002, s. 206) hevder at hovedkarakteren i ”Nina” 

fremstår som en iscenesettelse av det som kan bli oppfattet som en viss kvinnetype. Hun 

mener Nina fremstilles, eller fremstiller seg selv nærmest som fiktiv karakter, mer enn en 

troverdig og vel definert litterær gestalt. Hun skriver videre at Nina på mange måter kan 

betegnes som en femme fatale (Billing, 2002, s. 206). Hun har mange trekk ved sin karakter 

som gjør at en slik betegnelse er treffende. Hun er den selvstendige, erotisk selvbevisste, 

forførende kvinnen som utstråler en enorm sex- appell overfor menn. Hun får alltid den hun 

vil, når hun vil og hvordan hun vil, samtidig som hun både dominerer over og ødelegger for 

de mennene hun har i livet sitt. For Nina er vakker og vet å tilpasse sin oppførsel til ulike 

menns ønsker. Samtidig fører hun både elendighet og død med seg. I rollen som femme fatale 

søker Nina ut av den tradisjonelle kvinnerollen og ekteskapet med Andreas Berg. Møtet med 

Rasmus blir en farlig lek som han er dømt til å tape. 

 

Men som Billing (2002, s. 207) påpeker, foreligger det flere komplikasjoner ved å betegne 

Nina som en ren femme fatale karakter. For Nina er ingen vampyr, men likevel djevelsk i sin 

natur og i sin fremferd, og det er problematisk å betegne Nina som den stereotypiske femme 

fatalefiguren med bakgrunn i den tvetydige fremstillingen av henne i fortellingen. For selv 

om Nina opptrer tilsynelatende kun etter egne interesser, og hennes fremferd får 

konsekvenser både for Andreas og Rasmus, er hun i motsetning til den stereotypiske femme 

fatalefiguren ikke ond. Og selv om hun i rollen som den forførende kvinnen både lokker og 

knytter Rasmus til seg, gjør hun ikke dette med den hensikt å gjøre ham vondt. Der begjæret 

er alvor for Rasmus er det bare lek for Nina, og hun sier selv til Rasmus: ”Men du får ikke bli 

for glad i meg, ikke mer enn passelig. Leken er ikke sånn –” (Sandel, 1949, s. 112) Ninas lek 

med Rasmus´ følelser er ikke med overlegg, og hun blir etter hvert oppriktig glad i ham. ”I 

grunnen er jeg ikke slem, var et av Ninas ledemotiver. Nei slem? Men lettsindig, det sier du 
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jo selv. Lettsindig ja, sa Nina som i lettelse: Og glad i, altfor glad i –” (Sandel, 1949, s. 133) 

Slik fremstår Nina som forvirret og sårbar. Hun vet at væremåten hennes ødelegger for de 

mennene hun møter, og hun angrer på sine tidligere handlinger. I tillegg vet hun at hennes 

oppførsel også ødelegger for henne selv. ”Sånne som jeg derimot, vi gjør mannfolk 

ulykkelige. Oss selv med forresten” (Sandel, 1949, s. 95). Det kan virke som om Nina ikke 

tenker over konsekvensene av sine handlinger, men at hun er impulsiv, lever i nuet og rives 

raskt med. Dette underbygges når hun uttrykker en oppriktig sorg over alt hun ødelegger, og 

overfor alle dem hun ødelegger for. Det er tydelig at Nina vil leke, men at hun ikke klarer å gi 

seg mens leken enda er god. Hun handler uten å tenke over effekten av handlingene sine. 

”Tenke seg om er det dummeste av alt, da blir ingenting noe av. Vi har disse dagene, det er 

bare dager. Foretrekker du ikke å oppleve dem?” (Sandel, 1949, s. 111) ”Jeg begriper bare at 

vi har det deilig, annet vil jeg ikke begripe” (s. 111). Nina presenterer seg selv overfor 

Rasmus som impulsiv og fri, og han svelger dette bilde av henne.  

 

Billing (2002, s. 208) tolker Ninafiguren som en kvinne som skjuler seg bak en rolle som 

femme fatale fordi hun opplever den som et bilde på kvinnelighet. Og ettersom det er en 

mannlig konstruksjon, gir denne kvinnetypen Nina en makt over menn. Men Nina mistrives i 

rollen, og hun vil aldri kunne slå seg til ro. For det livet Nina lever, skaper en opplevelse av 

rotløshet i henne, og det er denne følelsen som gir inntrykk av henne som en sosial avviker. 

At Nina søker inn i rollen som femme fatale kan kobles opp til hennes tydelige narsissistiske 

trekk. Hun går inn i rollen fordi det er oppmerksomhet som holder Nina levende. Selv gir hun 

uttrykk for at hun ønsker å være annerledes. Rollen fungerer som en maske som gir Nina en 

mulighet til å spille en fiktiv karakter, slik at hun ikke trenger å være seg selv, og den 

fungerer for henne som et forsøk på å rømme bort fra virkeligheten og flykte inn i noe annet. 

Men fasaden slår etterhvert sprekker, og den falske masken hun gjemmer seg bak viser Nina 

som enda mer usikker og sårbar. Man får et innblikk i Ninas usikkerhet og i hennes egentlige 

jeg i små glimt, når Rasmus forsøker å overtale henne til å reise tilbake til hvilehjemmet, og 

etter at Andreas har vært på gården. ”Nina stod der fremdeles, med sammenbitte tenner i 

halvåpen munn, et fremmed forstenet uttrykk, stivt som på en maske. Hun svartnet rundt 

øinene, så han så det, blev hul i kinnene” (Sandel, 1949, s. 149). Det er Rasmus som avslører 

masken, han er tidlig bevisst på at Nina spiller et slags skuespill (Billing, 2002, s. 209). 

”Fakter, tenkte han: Komedie. Vant til å trumfe seg frem med scener” (Sandel, 1949, s. 98). 

”Han stod og ventet på de svarte ringene under øinene, de hule kinnene, masken av 

forgjengelse – ”(Sandel, 1949, s. 129). Men han lar seg allikevel fange inn til tross for 
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øyeblikkene av sannhet han får innblikk i. Det ironiske er at Rasmus tror at de små glimtene 

han får se er masken, mens det han egentlig ser er sannheten gjemt bak et forførende ytre, 

maskert som en maske. Og siden fortellingen blir sett gjennom mannens seksualiserte blikk, 

er det den kvinnetypen Nina spiller, den mannlige konstruksjonen eller fantasien også den 

implisitte leseren får se. 

 

4.4 Nina i rollen som ”den andre kvinnen” : Narsissist og 

femme fatale 
 

I ”Nina” er det elskeren Rasmus og ektemannen Andreas som har viktige roller i forhold til 

kvinnen. Nina utnytter sin seksualitet overfor begge disse mennene av to grunner, for å få 

makt over dem, men også for å bli bekreftet som person. I Sandels tekster er maktforhold en 

gjennomgående sentral tematikk, og i ”Nina” er maktforholdet mellom mannen og kvinnen 

fremtredende, da makt og begjær er viktige elementer i samspillet dem i mellom. Rasmus 

beskriver Nina som både rik og bortskjemt, samtidig som han ser de mer sårbare sidene ved 

hennes karakter. Andreas derimot fremstiller Nina som en lettsindig ungpike som ønsker å 

leve et liv i luksus uten at det stilles noen former for krav til henne. I den relasjonen er det det 

økonomiske som er det dominerende, mens det i samspillet med elskeren er spenningen, det 

erotiske og forelskelsen som er avgjørende. 

 

I relasjonen til Rasmus fremstår Nina tydeligst som femme fatale. Hun benytter seg bevisst 

av sin kvinnelighet for å få makt over ham, og i rollen som den erotiske og forlokkende 

kvinnen får hun ham akkurat dit hun vil. Hun tiltrekker seg Rasmus som hun så mange 

ganger før har overtalt og lokket andre menn inn i sitt nett.  

 

Nina var ikke av dem en blir stående fjetret av, straks en ser dem. Hun var av dem 
som umerkelig spinner en inn i et spinn, et uslitelig spinn kanskje. Forelsket i henne? 
Nei, glad i henne var han, full av uro, av sinnssyk ømhet, av higen efter å vite alt om 
henne, var sinna på henne også – hele registeret (Sandel, 1949, s. 151).  

 

Men det har ikke alltid vært slik. I fortellingens første del er Rasmus svært negativ til Nina, 

og han gir klart uttrykk for at han ikke ønsker at hun skal være tilstede i hans liv. Men han 

har ikke samvittighet til å gå fra henne der hun ligger bevisstløs i skogen. Han tar henne med 

seg inn til gården med lovnader til seg selv om at hun skal tilbake til hvilehjemmet med en 



	

	 63	

gang hun er ved bevissthet. Rasmus opplever Nina som et irritasjonsmoment som spør og 

graver om ting hun ikke har noe med. Han føler at hun får vite mer enn det er meningen at 

hun skulle få vite om ham og hans liv, samtidig som har får vite lite om hennes. ”Hun hadde 

en fort, overrumplende måte å stille spørsmål på, ikke akkurat taktløs, men –” (Sandel, 1949, 

s. 103). Etter hvert vinner Nina likevel Rasmus´ tillit med sitt forføreriske og lekende vesen, 

og Rasmus forelsker seg.  

 

For Rasmus blir Nina en inspirasjon. I møte med henne forsvinner følelsen hans av 

mislykkethet. Hun ser ham som den personen han er når hun oppdager og påpeker hans 

kunstneriske evner. Og sakte, men sikkert slipper han henne inn på seg, og han lar seg forføre 

av henne. ”Han likte henne og likte henne ikke. Hadde hun vært mindre vanskelig å bli kvitt, 

vilde han vel likt henne godt, riktig godt, blitt litt forelsket kanskje” (Sandel, 1949, s. 100). 

Hun graver i fortiden og får ham til å fortelle om sitt gamle liv, og blir både en støtte og et 

selskap. For det er noe ved Nina som vekker hans interesse, de er begge opptatt av mye av 

det samme. De har reist mye og de har vært på mange av de samme stedene, og til tross for at 

de tilhører hvert sitt samfunnslag har de en del felles opplevelser som knytter dem tettere 

sammen. Nina minner ham om det livet han har hatt, og hun inspirerer ham til å ta opp igjen 

gamle vaner og gjøre ting han tidligere har satt stor pris på.  

 
De tok inn musikk, de danset. Det var lenge siden for hans vedkommende, det minte 
om ute i verden, om tider da han gikk og trodde seg begavet og tok seg rettigheter i 
forhold. Lediggang, moro, sene kvelder, ofte sene morgener (Sandel, 1949, s. 117).   

 
Hun vekker begjæret og livsgleden i Rasmus, og hans gamle eventyrlyst.  

 

Før Nina dukket opp, hadde han gjort seg til regel å stupe i seng tidlig på kvelden. 
Kanskje klunket han litt først på det ustemte pianoet, enda en blev melankolsk av det, 
leste litt. Nå danset han seg opp på det flisete gulvet med et lite knytte av levende 
rytme i armene, lærte nye trinn (Sandel, 1949, s. 117).  
 

I takt med at han forelsker seg, vokser det frem et håp om et bedre liv og en ny fremtid i ham. 

”En varme var kommet inn i livet hans. Noe han hadde savnet bitrere enn han selv visste” 

(Sandel, 1949, s. 110). Samtidig truer hennes tilstedeværelse med å bryte ned det livet han 

har arbeidet så hardt med å forsøke å stable på beina. De to rømmer fra hverdagen inn i gamle 

drømmer og felles erindringer, noe som medfører at Rasmus ikke får gjort noe som helst på 

gården mens Nina oppholder seg der. Hun tar alt fokuset hans bort fra arbeidet han hadde 

tenkt å legge i oppbyggingen av gården. ”Med det han skulde utrette på gården sin, kom han 
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ingen vei. Det blev for mye moro og påfunn til det, for mange stunder da de glemte alt” 

(Sandel, 1949, s. 130). 

 

For Nina er Rasmus bare en mann, som så mange av de andre mennene hun har hatt i sitt liv, 

og som hun trenger for å føle seg tilstede og levende. Nina ser ut til å trives som den lekende, 

inspirerende og forførende kvinnen hun blir sammen med Rasmus, og hennes søken etter 

spenning og nye opplevelser sammen med følelsen av forelskelse, gjør at hun blir hos 

Rasmus såpass lenge som hun gjør. Hos Rasmus får Nina den oppmerksomheten hun jakter 

etter, en følelse av å bli elsket som hun ikke får hos ektemannen. Han blir for henne en 

midlertidig redning fra det trauste og etter hvert så kjente ekteskapet, og fra det kjedelige 

livet på hvilehjemmet der ingen, som hun har interesse av, gir henne den oppmerksomheten 

hun er blitt så avhengig av. ”Tjukke og stygge er de så en mister appetitten. En har gebiss. Og 

sånne kommer bort og vil være evig din med en, gjør kur formelig – ” (Sandel, 1949, s. 88) 

Mens Rasmus, som innser at han ikke kan gi Nina det livet hun er vant med, er villig til å 

akseptere hennes fortid om hun aksepterer en fattig fremtid på småbruket sammen med ham 

(Lervik, 1977, s. 186). Men når den første forelskelsen og den erotiske spenningen mellom de 

to dabber av, trekker Nina seg tilbake og reiser etter hvert tilbake til det livet hun kjenner og 

er vant med. I motsetning til den stereotypiske femme fataleskikkelsen tar ikke Nina livet av 

Rasmus direkte, men når hun forlater ham, har hun allikevel rasert det livet han så 

møysommelig har bygget opp, og han føler seg mer rotløs og mer på avveie enn noen gang. 

Ved fortellingens slutt er han villig til å gå i krigen, og til en mulig død i stedet for å leve et 

liv på gården uten den kvinnen han har blitt forelsket i.  

 

Billing (2002, s. 211) skriver at kommunikasjonen mellom Nina og Rasmus i all hovedsak er 

fysisk, og at de ikke har noen egentlig verbal kommunikasjon. Dette er jeg til dels enig i. For 

de egentlige tankene og følelsene deres kommer til uttrykk i det fysiske mens samtalene deres 

er lettvinte. De har i liten grad plass til alvorlige og betydningsfulle temaer, og deres dialog er 

preget av oppholdet på gården og samværet de to i mellom. Ingen av dem virker lystne på å 

snakke om det virkelige livet utenfor gården. Nina som er mer pratsom enn Rasmus, blir også 

kortere i tonen når de kommer inn på alvorlige temaer. Det påvirker kommunikasjonen og 

bidrar til at leseren får et begrenset innsyn i Ninas karakter. Hennes taushet rundt egen fortid 

fører til at Rasmus aldri helt får taket på hvem hun er, hva hun tenker om ham eller om sitt 

opphold på gården. ”Undrende så han på henne. Hvem var Nina?” (Sandel, 1949, s. 141). 

Hovedfokuset er det erotiske og fysiske møtet mellom Nina og Rasmus, og dette samspillet 
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kommer tydeligst til uttrykk mellom linjene. ”Men så var Nina som ingen han husket i 

armene hans i mørket. (…) Ømhet og ynde, varme og liv var hun ihvertfall” (Sandel, 1949, s. 

133). Det er dette som vekker begjæret i Rasmus, og som gjør at han lar seg forføre av henne. 

Samtidig er dialogen mellom de to karakterene en viktig del av fortellingen, fordi den bidrar 

til å utvide bildet av Nina. Her blir kontrasten mellom de to tydelig. Det pratsomme og livlige 

ved Nina og hennes flørtende latter preger samtalene med Rasmus, og står i motsetning til 

hans mer alvorlige og ordknappe fremtoning.  

 

Mens kommunikasjonen mellom Nina og Rasmus er lett og leken, er samtalen med Andreas 

preget av hans overbærende holdning overfor sin kone. Han er både nedlatende, ironisk, og 

kald. ”Andreas blev ved å se seg om. Hans ro var forferdelig, var tilintetgjørende: Som du vil, 

som du vil ”(Sandel, 1949, s. 142). Han henger ut Nina og fremstiller henne både som 

barnslig og nymfoman. Han snakker til henne som hun er et lite barn: ”Tørk deg om truten 

ungen min, du er blå som blekk, og adjø så lenge. Ha det hyggelig fremdeles den stunden du 

er her” (Sandel, 1949, s. 148). Andreas gir klart uttrykk for sin forakt over hennes 

forsvinningsnummer og hennes oppførsel. ”Du vet, hadde du for eksempel latt meg vite hvor 

du var, vist meg den tiltroen mener jeg, så vilde jeg satt pris på det” (Sandel, 1949, s. 145). 

For mens Nina og Rasmus er mer likestilte i relasjonen, er det Andreas som fremstår som den 

overlegne i ekteskapet, og han fremstiller seg selv som uunnværlig for kvinnen han er gift 

med. Det er hele tiden Andreas som snakker mens Nina lytter. Hun forsvarer seg ikke, men 

tar imot fornærmelsene hans uten noen særlig motstand. Andreas har kontrollen, både over 

situasjonen og over Nina, for til tross for forsvinningen har han hele tiden visst hvor hun har 

oppholdt seg. ”At det ikke var noen slubbert du var hos, skaffet jeg meg jo rede på” (Sandel, 

1949, s. 145). Andreas hevder at det bare er han som kan gi henne det hun trenger, og at hun 

derfor alltid vil komme tilbake til ham. ”Du vet jo at når du er ferdig med dette, er du 

velkommen tilbake igjen” (Sandel, 1949, s.142) .”Ja, nå syntes jeg bare jeg vilde opp og si 

deg at du som sagt er velkommen hjem, når det passer. Som vanlig” (s. 145). Den skjeve 

maktfordelingen viser at de to partene ikke er likestilte i ekteskapet. Beauvoir (2000, s. 490) 

skriver at ekteskapet alltid har fremstått som radikalt forskjellig for mannen og kvinnen. De 

to kjønnene er nødvendig for hverandre, men det medfører ikke et likestilt forhold, for 

kvinnen har aldri utgjort en gruppe som har inngått kontakt med mannens gruppe på like fot. 

Og selv om ”Nina” er skrevet i 1949, i en tid der det moderne ekteskap er på vei fremover, er 

perioden fremdeles en overgangsperiode ut fra et kvinnesakssynspunkt (Beauvoir, 2000, s. 

489). Og fremdeles råder den tradisjonelle oppfatningen av mannen som forsørger. 
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Det er Andreas som har makten i ekteskapet via sin rolle som mann, men også på grunn av 

sin økonomiske posisjon. Han tilbyr Nina en materiell velstand, et liv i luksus med Cadilac, 

teater og ferieturer til Europa. Han gjør det mulig for Nina å få tilfredsstilt sitt behov for å se 

bra ut, med tilgang på pene, moteriktige klær, permanent og sminke. ”Dyrt så det ut alt 

sammen, engelsk, New Bond street” (Sandel, 1949, s. 72). Elementer som er viktige i det 

bildet hun ønsker å presentere av seg selv. Et behov som kan knyttes til hennes narsissistiske 

trekk, og rollen hun går inn i som femme fatale. Beauvoir (2000, s. 623) skriver at en 

klesdrakt har en dobbelt betydning. Den skal vise kvinnens sosiale verdighet, hennes 

levestandard, formue og hvilket miljø hun tilhører. Samtidig bidrar den til å konkretisere den 

kvinnelige narsissisme fordi kvinnen som lider under ikke å gjøre noe, gjennom den tror at 

hun uttrykker sitt vesen. Samfunnet selv derimot, ber kvinnen om å gjøre seg til et erotisk 

objekt gjennom klesdrakten, og formålet med moten er å overgi henne til mennenes begjær, 

som et bytte, i stedet for at kvinnen er et selvstendig individ (Beauvoir, 2000, s. 623). Steele 

(1985, s. 216) er inne på det samme, når hun påpeker at en kjole ikke er nøytral. Måten man 

kler seg på avspeiler moral og sosial status. På begynnelsen av århundret var det fortsatt 

mange strenge forventinger til manerer og moral knyttet til klesmåte, samtidig som flere var 

villige til å akseptere at den sofistikerte gifte kvinnen kunne kle seg erotisk attraktivt uten å 

bli oppfattet som umoralsk. En dimensjon som tydeliggjøres ved Ninas karakter. Hun er 

opptatt av klær og mote, og for å få henne med seg hjem, forsøker Andreas å friste henne 

med en helt ny garderobe. 

 

Nina er som den unge, vakre kvinnen en viktig brikke i en opprettholdelse av fasaden til 

Andreas, i hans rolle som Konsul Berg. Han er adskillig eldre enn Nina og aksepterer hennes 

utsvevende adferd og tilgir hennes oppførsel så lenge hun kommer tilbake til ham.  

 

Den kjærligheten Paulus taler om, den som tilgir, forstår, bærer over med alt og er 
sterk som døden – var det den hr. Berg nærte til Nina? Tøv, det var gamlingens 
tviholden på det nydelige unge leketøiet han hadde kunnet skaffe seg. Kjøpe seg. Og 
klædde av og på, og kjørte omkring i verden med” (Sandel, 1949, s. 150).  

 

Rasmus mener at Andreas ikke er gift med Nina av kjærlighet, men at hun tvert i mot 

fungerer som et erotisk objekt for ham, et bilde som bygger opp under hans vellykkethet. 

Andreas gir uttrykk for at han tåler mer av Ninas utsvevende adferd, fordi sjalusi og vonde 

følelser ikke spiller inn i like stor grad for ham som for mange andre yngre menn. ”Det er nå 

spørsmål da, om ikke Andreas Berg er den som forstår best av alle sammen. Med de andre 
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blir det ugreie før eller senere, de blir sjalu og så videre – sånt som går på nervene løs vet du 

– ” (Sandel, 1949, s. 142) Et klart, implisitt hint om episoden med forfatteren som tok sitt 

eget liv. Samtidig underbygger samtalen, Rasmus oppfatning av Nina, som et objekt for 

ektemannen, noe å vise frem for omverdenen.  

 

Ninas forsvinning og selvmordsforsøk kan bunne i et ønske om å få mulighet til selv å velge 

hvordan hun som kvinne skal leve, og det underbygger Andreas overlegenhet i ekteskapet. 

Ninas forsvinning kan være et opprør mot de krav og forventninger som stilles til kvinnen. I 

så tilfelle kan den forførende atferden leses på to måter. Enten så flykter hun fra ekteskapet 

fordi hun ikke selv har funnet sin plass og sin rolle, eller så godtar ikke det samfunnet Nina 

lever i at en gift kvinne kan leve slik hun selv ønsker. For det er ikke bare hvilehjemmet Nina 

forlater, hun flykter samtidig fra virkeligheten og de forventningene og kravene som stilles til 

en kvinne i den bedrestilte delen av samfunnet, fra opplevelser som kan knyttes til 

forestillinger om kvinnelighet som Nina verken greier eller ønsker å håndtere. Men samtidig 

er Andreas villig til å la henne komme tilbake igjen og igjen, og han understreker at det 

verste som kan skje er litt sladder i miljøet, før det er glemt for noe annet. Dermed ser det ut 

til at Nina ikke blir en fullstendig outsider i eget miljø til tross for den utsvevende og 

sensuelle adferden. 

 

Ninas virkelige liv er ektemannen i Oslo og historien om forfatteren som tok sitt eget liv for 

hennes skyld, i tillegg til den forestående krigen og en frykt knyttet til døden (Billing, 2002 s. 

210). Når Nina velger å oppholde seg på gården til Rasmus, fornekter hun realiteten og 

forsvinner inn i en annen tilværelse som er helt annerledes enn hun er vant med. På gården 

sklir dagene i hverandre, og det er ingen som stiller krav til henne. ”Hun supte i seg 

kveldsluft og duften av nyslått gress og sa: Så deilig her er. Så stille. En er aldeles utenfor 

livet sitt” (Sandel, 1949, s. 90). ”Utenfor livet sitt som hun sa. Det var det de var. Utenfor 

livet, utenfor tiden, utenfor menneskelige lover og regler” (s. 122). Ninas fluktforsøk fra eget 

liv kan være et forsøk på å finne sin egen identitet uten å bli dominert og styrt av lover og 

regler i samfunnet. 

 

Ifølge Johannisson (2015, s. 33) er ”den nye kvinnen” en moderne og selvstendig type som 

søker ut av hustru- og morsrollen. En kvinne som forsøker å leve av et yrke eller av sin kunst 

i sin søken etter en egen identitet og et selvstendig og uavhengig liv. Ninas forsøk på 

løsrivelse kan ikke knyttes opp til et behov for et betalt yrke eller for å utvikle sine 
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kunstneriske evner, for ettersom hun er fra middelklassen er det å ta seg lønnet arbeid trolig 

ikke et ønske for henne. Men behovet for løsrivelse kan i stedet ses i sammenheng med 

hennes narsissistiske trekk og behovet for bekreftelse på hvem hun er som person. Å ikke ha 

noe eget å gjøre beskrives som et problem for Nina fordi det gjør henne avhengig av mannen 

på en måte hun ikke vil akseptere. Slik kan det evige jaget etter oppmerksomhet knyttes opp 

mot noe annet enn bare bekreftelser på utseende. Kanskje er det for Nina den eneste måten å 

få oppmerksomhet rundt sitt eget individ.  

 

Johannisson (2015, s. 45) problematiserer begrepet ”den nye kvinnen”. For selv om det er 

knyttet frigjøring til begrepet, medfører det også en interessekonflikt. Det er forbundet noe 

truende grenseløst til den nye friheten for henne. Den stiller krav til disiplin, ettersom hun nå 

må finne sitt eget jeg og bestemme seg for hvem hun vil være, samtidig som hun fremdeles i 

praksis blir bedømt likt som på 1800- tallet: Som et objekt og et utseende. I ”Nina” er dette 

fremtredende gjennom hennes usikkerhet. Hun blir behandlet som et objekt, samtidig som 

hun ønsker å løsrive seg og bli bekreftet som person. Det fantes flere rollemodeller for den 

urbane kvinnen som ville bryte ut og markere egen identitet. Og Nina har elementer fra flere 

av dem ved siden av de femme fatale trekkene ved sin karakter. Hun er musén, dyrket og 

objektivisert av mannen. En rolle som kan knyttes opp til det narsissistiske ved hennes 

karakter. Hun inspirerer Rasmus til å ta opp igjen sine kunstneriske evner, og blir til et objekt 

gjennom mannens blikk når hun dyrkes av både Rasmus og Andreas. I tillegg likner Nina på 

divaen, en rolle som kjennetegnes med sin utagerende stil, store følelser og gester. Også hun 

har overdrevne, lidenskapelige og narsissistiske trekk.  

 

Radikalitet er fellestrekket til disse kvinneskikkelsene (Johannisson, 2015, s. 43). Og Nina 

fremstår som radikal når hun innleder forhold med andre menn samtidig som hun er gift med 

Andreas, til tross for at grenseoverskridende erotiske handlinger ble skarpt avvist i 

mellomkrigstiden (Johannisson, 2015, s. 45). Beauvoir (2000, s. 643) skriver at når en kvinne 

har funnet seg til rette i ekteskapet, så søker mange å få tilfredsstilt sin forfengelighet hos 

andre menn. Hun tilbyr menn å være med for å dyrke henne ved å forføre og behage. Hun er 

tilfreds med å drømme om forbudt kjærlighet, hun liker å sjarmere mange beundrere og ikke 

bare knytte seg nær til en av dem. En kvinnes koketteri krever at mennene bekrefter henne i 

hennes bevissthet om hennes egen verdi og makt. Det hender at kvinnen ikke lenger 

begrenser seg til å flørte og hun bedrar sin ektemann. Dette er ideer som kan forklare Ninas 

handlinger. For kvinnen er utro, mener Beauvoir (2000, s. 644), for å vise at mannen ikke er 
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den eneste i verden, for det er andre menn som også kan like henne, og ofte er det skuffelse 

over at hun ikke møter kjærlighet i ekteskapet som kaster kvinnen i armene på en elsker. For 

kvinnen har utroskap en dimensjon av frihet ved seg, for mens det å gifte seg er en plikt, er 

det å ta seg en elsker en luksus. Det er fordi mannen har lyst på henne at kvinnen gir etter. 

Hun er ikke sikker på hans kjærlighet, men hun er sikker på hans begjær (Beauvoir, 2000, s. 

645). Beauvoirs filosofi kan forklare Ninas utsvevende adferd. For når det knyttes sammen 

med hennes narsissisme, evige behov for oppmerksomhet og bekreftelse, forklarer det hennes 

utsvevende adferd. Nina finner det hun trenger utenfor ekteskapet når hun innleder relasjoner 

med andre menn, i dette tilfellet hos Rasmus.  

 

For mannen har polygami tradisjonelt vært mer eller mindre åpent tolerant: Mannen har 

kunnet ha slaver, kurtisaner, konkubiner, elskerinner og prostituerte i sengen, så lenge han 

har respektert visse av hustruens privilegier ved å være gift (Beauvoir, 2000, s. 491). For 

kvinnen har dette aldri vært noe alternativ. Og fremdeles, i mellomkrigstiden, virker det å 

være utro mye mer alvorlig for kvinnen enn for mannen (Beauvoir, 2000, s. 647). Det å 

innlede et forhold til en elsker har aldri vært en akseptabel livsform for en kvinne, men dette 

bryter Nina med, og har også gjort det tidligere. Nederaas (1955, s. 32) skriver at Nina er 

henfallen til kjærlighet, og hennes polygami er opprinnelig og umiddelbar, men med et drag 

av uskyld over seg. ”Jeg er alltid glad i jeg, altfor ofte, i altfor mange” (Sandel, 1949, s. 163). 

Ninas utroskap og polygame livstil er aldri en hemmelighet, verken overfor Rasmus eller 

Andreas, men hun fremstår som naiv når hun konfronteres med oppførselen. Rasmus gir 

uttrykk for at han ikke forstår seg på henne, og han leter etter grunner for hvorfor Nina ikke 

vil være hos ektemannen. Han stiller seg uforstående når Nina gir uttrykk for at hun verken er 

gått lei av Andreas eller er sint på ham. ”Fordi du er ferdig med mannen din? ” ”Ferdig med 

mannen min? Hvorfor skulde jeg være det, sa Nina, som overrumplet av en ubehagelig 

tanke” (Sandel, 1949, s. 112). Rasmus er inne på mange ulike årsaker til at Nina er utro og 

for at Andreas aksepterer det hele. Etter hvert slår han seg til ro med at det må være noe galt 

med Andreas.  

 

En merkelig Andreas må jeg si –  
Ja, han er nokså rar. Han kan være lei også forresten, men det kan vel alle en er gift 
med?  
Andreas er ikke normal falt det ham inn: Der har vi det. Han har giftet seg et alibi – fy 
fanken. Eller også feiler det ham noe annet. Ikke rart kanskje, hun vilde ta livet av seg 
(Sandel, 1949, s. 117).  
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Nina selv stiller seg uforstående til at oppførselen hennes er merkelig, og Andreas ser ut til å 

akseptere det hele så lenge hun kommer tilbake til ham. 

 

Som Billing (2002, s. 207) påpeker, så er det forestillingen om den elegante kvinnen Nina 

forsøker å etterlikne. Men hun lider åpenbart av å være den kvinnen som mannen forelsker 

seg i og dør for. Det tragiske ved hennes figur er at hun på nytt gjentar sin forførelseskomedie 

overfor Rasmus når hun nærmest tvangsmessig inntar sin posisjon som forførerinne overfor 

ham, og når hun vinner ham ved å skape både lyst og lengsel etter henne hos ham. Slik 

fremstilles hun som fanget i sin narsissistiske iscenesettelse av seg selv som et formål for 

mannens lengsel (Billing, 2002, s. 207). Billing (2002, s. 214) hevder at når Nina forlater 

hvilehjemmet og forsøker å ta sitt eget liv, viser hun at det er like vanskelig for kvinnen å 

flykte fra de satte forventningene som det er å flykte fra selve livet. Hun mener at Ninas 

selvmordsforsøk er et forsøk på å gjøre seg av med rollen som forførerinne (Billing, 2002, s. 

209). Jeg mener man kan trekke det lenger, og leser Ninas selvmordsforsøk og hennes 

erotiske relasjoner med ulike menn som en måte for Nina å flykte fra posisjonen som objekt 

for mannen i et forsøk på å bli et selvstendig individ. Johannisson (2015, s. 63) skriver at i 

tiårene rundt 1900- tallet ser latent kvinnelig galskap nærmest ut til å bli normalisert. Mange 

flørter åpent med selvmordet fordi det fremstår som en utvei. Ikke bare av depresjonen, men 

også fra redselen for løgnen, fra ikke å være noen ting eller fra det å ikke være den man vil 

være og i et forsøk på å gjøre seg til, for å være. Men for Nina lykkes ikke flukten, ikke når 

hun rømmer, ikke i forsøket på selvmord og heller ikke forsøket på å skape sitt eget jeg. Hun 

kommer seg ikke ut av rollen som den forførende og erotiske kvinnen som er skapt i mannens 

fantasi. Billing (2002, s. 214) skriver at Nina resignerer med den visshet, at hun er som hun 

er, et offer for den kvinnelighet som hun selv iscenesetter. 

 

Det er ved Ninas karakter flere dimensjoner som gjør at hun kan plasseres innenfor min 

definisjon av den ”andre kvinnen”. Først og fremst er det det erotiske og sensuelle hos henne, 

sammen med trekkene fra de ulike kvinnelige rollemodellene: musén, vampen/ femme 

fatalen og divaen som er avgjørende. Når hun forlater ektemannen for å oppsøke spenning og  

begjær hos andre menn, viser hun seg som den frigjorte seksuelle kvinnen som gjør som hun 

selv vil. Slik bryter hun med normen og forventningene til den gifte kvinnen. Hennes letthet, 

naivitet og barnslige skjønnhet tiltrekker menn, men når hun ikke ser konsekvensene av sine 

egne handlinger skaper det problemer for henne. For ved siden av at hun er avhengig av evige 

bekreftelser, sliter Nina med å finne seg selv. Til tross for at væremåten og utseendet 
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betegner henne som en moderne og urban kvinne, fører adferden hennes til at hun samtidig 

blir sett på som en sosial og erotisk avviker når det fører både død og ulykke med seg.   
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5 ”Den andre kvinnen” i ”En blå sofa” 
 

”En blå sofa” er tittelnovelle i novellesamlingen En blå sofa og andre noveller (1927). 

”Samtlige noveller i samlingen handler på en eller annen måte om erotikk, fra ren naturdrift i 

”n`Bernhardt” til en sosial handel i ”Nemesis”” (Lervik, 1977, s. 171). I ”En blå sofa” ender 

ekteskapet Ludvigsen med at mannen ber om skilsmisse fordi hans elskerinne er blitt gravid. 

Her er det en biperson, en fraskilt, sigarettrøykene og tilsynelatende bemidlet snekkerlærling 

som representerer ”den andre kvinnen”. Med sin freidighet, tidsriktige klesstil, moderne 

væremåte og sensuelle forførelse av mannen fremstår hun som svært truende for den 

kvinnelige hovedpersonen.  

 

Her er også penger en sentral problematikk. Herr Ludvigsen er møbelsnekker, i tradisjonen 

fra far og farfar. Han har sin identitet knyttet til dette, og det er et tydelig kunstnermotiv i 

novellen, der handlingen er lagt til en sliten industriby på 20- tallet. De økonomiske 

nedgangstidene i perioden og hans foreldede stil medfører at han ikke får kunder, og det 

skaper problemer for ekteparets økonomi.  

 

5.1 ”En blå sofa” 
 

Novellens handling strekker seg over en lengre tidsperiode, i overkant av to år. Den beskriver 

hverdagslivet for det unge ekteparet Ludvigsen som flytter med sin lille datter fra en småby 

inn til en liten industriby, der Ludvigsen forsøker å etablere sitt eget møbelsnekkerverksted. 

Handlingen synes å foregå i en økonomisk nedgangstid med bolignød og høy arbeidsledighet, 

rimeligvis i 20- årene, i et samfunn preget av endring og sosialt oppbrudd. Det er de dårlige 

tidene som tvinger ekteparet til å bryte opp fra småbyen, hvor Ludvigsens far og farfar har 

hatt møbelverksted, for å flytte til en større by i håp om bedre levevilkår. Men der må de ta til 

takke med å leie et rom hos det eldre ekteparet Karlsens, en kortvarig løsning som til tross for 

fru Ludvigsens tydelige misnøye, blir fast. Noe hun uttrykker dyp skuffelse over. ”Hendes 

ansikt gråner til, usigelig træt og skuffet” (Sandel, 1927, s. 5). 

  

Novellen åpner med fru Ludvigsens første møte med byen. Allerede på toget viser hun sin 

mistrivsel med den nye tilværelsen, hun er sliten og trett og har en klosset væremåte. 
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”Upraktisk og træhændt får hun det samlet, uldteppe og pute, voksdukunderlæg, en halvtømt 

tåteflaske, en gummihund… spænder med møie en strittende og skjev plædrem, kjæmper for 

at få lukket en overfylt håndkuffert. (…) Hendes ansikt er grått og tomt av træthet” (Sandel, 

1927, s. 4). Det første møte med byen er trøstesløst, og gjenspeiler hennes opplevelse av det 

hele. ”Bilen suser avsted gjennem likedanne, grå, solløse gater” (Sandel, 1927, s. 6). På 

togstasjonen møter herr Ludvigsen dem med drosje, og viser med det en vilje til å glede fru 

Ludvigsen. En gest hun tydelig setter pris på. ”Å! Har du det?... Hendes øine tindrer til igjen, 

stemmen blir dyp av glæde. Hun smiler med god vilje, så fornøiet hun på nogen måte orker” 

(Sandel, 1927, s. 5). Men samtidig er hun ikke videre begeistret over hans manglende 

omtanke når det viser seg at han ikke har handlet inn mat til de kommer. ”Hendes ansikt 

gråner igjen: Ta fatt på at lave noget nu… jeg må jo se at få Tulla iseng…” (Sandel, 1927, s. 

6) De ender opp på en restaurant, som er like lurvete og sliten som resten av byen. 

 

Det er flere detaljer som tyder på at ekteparet har det vanskelig økonomisk. For det første må 

de bo hos Karlsens ettersom de ikke har råd til noe eget. På restauranten velger fru Ludvigsen 

søtsuppe fremfor karbonader, selv om hun tydelig gir uttrykk for at hun er sulten. ”Taus bøier 

hun sig over den skvalpende tallerken med lunken søtsuppe som sættes på bordet. En tåre 

ruller langs kindet og rett ned i suppen” (Sandel, 1927, s. 7). En handling som beskriver 

hennes opplevelse av situasjonen, krenket og skuffet over den nye livssituasjonen, den 

vanskelige bosituasjonen og deres økonomiske posisjon. Hun utrykker i tillegg en tydelig 

skuffelse over at mannen ikke har laget i stand en liten velkomstfest for dem. Det blir heller 

ikke lettere etter hvert, noe beskrivelsene av fru Ludvigsens klær viser. ”Skjørtet er sidere 

bak end foran… en golfjakke som har mistet fasongen av vask, skjuler kummerlig en jumper 

som har sett sin besste tid” (Sandel, 1927, s. 8). Klær og egen bolig er ikke en utgift 

Ludvigsen prioriterer, og de lever under relativt fattige forhold. 

 

For kvinnen er det problematisk å bo hos Karlsens på flere områder. Fru Karlsen beskrives 

som en streng dame som har full kontroll på alt i hjemmet, og hun legger ikke skjul på sin 

misbilligelse over fru Ludvigsens innsats, verken i hjemmet eller i ekteskapet. ”Fru Karlsen 

er et greit menneske, et arbeidsjern, et drivende menneske. Hun holder uklanderlig orden i 

kjøkkenet, og blir noget stående fremme efter de logerende, sætter hun det på plass igjen med 

en kremten” (Sandel, 1927, s. 8). Den tette bosituasjonen ødelegger i tillegg for det 

lidenskapelige mellom de to, da det blir vanskelig for dem å ha sex i Karlsens hus. Fru 

Ludvigsen avviser mannen og trekker seg unna. Allerede fra begynnelsen er forholdet deres 
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anspent, men bosituasjonen, mangel på kommunikasjon og eget privatliv, og særlig 

pengeproblemene, fører dem enda lenger fra hverandre. Ekteskapet blir kjøligere og fjernere, 

og ender med at de to partene lever hvert sitt liv, hun i hjemmet, han på verkstedet. 

 

5.2 Det fortellertekniske i ”En blå sofa” 
 

I ”En blå sofa” er fortelleren autoral, og han tar aldri parti i fremstillingen, men veksler 

mellom å ligge tett opp til fru Ludvigsen og å formidle gjennom fru Karlsen. Fru Ludvigsen 

må regnes som fortellingens hovedperson, men til tross for at fortelleren følger henne tett, 

skildres hun utenifra med en viss distanse, via en ekstern fokalisering. ”Den grå trætheten er 

gått av hende” (Sandel, 1927, s. 7), delvis innenifra, gjennom en intern fokalisering, og 

utover i novellen beskrives hun mer og mer via andres uttalelser ”Nei, nu må fru Karlsen le. 

Fru Ludvigsen er visst litt barnslig og bortskjemt” (Sandel, 1927, s. 10). Det er gjennom hele 

novellen fru Ludvigsens tanker og følelser vi får størst innblikk i, og det er i all hovedsak via 

henne de andre karakterene etableres. Fremstillingen av snekkerlærlingen er basert på fru 

Ludvigsens observasjoner og reaksjoner, og det er gjennom henne lærlingen først og fremst 

tydeliggjøres som ”den andre kvinnen”. Også de andre karakterene i novellen etableres i 

samspillet mellom dialog og handling, og vi får delvis innsyn i deres tanker. Fortellerens 

sympati veksler gjennom fortellingen. Når fortelleren ligger tett opp til fru Karlsen og 

situasjonen skildres gjennom henne, minner fortellerstemmen om den i Kranes konditori. En 

forteller som kritiserer, baserer seg på sladder og som tar tydelig stilling i den konflikten som 

utspiller seg.  

 

Når fru Karlsen av og til antyder at man må vite at holde på en mand, at det er en 
kunst det også, at man i ni av ti tilfælde har sig selv å takke, når det går galt, at det er 
langt fra henne at ville insinuere noget om Ludvigsen… han er en av de sjeldne… 
men mandfolk er mandfolk, det gjelder at kunne ta dem… ” (Sandel, 1927, s. 23).  

 

Fru Karlsen kjenner ”alle” i byen, og vil ha en mening med i det meste. Det skaper problemer 

for ekteparet, særlig for fru Ludvigsen, som mer enn noe annet drømmer om et liv med mer 

privatliv. 

 

I novellen foregår det en maktkamp mellom to kvinner, fru Ludvigsen og snekkerlærlingen. 

En kamp som fremheves gjennom ordvalget (Billing, 2002, s. 128). For Sandel gjør bruk av 



	

	 75	

en rekke ord som vi assosierer med krig og konflikt. ”(…) fru Ludvigsen som kjender sig 

våbenløs (…)”, og opplever ” (…) at fienden er farlig (…)” (Sandel, 1927, s. 20, min kurs.). 

”Hans kone iklær sig derimot i stadig høiere grad den krænkelsens rustning som så ofte er 

kvinnens lille, forfeilete og tåpelige forsvarsforanstaltning (…) ” (Sandel, 1927, s. 22, min 

kurs.). Ordvalget vekker en sympati med fru Ludvigsen og fremhever hennes følelse av 

avmakt og passivitet overfor den motstanden hun møter. Samtidig tydeliggjør det konflikten 

som utspiller seg mellom snekkerlærlingen og hustruen, og mellom herr og fru Ludvigsen. 

Ordvalget understreker alvoret i fortellingen.  

 

Det er noe alminnelig ved fremstillingen som gir inntrykk av at handlingen er generell og at 

den konflikten som utspiller seg ikke er unik. Ingen av karakterene nevnes med fornavn, og 

vi får lite innblikk i deres egentlige følelsesliv. At snekkerlærlingen omtales med tittel og 

ikke navn, gjør at hun blir en rekvisitt mer enn en person. Det er ikke hennes karakter som er 

spesiell, det er rollen hun går inn i som blir ødeleggende. En rolle som blir en trussel for den 

gifte kvinnen. Også miljøet i novellen understreker det generelle ved fremstillingen. Det er 

umulig å plassere handlingen til et spesifikt sted, det kunne skjedd i hvilken som helst 

industriby. 

 

Toget slamrer på en jernbro indover de lavereliggende strøk av en halvstor industriby. 
Det dunker ivei over en endeløs række likedanne skur med tak av bølgeblik… over en 
gate… over nye tak av bølgeblik… over store lagre av rustent jern… over en plass 
med magre beplantninger. Under brer sig på begge sider den trøstesløse ørken av 
sværtet mur og triste bakgårder som i alle byer eter sig ut omkring jernbanen. Alt 
dette ligger i død skygge. Langt borte, i høiere liggende bydeler, gløder vinduer 
hektisk av aftensol (Sandel, 1927, s. 3).  
 
 

Miljøskildringene tydeliggjør det lagdelte klassesamfunnet. Det var ikke uvanlig at 

arbeiderfamiliene levde fra hånd til munn i perioden. Ludvigsens er fattige arbeidere, og 

beskrivelsene av miljøet og klasseskillet understreker de problematiske forholdene ekteparet 

lever under. 

 

5.3 Motiv- og temaanalyse i ”En blå sofa” 
 

I novellen spiller ting en sentral rolle. Den blå sofaen er en viktig rekvisitt som bidrar til å 

tydeliggjøre hustruens savn av et eget hjem og hennes skuffete forventninger, men etter hvert 
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også ektemannens utroskap. ”I det lille værelset bak verkstedet står den gamle, blå sofaen fra 

hans barndomshjem. Den står der så længe… mellem to vinduer… til de får sitt eget” 

(Sandel, 1927, s. 12). Den blir en påminnelse for fru Ludvigsen om at livet deres har stoppet 

opp i påvente av at mannen skal få solgt møbler og tjene nok penger til at han kan bekoste et 

hjem for sin egen familie. Den understreker hvordan hennes liv står stille i påvente av 

mannen, og beskrivelsene av sofaen fremhever hennes misnøye. ”Nu kjendes det som noget 

av en uret mot hende at Ludvigsen har den, mens hun bare bor hos Karlsens. En ond følelse 

av at være satt underveis kommer over hende, når hun ser den” (Sandel, 1927, s. 13). 

Samtidig opplever hun den lenge som en vakker ting som minner henne om lykkeligere tider, 

og den er hennes siste håp om å finne tilbake til det som var. Sofaen blir et symbol på det 

livet hun etterstreber, og er en plass hvor hun kan rømme fra virkeligheten og drømme seg 

bort til andre forhold. Men på slutten av novellen snus den mot henne når hun opplever den 

som en mulig plass for fullbyrdelsen av mannens utroskap. 

 

Møbler har en stor plass og en viktig betydning i novellen. Ludvigsen er kunstner i sitt fag, 

og han legger hele sin sjel ned i å lage ”mesterstykker”. Han bruker alle pengene han tjener 

på å kjøpe dyrt materiale, som mahogny og marmor, og møblene lager han slik han har lært 

det av sin far og farfar.  

 

Kommoden i Louis- seize, hans mesterstykke, den stod jo der med sine ciselerte 
beslag, sin marmorskive og indlagt med fire slags træ. Og den stod der ikke alene. Det 
var ikke langt fra at alt, han eiet og hadde, var plasert i mesterstykker som stod der” 
(Sandel, 1927, s. 12).  

 

Men stilen er gammeldags og ikke lenger rettet mot markedet der nytt design har slått 

igjennom.  

 

De gamle kundene som hadde bestilt fint, forsiggjort arbeide hos Ludvigsens farfar og 
far og holdt liv i et snekkerdynasti med tradisjoner var døde og borte, krigen hadde 
vendt op og ned på alting. De som nu, hvis alt var gått efter menneskelig beregning, 
skulde bestilt ualmindelig velgjorte, virkelige kunstneriske møbler hos Ludvigsen, de 
bare sukket og trak på skuldrene, talte om de elendige tider, slog ut med hånden og sa: 
umulig… Blev ved med at gjøre det… (Sandel, 1927, s. 11). 

 

Funksjonalismen og gjennombruddet av nye trender, endret etterspørselen etter mange av de 

eldre produktene, og utfordret de etablerte møbelsnekkerne. Krisen i møbelindustrien presset 

dem til å finne nye måter å åpne folks øyne for det gamle håndverket, og det ble laget 
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møbelutstillinger der man kunne stille ut arbeidene sine (Bruun Rasmussen). For Ludvigsen 

blir dette et mål. ”Han holder på med et mahogny hjørneskap. Når det er færdig skal han se at 

få utstillet møblene sine et eller andet sted, slå et slag…” (Sandel, 1927, s. 14) 20-tallets 

økonomiske nedgangstid og den høye arbeidsledigheten i perioden, sammen med en ny 

teknologisk møbelindustri og nye moter ødelegger for Ludvigsen. Men til tross for at gamle 

håndverk er utsatt på grunn av priser og mangel på kjøpere, har Ludvigsen vanskelig for å 

akseptere at han må endre kurs om han skal lykkes, og fortsetter i det samme sporet. 

 

Fru Ludvigsen føler seg sekundær i forholdet til mannen. Hun opplever arbeidet hans som 

altoverskyggende, og føler seg etter hvert mer som en ting selv enn som en person. ”For fru 

Ludvigsen faldt det litt efter litt som en klam skygge over tilværelsen… følelsen av at være 

det sekundære i mandens liv, et inventar som i betydning stod langt efter stoler og bord” 

(Sandel, 1927, s. 12). For henne blir det vanskelig når Ludvigsen bruker alle pengene han 

tjener på nytt og dyrt materiale, til fordel for klær, mat og egen bolig for den lille familien. 

Slik blir markedet i møbelbransjen avgjørende for ekteparets situasjon. Ludvigsens 

knustnerdrømmer og ønske om å skape ”mesterstykker” går ut over parets økonomi og deres 

sosiale posisjon. Den fattige tilværelsen er en viktig faktor til at forholdet ryker. 

 

5.4 Kvinnene i ”En blå sofa” 
 

I ”En blå sofa” er det to kvinner som har betydning. Hovedpersonen, fru Ludvigsen og 

bipersonen, snekkerlærlingen. I kampen mellom disse to, om samme mann, tydeliggjøres 

snekkerlærlingens rolle som ”den andre kvinnen” når hun truer husmorens posisjon i 

ekteskapet.  

 

5.4.1 Husmoren fru Ludvigsen 
For kvinnene i Sandels noveller innebærer det ulykkelige ekteskapet eller skilsmissen 

katastrofe, livskrise og varig endring på en helt annen måte enn for mannen, hevder Billing 

(2002, s. 118). Årsaken er at mannen gjerne lever en viktig del av sitt liv utenfor huset, og det 

er derfor han som gjerne bryter opp, som er utro eller som setter arbeidet foran familien. Han 

har minst å tape. Kvinnene derimot, lever gjerne livet sitt i hjemmet med barn. Og 

følelsesmessig er hun overlatt til mannens vilkår og til de økonomiske begrensningene hans 

jobb setter. Sandel skildrer mange mislykkede kvinner i sine noveller, kvinner som ikke 
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kjenner seg hjemme i den kvinnerollen som er tildelt dem, og som kjenner seg mislykket som 

mor og hustru (Billing, 2002, s. 118). I flere av novellene utspiller det seg en konflikt mellom 

mannens konservative syn på kvinnen som husmor og hennes egen opplevelse av seg selv 

som noe betydelig mer mangfoldig. En konflikt som tematiseres i ”En blå sofa”. 

 

Fru Ludvigsen trives ikke i husmortilværelsen, her er ekteskapet og det skjeve forholdet 

mellom mannen og kvinnen en underliggende problematikk. Fru Ludvigsen lengter etter noe 

annet, men klarer ikke å formulere sin ulykke overfor seg selv eller mannen. Hun drømmer 

seg tilbake til lidenskapen de hadde før de flyttet fra småbyen. ”Om de bare kunde sætte sig 

her sammen og småprate i fortrolighet som engang i tiden… tøve litt…” (Sandel, 1927, s. 

15). Hun lengter mot en større frihet, men tør ikke bryte ut i frykt for å miste alt, og ser ingen 

egentlig utvei.  

 

Fru Ludvigsens karakter og relasjon til de andre kvinnene tydeliggjør problematikken og 

dobbeltheten som er knyttet til den nye friheten for kvinnen. Den ble på 20- tallet koblet opp 

til mote, jazz og et frimodig forhold til sin egen kropp, der man for eksempel kunne sitte i en 

sofa med bena opp under seg (Johannisson, 2015, s. 46). Nabokonen, fru Andersen har eget 

piano som hun spiller jazz på, så høyt at det høres opp til fru Ludvigsen.  

 

Undertiden, når fru Andresen nedenunder, barnløs, fri og ovenpå, for fuld pedal 
dundrer løs med nyeste jazz på sit piano, lægger hun fra sig hvad hun har mellem 
hænder, sætter sig på sengen og hører efter. Og en gjemt kvide kommer frem på 
hendes ansikt (Sandel, 1927, s. 8).   

 

Fru Andersens frigjorte levemåte minner fru Ludvigsen på at det finnes andre og friere måter 

for kvinnen å leve på, og hun drømmer seg bort til i takt med musikken. 

 

Forskjellen mellom de to kvinnene fremhever fru Ludvigsens situasjon og hennes følelse av å 

være låst i ekteskapet og i forholdet til mannen, der barnet og hjemmet er hennes ansvar og 

eneste fremtid. Den blå sofaen på verkstedets bakværelse blir et symbol på den friheten hun 

etterstreber. ”Den er dyp og vid, virker åpen favn. Hun brukte at tulle sig sammen som et 

nøste med benene opunder sig i et av dens hjørner, når hun læste Allers eller føljetongen” 

(Sandel, 1927, s. 12). Handlinger som tydeliggjør det barnlige ved fru Ludvigsens karakter. I 

sofaen dagdrømmer hun, flykter fra hverdagen når hun leser ukeblader og tuller seg sammen i 

regresjon. ”En ro falder tross alt over hende her, en slags avspænding. Det er godt at være litt 
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borte” (Sandel, 1927, s. 13), borte fra det kjølige ekteskapet og fra fru Karlsens fordømmende 

blikk. For det er når hun ikke er i rollen som husmor hun klarer å nyte, og å slappe av. Fru 

Karlsen som ikke legger skjul på sin misbilligelse, er alltid på samme parti som snekkeren. 

”Snekkeren og fru Karlsen er skjønt enige om at billigere end Ludvigsens bor nu, kan ingen 

bo i disse tider” (Sandel, 1927, s. 9). Deres negative blikk smitter over på fru Ludvigsen selv. 

Hun føler seg ikke hjemme, og sammen med en opplevelse av ikke å mestre rollen sin, 

forvandles engasjementet og drømmene hennes til tretthet og motvilje.  

 

Den sorgen som tydelig vises i ansiktet hennes, speiler de mulighetene den unge husmoren 

ikke har og det livet hun ikke kan leve. Den tydeliggjør inntrykket av at fru Ludvigsen ikke 

helt finner seg til rette i rollen som ung husmor med alle de forpliktelser og forventninger 

rollen medfører, uten at den gir noen form for tilfredsstillelse. Men det er i møtet med 

snekkerlærlingen, at fru Ludvigsens rolle for alvor blir truet når hun blir en stor trussel for det 

etablerte forholdet. I møte med snekkerlærlingen fremstår fru Ludvigsen tydeligst som passiv 

og dydig. En kontrast som tydeliggjør de nye mulighetene som fantes for kvinnen.  

 

5.4.2 Snekkerlærlingen 
Snekkerlærlingen er en biperson i novellen, og vi får lite innblikk i hennes karakter. Det 

bildet som skapes av henne, er preget av fru Ludvigsens misunnelse og frykt, men også herr 

Ludvigsens blikk på henne. Snekkerlærlingen fremstilles via dialogen med fru Ludvigsen når 

de to møtes for første gang, via fru Ludvigsens tanker og basert på herr Ludvigsens omtale av 

henne. I novellen fremstår hun som svært moderne når hun tar valg som skiller seg fra de 

tradisjonelle forventningene til kvinnen. Johannisson (2015, s. 33) karakteriserer ”den nye 

kvinnen” som en kvinne som forholder seg fritt til tradisjoner og patriarkale maktordninger, 

en kvinne som heller forsørger seg gjennom et yrke heller enn gjennom hustru- og 

morsrollen. For henne er ”den nye kvinnen” en som søker en egen identitet, en egen verdi og 

et selvstendig liv. Lærlingen passer i denne definisjonen.  

 

Snekkerlærlingen tar valg som bryter med de konvensjonelle rollene. At hun er fraskilt og har 

et ønske om å bli snekker, underbygger inntrykket av henne som en moderne og dristig 

kvinne. ”Og nu skal jeg bli møbelsnekker, bryter hun plutselig av og smiler: Hvad synes De 

om det? Det er vel ikke lite vågelig av et stakkars kvinnemenneske … ? ” (Sandel, 1927, s. 

21) Hun er bevisst at valget er uvanlig, men ser ikke ut til å være redd for hvordan andre 
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oppfatter henne. Og det er de uvanlige valgene som gjør henne til en representant for nye 

muligheter og en ny frihet for kvinnen. 

 

5.5 Snekkerlærlingen i rollen som ”den andre kvinnen” 
 

Snekkerlærlingens rolle som ”den andre kvinnen” kommer hovedsakelig til uttrykk gjennom 

hustruen. Via hennes forståelse og oppfatning fremstilles snekkerlærlingen både som radikal 

og moderne. At snekkerlærlingen virker så skremmende på fru Ludvigsen, bunner i at hun 

opplever lærlingen som truende på sin egen tilværelse, og hennes vel etablerte rolle i forhold 

til mannen. Hun oppfattes som en rival fra første stund. ”At hendes værste anelser er riktige, 

at fienden er farlig, opfatter hun med engang, endda hun foreløbig bare skimter en ubestemt, 

ytre kontur, noget mørkt, smalt og velklædd” (Sandel, 1927, s. 20). Snekkerlærlingen blir et 

symbol på den frykten fru Ludvigsen lever med, en skygge i utkanten som kommer nærmere 

og nærmere, og som tilslutt fører til det avgjørende punktet i ekteskapet.  

 

Kampen mellom de to kvinnene er verken verbal eller fysisk, men kommer frem gjennom 

kvinnenes holdning til hverandre og gjennom skildringer av fru Ludvigsens angst og frykt. 

Billing (2002, s. 128) skriver at kampen tydeliggjøres av deres oppførsel, for elskerinnen 

snakker lett og meningsløst, mens fru Ludvigsen derimot er tyst og forstummet i sin avmakt 

overfor elskerinnen. Fru Ludvigsen føler seg truet og skjøvet til side, men hun forteller aldri 

ektemannen om den uroen hun føler. I stedet trekker hun seg enda lenger unna og blir sur og 

stille overfor ham. ”Hans kone iklær sig derimot i stadig høiere grad den krænkelsens 

rustning som så ofte er kvinnens lille, forfeilete og tåpelige forsvarsforanstaltning i slike 

tilfælde. Hun vet intet, men aner alt, fortæres av uro og avmakt” (Sandel, 1927, s. 22). Heller 

ikke nå tør hun direkte å konfrontere ham med situasjonen i frykt for å miste ham. Hun 

kommer med kyniske kommentarer om hans kvinnelige lærling i et forsøk på å få ham til å 

reagere (Billing, 2002, s. 129). ”Det hænder at hun ikke kan holde styr på sin tunge, at hun 

for eksempel i en spydig tone spør om lærlingen fremdeles har travelt med at sitte og røke på 

høvelbænken…” (Sandel, 1927, s. 23) Men mannen tar det hele med kjølig ro. ”Ja, svarer 

Ludvigsen rolig med virkelig overlegenhet og smiler litt: Det hænder da, hun sitter der den 

dag i dag ”(Sandel, 1927, s. 23). Konfrontasjonen hennes slår feil ut, og hun ødelegger mer 

for seg selv. Billing (2002, s. 130) hevder at mannen i ”En blå sofa” er påfallende 

karakterløs, at han fremstår som en maktesløs, svak karakter som er offer for sine drifter. Her 
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er jeg uenig med Billing. Herr Ludvigsen lar seg forføre av snekkerlærlingen, men er ikke et 

offer. Han er kunstner i sitt fag og brenner for yrket sitt. Det er i første omgang hans 

engasjement for arbeidet og behovet for å lage mesterstykker som går ut over familien. For 

allerede før snekkerlærlingen dukker opp, er det en anspent spenning i ekteskapet, og fru 

Ludvigsen, med sin misfornøyde adferd, skyver mannen fra seg og medvirker til bruddet. 

 

De to kvinnene trer tydelig frem som selvstendige individer i stor kontrast til hverandre. 

Maktkampen blir en konkurranse om hvordan være kvinne og hva det er som tiltrekker 

mannen. I denne konkurransen blir lærlingens moderne trekk enda klarere, og hennes rolle 

som ”den andre kvinnen” blir bekreftet. Kontrasten mellom de to kvinnene er stor, og de 

skiller seg fra hverandre utseendemessig og via sin fremtoning. Fru Ludvigsen ser på seg selv 

som vakker og yndig, og hennes middel til å ta opp kampen om mannen er hennes kvinnelige 

og barnlige utseende. Men dette opplever hun som ubrukelig i møte med lærlingen. ”Store 

blå øine, hvit hud, masser av lyst, luftig hår, hvorlangt kommer man med det? Det er nok ikke 

det som skal til…” (Sandel, 1927, s. 22) For lærlingen, som ikke er direkte vakker i fru 

Ludvigsen øyne har noe annet ved seg som virker tiltrekkende på mannen, noe mer enn 

utseende. ”Det kommer efter for fru Ludvigsen, at noget videre pen var hun igrunden 

sletikke, øinene var bittesmå og huden grå og uren, et faktum som er som en forsmædelse 

mere” (Sandel, 1927, s. 22). Det er snekkerlærlingens lettsindige væremåte og freidige vesen 

som sjarmerer mannen.  

 

Blant de nye rollemodellene som vokser frem for den urbane kvinnen som ønsket å bryte seg 

løs på 20- tallet, er flapperen (Johannisson, 2015, s. 40). Flapperen er den unge kvinnen som 

beveger seg verdensvant i de urbane miljøene, som drikker og røyker, hører på jazz, fester og 

flørter. Hun spiller på det frigjorte og tar lett på seksuelle normer. Kvinnetypen bidrar til 

radikalt å omdefinere kvinnens identitet– fra dydig til nytelsessyk, fra passiv til vågal, og hun 

hyller et aktivt liv borte fra hustru- og morsrollen (Johannisson, 2015, s. 41). I likhet med 

Elise i Kranes konditori kan den jazzspillende fru Andersen passe inn i flapperrollen, det 

samme kan snekkerlærlingen. For på samme måte som fru Ludvigsen finner en frihet ved å 

sitte med benene opp under seg i sofaen, gjør snekkerlærlingen noe av det det samme, men på 

en mer kontroversiell måte når hun sitter oppå snekkerbenken, røykende på en sigarett, 

flørtende med mannen. ”Hvad hun hadde var sin sikre freidighet, sine ugenerte ben, sin 

cigaret, sin tommestok, sit snekkeri…” (Sandel, 1927, s. 22) En adferd som fremhever det 

radikale og vågale ved henne. ”Ledig og utvungen, med det ene ben slått over det andet og 
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røkende på en cigaret, uten tvil vant til at sitte der” (Sandel, 1927, s. 20). Hun fremstår som 

en lettsindig og frigjort kvinne som tar lett på de seksuelle normene. Hennes freidige, 

attraktive og erotiske adferd skaper enda større splid mellom Ludvigsen og hans kone. For 

snekkerlærlingens væremåte er for fru Ludvigsen umulig å leve opp til. Hun er ikke like 

freidig og kommer heller aldri til å bli det. Hun har ikke de egenskapene som skal til, og gjør 

derfor heller ikke noe alvorlig forsøk på å ta opp kampen mot elskerinnen. I stedet resignerer 

hun i en visshet om at ekteskapet er over. ”På forhånd vet hun at hun er slått i konkurransen 

som den gifte og bundne kvinne oftest er det av den frie og ubundne. Hun vil ikke konkurrere 

engang” (Sandel, 1927, s. 19).  

 

Snekkerlærlingens selvstendighet og eget liv blir stående i skarp kontrast til fru Ludvigsens 

avhengighet av mannen og bidrar til kategoriseringen av lærlingen som ”den andre kvinnen”. 

Hun gir uttrykk for at snekkerarbeidet er for å tjene penger etter skilsmissen, men at det 

samtidig er mer for henne enn bare pengene. Hun gir uttrykk for en oppriktig interesse for 

snekkerarbeidet, og en ekte forkjærlighet for treverk. ” Og nu vil hun bli møbelsnekker. 

Noget må hun ta sig til, sier hun og hun har altid elsket træ. Det er underlig, men helt fra liten 

har hun sværmet for det… (Sandel, 1927, s. 18) ”Og snekkeri, fortsætter Ludvigsen og citerer 

fremdeles lærlingdamen: Det er noget at ta i, noget reelt og håndgripelig (Sandel, 1927, s. 

19). I begynnelsen er Ludvigsen selv, tydelig skeptisk til ønsket, men fordi hun betaler for 

seg og slik gir ham inntekt, lar han henne få prøve seg. ”Til at begynde med talte Ludvigsen 

litt ironisk om tingen: Hun kunde gjerne få stå dernede og holde på… det blev vel ikke videre 

av det men… hun betalte endel av leien, og det kunde hun jo altid få lov til, når hun endelig 

vilde… (Sandel, 1927, s. 18) Men etter hvert blir han mindre avvisende og gir uttrykk for at 

hun er dyktig og har mulighet for å nå langt. ”Hun hadde da noget i fingrene og en viss 

forstand på tingen, var sletikke uten instinkt, når det gjaldt virke for eksempel. Det var 

såmænd ikke umulig at hun kunde drive det til noget (Sandel, 1927, s. 18). Som leser får vi 

ikke vite om snekkerlærlingen kan snekre, men det synes klart at Ludvigsens oppfatning av 

henne påvirkes av hennes sensuelle væremåte. Forelskelsen endrer hans fremstilling av 

kvinnen når hun vekker begjæret i ham.  

 

Fru Ludvigsen ser på elskerinnens håndtering av verktøy og hennes ønske om å bli snekker 

som et forsøk på å forføre mannen. Det er noe grenseoverskridende ved snekkerlærlingens 

adferd når hun til daglig befinner seg i mannens verksted, i arbeidet sammen med ham, 

skriver Billing (2002, s. 129). Det er denne adferden som er hovedårsaken til at de urolige 
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tankene vekkes hos hustruen. For det er et faktum at kvinnen befinner seg på en plass som er 

forbeholdt mannen, og når hun i tillegg bruker verktøy han i utgangspunktet er den som skal 

mestre, gjør det henne mer attraktiv og vanskeligere for den andre kvinnen å bekjempe 

(Billing, 2002, s. 129). I sin omtale og behandling av materialet fremstår hun svært sensuell 

og erotisk, og hun gir uttrykk for en forkjærlighet for tre. 

 

Det forholder sig ganske riktig så at lærlingdamen elsker træ. Jeg elsker det, sier hun 
og står og lar fingrene gli og gli over et stykke finér, klapper det, ser drømmende på 
det: Jeg vet altså ikke noget deiligere at ta i. Og så lever det. Det dør lissom aldrig. 
Man må regne med dets natur og luner i alt, hvad man vil gjøre av det. Det er 
simpelthen vidunderlig… (Sandel, 1927, s. 20) 

 

Hun ser på det nærmest som om det var et levende vesen, og Ludvigsen som er kunstner i sitt 

fag blir tydelig begeistret av kvinnens holdning til hans interesser. I samtale med fru 

Ludvigsen holder hun i et stykke med finér. Et helt annet materiale enn Ludvigsens 

forkjærlighet for mahogny. Det kan symbolisere en mer moteriktig møbelsmak hos 

snekkerlærlingen, og viser at nye ideer har fått innpass i verkstedet. Det er ikke bare 

snekkerlærlingens væremåte som er moderne, men også hennes interesse for faget. 

 

Fru Ludvigsens usikkerhet på mannens område er tydelig. Når hun er nede på verkstedet, 

oppholder hun seg alltid på det lille bakværelset og viser ingen særlig interesse for arbeidet 

hans. Men ettersom snekkerlærlingen tar mer og mer plass, dukker det opp et ønske i fru 

Ludvigsen om at også hun vil ut av hjemmet og inn i mannens sfære. Hun opplever at hun må 

opp på rivalens nivå for å kunne beholde mannen. Derfor gir hun uttrykk for at også hun kan 

like tre, om det er det om å gjøre. ”Jeg elsker også træ, tænker fru Ludvigsen og kjender sig 

distansert: At jeg aldrig har fundet på at snakke om det…” (Sandel, 1927, s. 18) Når 

Ludvigsen vil snakke med henne ønsker hun at det skal skje inne på verkstedet og ikke på 

bakværelset, men hun får seg ikke til å si det. Igjen fremstår hun som passiv, og beviser med 

det at hun ikke har de egenskapene som skal til for å vinne over snekkerlærlingen. For som 

Billing (2002, s. 129) påpeker, spiller elskerinnen et spill som oppfattes som stygt av fru 

Ludvigsen, på mannens halvdel. Hun opplever snekkerlærlingen som umulig å ta opp 

kampen med. Dermed kommer fru Ludvigsen ut av det som den tapende parten og blir den 

hjelpeløse og sekundære i forhold til både mannen og ”den andre kvinnen”. Hun forblir i 

rollen som den gifte konen og den tradisjonelle husmoren, mens snekkerlærlingen i rollen 

som ”den andre” peker fremover mot en ny tid og en større yrkesmessig frihet for kvinnen.  
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De to kvinnene er totale motsetninger. Fru Ludvigsen er den gifte, unge husmoren som 

drømmer om et annet liv med en større frihet og en tryggere økonomisk situasjon enn det hun 

har. Hun er et offer for et ulykkelig ekteskap, et offer fordi hun ikke tør å bryte ut til tross for 

at hun mistrives. Men samtidig retter både fru Karlsen og herr Ludvigsen kritikk mot henne 

og anklager henne for å være vanskelig og misfornøyd, og hun gjør ikke noe for å bedre sin 

egen situasjon. Snekkerlærlingen er hennes motsetning og har flere karaktertrekk som gjør at 

definisjonen ”den andre kvinnen” passer til hennes figur. Likhetstrekkene med flapperen, den 

urbane og moderne væremåten som kommer til syne når hun sitter med bena i kors, røykende 

på en sigarett oppå vekstedbenken, er avgjørende for karakteriseringen. Og sammen med de 

selvstendige og kontroversielle valgene hun tar, bryter hun med normen og de tradisjonelle 

forventningene til kvinnen.  
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6 ”Den andre kvinnen” i ”Carmen og 
Maja”: Femme fatale 

 

Novellesamlingen Carmen og Maja og andre noveller ble utgitt i 1932. Med samlingen ble 

Cora Sandel rost for sine hverdagsskildringer og for utforskningen av menneskesinnene, ikke 

minst av kvinnenes (Øverland, 2009). I novellen ”Carmen og Maja” møtes to fattige, unge 

kvinner i samme sosiale posisjon, Carmen er fabrikkpike og Maja er hushjelp. Mellom de to 

kvinnene utvikler det seg en konflikt som baseres på Carmens forførelse av Majas kjæreste. 

Erotikk, sjalusi og begjær, pengeproblematikk, men også maktforhold, slik det kan utspille 

seg mellom to kvinner, er tematikk i novellen. Her blir den vågale og dristige kvinnen som 

uten hensyn og blygsel legger an på mannen portrettert. Det er Carmen, i rollen som femme 

fatale som kan leses som en representant for ”den andre kvinnen”.  

 

Det er en klar referanse i Sandels novelle til operaen Carmen av Georges Bizet fra 1875, som 

bygger på novellen av Prosper Mérimée om fabrikkpiken og sigøyneren Carmen. Carmen er 

en av verdens mest kjente operaer, og det er laget en rekke filmer av stoffet, helt frem til vår 

tid. Operaen skildrer hvordan sigøynerkvinnen Carmen forfører menn med sin skjønnhet og 

sin utfordrende væremåte. Carmen, både navnet og typen, var meget kjent stoff i Sandels tid, 

og aktualiserer kjente kulturelle referanser for leseren og fungerer som en intertekst. Ettersom 

det er en short story, begrenses innsikten i karakterene av sjangeren, og vi vet ingenting om 

deres fortid eller fremtid, men assosiasjonene til en forførende, spanskættet, radikal kvinne 

vekkes gjennom Carmenkarakteren.  

 

6.1 ”Carmen og Maja” 
 

Handlingen i ”Carmen og Maja” utspiller seg på et ettermiddagstog en varm sommerdag. Her 

ser Carmen Maja og kjæresten hennes for første og siste gang, et møte som får katastrofale 

følger. ”Carmen kom svaiende inn som i Habanera, med trenchcoaten over skuldrene og 

veninden i kjølvannet, i ett og alt som ellers, men på ett femtog ” (Sandel, 1932, s. 14). 

Carmen har en spesiell tiltrekningskraft og fanger raskt oppmerksomheten til Majas kjæreste. 

I møte med Carmen blir han både fjern og fraværende overfor Maja, noe hun raskt fanger 

opp, og i et forsøk på å få hans oppmerksomhet, forteller hun om en annen mann, uten hell. 
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Det bygges opp en konflikt mellom de tre karakterene, og Carmen er den som kommer 

seirende ut av det hele. På slutten av novellen er forholdet mellom Maja og kjæresten i ferd 

med å gå i oppløsning, og begge to blir ofre for Carmens spill.  

 

6.2 Fortellerstemme, synsvinkel og sympati i ”Carmen og 

Maja” 
 

I ”Carmen og Maja” er det gjort bruk av en autoral forteller. De to kvinnene skildres utenifra 

med stor distanse av fortelleren, og synsvinkelen ser ut til å ligge hos en tilfeldig passasjer på 

toget, som ikke selv deltar som aktør. Fortelleren har en viktig rolle i fremstillingen av 

Carmen som ”den andre kvinnen”, for det er gjennom fortelleren Carmens væremåte og 

utseende beskrives. Særlig tar de direkte personbeskrivelsene stor plass. Fortelleren er i 

enkelte tilfeller kommenterende, og det er han som vurderer og kontrasterer utseende til de to 

kvinnene. Carmen beskrives som vakker og sensuell, og er påfallende lik Carmen i operaen. 

Hele novellen er bygget opp rundt hennes utstråling, og hun settes opp som en kontrast til den 

mer trauste Maja. Kontrasten mellom de to karakterene understrekes av rasetemaet i 

novellen. Carmen er sigøyner og har ”sydlandsk” blod i årene. ”Hun er brun, av en blek 

brunhet, som kommer innefra, er likedan bestandig og intet har med solbrand eller 

kvartslampe å gjøre” (Sandel, 1932, s. 11). Fortelleren setter det mørke og det lyse opp mot 

hverandre, og spiller på klisjeen om den sydlandske, varme og sensuelle damen i kontrast til 

den kjølige og nordiske kvinnen.  

 

Beskrivelsene av motsetningene mellom de to bygger opp mot den konflikten som senere 

utvikler seg. Her tar fortelleren tydelig parti og fremstår i beskrivelsene av Carmen som 

fascinert og nærmest betatt. ”Når hun ler, sitter en som fjetret og stirrer på munnen hennes, 

dette under av friskt blod og tannsubstans” (Sandel, 1932, s. 10). Mens Maja tvert i mot 

skildres med en medfølende bitterhet. ”Ja – til å begynne med, synes en på ingen måte synd i 

Maja” (Sandel, 1932, s.13). Ettersom fortelleren er såpass distansert, men også partisk i 

fremstillingen, er det vanskelig å avgjøre hvor sympatien ligger. Men en viss medfølelse med 

Maja vekkes når Carmen utnytter makten sin og ødelegger for den mindre tiltrekkende piken. 

En følelse som forsterkes når det blir klart at Carmen trives i rollen som den forførende 

kvinnen som gleder seg over oppmerksomheten hun får. ”Da kjæresten for tredje gang 

snudde sig tilbake til Maja, smilte Carmen for sig selv, kort, næsten umerkelig” (Sandel, 
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1932, s. 16). Med unntak av denne episoden fremstilles ikke Maja videre sympatisk av 

fortelleren, heller som grådig og selvopptatt. Hun har det som de fleste andre ønsker seg, en 

kjæreste som kan forsørge henne og som gir henne mulighet til bedre livsvilkår. ”Våren 

utover har de i fellesskap gjort adskillige innkjøp, som nu pryder Majas person” (Sandel, 

1932, s. 13). Hun utnytter ham i forhold til penger til tross for at også han er relativt fattig. 

Han er tannløs, mager og svart av olje, men snill og omsorgsfull. ”Hver lønningsdag kjøper 

han noe pent til Maja” (Sandel, 1932, s. 13). I tillegg er hun grådig i forhold til hans 

oppmerksomhet, og ødelegger for seg selv når hun oppfatter Carmen som rival og lar det gå 

ut over ham. ”Og når kvinnfolk får det med å se ut på den måten, uten spor av årsak, bare av 

rene, ramme urimeligheten, skal du ha takk. Da vet en hvad klokken er slagen” (Sandel, 

1932, s. 18). Fortelleren viser medfølelse med kjæresten, og den ironiske fremstillingen av 

Majas reaksjon svekker sympatien for henne ytterligere. ”Han er ikke på langt nær så klarsynt 

som den dumme Maja. Han kjender sig uten all skyld. Og i høi grad urettferdig behandlet” 

(Sandel, 1932, s. 18). 

 

6.3 Fabrikkpiken Carmen og hushjelpen Maja 
 

Carmen er den uoppnåelige kvinnen mannen ikke klarer å slippe øynene fra. Hun skildres 

som liten, smal og smidig. Hun har et eksotisk utseende med brun hud og mørkt, halvlangt og 

lokket hår som legger seg akkurat slik hun vil at det skal ligge. ”Ett mørkt og fremmed blod 

er Carmen, blandet engang op i tiden i vårt lyse nordiske, og utfelt på nytt” (Sandel, 1932, s. 

11). Men hun er ikke spesielt vakker. ”Vakker midt i ansiktet er ikke Carmen. Nesen er nok 

krum og fin som en farlig klinge, med nesevinger, som uavladelig skjelver og rører sig, men 

den er stor. Munnen er ennå større og truter ut over de kraftige tennene” (s. 10). Det er ikke 

utseendet hennes som fanger mannens oppmerksomhet, men væremåten hennes. Når hun 

sitter på toget, bruker hun å lene seg bakover mot benkeryggen så hennes lange strupe 

strekkes og le en lav latter. Det er denne latteren som får menn til å snu seg etter henne. Hun 

har et skiftende vesen og en erotisk kraft ved sin karakter. ”Carmen er som vær og vind. Hun 

er aldri den samme lenge ad gangen og kanskje aldri riktig den samme som nogen gang før” 

(Sandel, 1932, s. 10). Det er dette fremmede og skiftende som gjør henne tiltrekkende, og 

hun beskrives nærmest som noe overnaturlig av fortelleren. Hun har noe farlig, mystisk og 

hemningsløst ved seg, og den erotiske utstråling gjør henne umulig for de andre kvinnene å 

kjempe imot.  
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På toget er Carmen alltid i følge med en venninne, en anonym person som verken skildres 

med navn eller via væremåte.  

 

Hun er alltid i følge med en blek og blond veninde, som egentlig ikke spiller annen 
rolle enn den å få Carmen til å prate, til å lene hodet mot benkeryggen bak sig, så den 
lange, brune strupen strekkes, kise sitt kattekis, le sin lave latter. Og vise sitt unge 
gap, rødt og åpent og fullt av skarpe, hvite tenner som ett ungt dyrs. Hvad veninden 
heter, er forsåvidt uten all betydning, hun behøver ikke hete nogenting (Sandel, 1932, 
s. 9). 

 

I kontrasten til denne nordiske kvinnen fremheves Carmens mørke, eksotiske og sensuelle 

vesen. Maja settes også opp som en kontrast, men i motsetning til venninnen tar hun større 

plass. Utseendet og reaksjonene hennes avsløres ned til minste detalj, og hun skildres med en 

ubarmhjertig realisme (Øverland, 1973, s. 72). Maja fremstilles som en kvinne som 

fullstendig mangler smak, i motsetning til Carmen. Hun er kledd i rødt fra topp til tå, og her 

kan man, som i Kranes konditori se Sandels fortid som maler. Majafiguren er fremstilt 

nærmest som en karikatur, og det er fortelleren som utstyrer figuren med særegenheter. ”Det 

er efterhvert blitt hatt, kåpe, kjole, veske, sandalsko, alt i forskjellige, røde nyanser” (Sandel, 

1932, s. 13). Alt er nytt og kjøpt for kjærestens penger. ”Også Majas ansikt er rødt. Rødt og 

litt tykt og litt finnet, med en løs, rød munn i ”(s. 13). Også hendene er røde, merket etter 

oppvask og klesvask. Disse skildringene er overdrevne og nærmer seg det groteske, og står i 

stor kontrast til klisjeen Carmen. Det fremhever hennes evne til å forføre menn, skape 

splittelse og ødelegge for andre. Rollen hennes som ”den andre kvinnen” forsterkes i 

kontrasten til de andre kvinnene.  

 

6.4 Carmen i rollen som ”den andre kvinnen”: Femme 

fatale 
 

Den åpent seksuelt tiltrekkende kvinnen er sjelden i Sandels forfatterskap. Men hun 

portretteres i ”Nina” og i ”Carmen og Maja”. Carmen er den som i størst grad representerer 

denne kvinnetypen. Hun er ”den andre” når hun forfører mannen og ”stjeler” kjæresten til 

Maja, men også med sin fremmede bakgrunn og radikale væremåte. 

 

I ”Carmen og Maja” bruker fortelleren mye plass på å beskrive Carmens kropp. Men også 

klær har en betydning fordi kjolene viser hvordan hun spiller på sin seksualitet. Det 
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understreker forskjellen mellom ”den vanlige kvinnen” og Carmen. Fortelleren vinkler 

fremstillingen slik at kjolene fremhever Carmens utstråling. Hun er kledd i lette, enkle 

sommerkjoler med farger som vitner om god fargekunnskap. ”Hennes farvefølelse er sober 

og streng, og hun svikter den ikke for en skrikende sommermote, lar sig ikke forføre til 

utsvevelser verken i blomster eller i stripet” (Sandel, 1932, s. 11). Hennes slanke kropp har 

den tidsriktige figuren, og den fremhever hun med de enkle kjolene sine. ”De sitter omkring 

den smale kroppen, som var de vokset frem på den” (Sandel, 1932, s. 11). ”Hun er smal og 

smidig, ung og verre enn vakker, hård når hun vil og kjælen, når hun vil, og like pen på håret, 

om en så tar og snur op ned på henne” (s. 11). Fortellerens betatthet er tydelig i disse 

beskrivelsene av Carmens kropp, og antydningene om at Carmen nesten ikke har noe under 

kjolene vitner om at hun selv er bevisst sin utstråling og sitt utseende. Hun utnytter det til sin 

fordel. I ”Nina” brukes klær til å fremheve Ninas sosiale status, det gjør det også i ”Carmen 

og Maja”. Her understreker Carmens to kjoler inntrykket av henne som fattig arbeiderpike, 

for til tross for fortellerens hentydninger om Carmens utstråling er ikke de to kjolene spesielt 

moderne. I fremstillingen av Maja har også klær en viktig betydning fordi de viser hennes 

ønske om forsørgelse fra mannen, men i hennes tilfelle yter de henne ingen rettferdighet til 

tross for at de er nye. De gjør tvert i mot hele Maja rødere og er lite flatterende.  

 

Klærne understreker kontrasten mellom novellens karakterer ytterligere. De andre kvinnene 

på toget er kledd i moteriktige, fargesterke sommerkjoler og har sminkede ansikter. Men det 

spiller ingen rolle, for i møte med Carmen blekner de i forhold. De moteriktige plaggene er 

ikke nok til å ta opp kampen mot Carmen.  

 

Når hun kommer gående gjennem kupéen, svai og lett som i dans, med den gamle 
trenchcoaten over skuldrene, slår sig ned i sitt hjørne og lar høre sin lave latter et 
øieblikk – å, da nytter det ikke mere for de freidige sommerpikene i rødt og blått og 
maling, som sitter så forførende, de kan, med det ene benet slått over det andre og en 
albu i vinduskarmen og lissom er fordypet i en bok (Sandel, 1932, s. 12).  

 

Klær og sminke gir dem ikke den samme sex- appellen som Carmen har. De myke 

bevegelsene og den forførende latteren er det som skiller henne ut fra de andre.  

 

Den kjente referansen til operaen og Carmens freidige vesen underbygger rollen hennes som 

”den andre kvinnen”. Hun er en femme fatale, en kvinneskikkelse som ble løftet frem igjen 

på 20- og 30- tallet når vampen ble en populær rollemodell. Typen eksemplifiserer en 
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kvinnelig hyperseksualitet i sexologisk vitenskap i perioden. For på samme måte som 

mytenes vampyrer suger offerets blod i søvne, suger vampen liv og kraft ut av sin mannlige 

partner (Johannisson, 2015, s. 25). I århundreskiftets kunst og litteratur figurerer vampyren 

som en destruktiv forførerske. Vampen utvikles fra det demoniske til å bli et frigjort 

seksualobjekt og speiler i en patriarkal kultur både fordommer og ønsketenkning rundt den 

seksuelt lokkende kvinnen (Johannisson, 2015, s. 39). Carmen spiller rollen som den 

forlokkende kvinnen som blir uglesett av kvinnene og elsket av mennene. Kroppsspråket 

hennes tyder på at hun er en kvinne som er fri til å gjøre som hun selv vil. Hver dag sitter hun 

i togkupeen og dingler med bena ned fra setet. ”På benene tynne, kaffebrune strømper og lave 

sko i samme farve. Dem sitter hun og vipper likegla på tåspissen og lar dem falle i gulvet og 

stikker føttene i dem igjen, tankeløst og ledig og lett” (Sandel, 1932, s. 11). Det er noe 

kontroversielt ved denne løsslupne væremåten og freidige sittestillingen. Noe dristig, som 

minner om fru Ludvigsen i ”En blå sofa” som finner en frihet sittende med bena opp i sofaen. 

Og hun har en seksuell utstråling som ligner på den snekkerlærlingen har, når hun sitter oppå 

snekkerbenken. Carmen fremstår som både fristende og freidig der hun sitter på toget og 

vipper med bena, og beskrivelsene av hvordan hun beveger seg styrker inntrykket av henne 

som en eksotisk og erotisk kvinne. Hun svaier (Sandel, 1932, s. 14), hun lener seg bakover og 

ler slik at hennes lange brune hals vises (s. 9), hun kaster på nakken (s. 9), hun kommer 

gående som er det lett som i dans (s. 12) og hun sammenliknes med kvinnen i Habanera (s. 

14), farlige, erotiske og uutgrunnelige bevegelser. Referansen til Habanera er hentet fra 

dansen og Carmens meget kjente arie fra operaen, og Carmen i novellen lever opp til 

operakarakteren.  

 

Femme fatalen og vampens tiltrekningskraft har sentrum i de blodrøde leppene (Johannisson, 

2015, s. 39). Også hos Carmen er det munnen og latteren som er det forlokkende. Det er når 

hun ler at hun aller tydeligst fanger oppmerksomheten til mannen. Da synes munnen som et 

rødt sentrum i ansiktet. ”Når hun ler, sitter en som fjetret og stirrer på munnen hennes, dette 

under av friskt blod og tannsubstans” (Sandel, 1932, s. 10). I Carmens tilfelle er det ikke 

sminke som fremhever hennes skjønnhet, men det eksotiske utseendet. ”Ingenting i ansiktet 

heller, verken pudder eller rødt. Carmen er en av de utvalgte, som kan kaste på sig en 

gammel sekk og være den samme” (Sandel, 1932, s. 11). Beskrivelsene av Carmens munn og 

skarpe tenner vekker assosiasjoner til vampyren. ”Og vise sitt unge gap, rødt og åpent og fullt 

av skarpe, hvite tenner som ett ungt dyrs” (Sandel, 1932, s. 9). Latteren hennes beskrives som 

et lokkerop, og når han snur seg mot henne og hun fanger oppmerksomheten hans da er han 
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fortapt. ”Hvert mannfolk bortover benkene ser op og lytter som efter ett lokkerop i 

skogen”(Sandel, 1932, s. 12).  

 

I novellen sammenliknes Carmen også med en heks. ”Det er ikke vanskelig å tenke sig 

Carmen som gammel heks. Foreløbig er hun ung heks. Og verre enn vakker” (Sandel, 1932, 

s. 10). Hun trollbinder mennene slik at de glemmer det som er rundt dem. Og når hun forlater 

dem, sitter de igjen som fjetret. ”Med forvirrede gutteansikter sitter de og snur på hodet efter 

Carmen og kommer sig ikke til med å late som ingenting engang” (Sandel, 1932, s. 12). Det 

er noe sårbart i mennenes begjær. ”Og når hun er fremme ved stasjonen sin og går av, kan de 

ikke dy sig, men strekker hjelpeløst hals over hverandre ut av vinduet, mens hun likegla 

svaier forbi nede på perrongen ” (Sandel, 1932, s. 12). For Carmen har noe dyrisk ved sin 

væremåte. Det er det som skiller henne ut fra de andre kvinnene og appellerer til noe annet 

hos mannen. Det går rett inn i mennenes ”guttesinn”, i deres seksualitet (Billing, 2002, s. 

127). Både utseendet og væremåten sammenliknes med et dyrs, både latteren og øynene 

beskrives som kattens. ”Blikket er skiftende som kattens” (Sandel, 1932, s. 10). Også 

munnen er som hos et dyr. ”Hjørnetennene er spisse og sitter litt høiere enn de andre. Det 

øker inntrykket av ungt dyregap” (Sandel, 1932, s. 10). I møte med henne tømmes mannen 

for fornuft. ”Hun er eventyr, risiko, eggelse, ubarmhjertighet, alt det, ungt og gammelt 

guttesinn fortulles av i all evighet” (Sandel, 1932, s. 19). Menn og gutter har til alle tider blitt 

tiltrukket av det eventyrlige og eggende ved enkelte kvinner, en dimensjon som også er 

tydelig i ”Nina”. I Carmens tilfelle blir det eksotiske utseendet og hennes sensuelle, dristige 

og vågale væremåte farlig for mannen, fordi hun får makt over ham når han ikke klarer å 

motstå henne.  

 

Carmen spiller et farlig spill. Hun er selv bevisst den tiltrekningen hun har, og hun utnytter 

makten sin med vilje. Hun ser ut til å fryde seg over at mennene ikke klarer å holde blikket 

fra henne. ”Og nu spilte Carmen fullt bevisst med i dramaet” (Sandel, 1932, s. 15). Det er en 

kunnskap som ikke gjør makten mindre, for i det spillet hun spiller er mannen dømt til å tape. 

”Carmen kjenner sin makt, en kunnskap, som ikke gjør makten mindre. Og kanskje har hun 

forlengst, hvad hennes hjerte begjærer” (Sandel, 1932, s. 12). Vi vet lite om Carmens fortid 

og fremtid, og hva hun vil med mennene. Men av fortelleren får man inntrykk av at hun ikke 

vil noe mer, at hun ikke er ute etter noen av mennene og heller ikke er avhengig av 

bekreftelsene fra dem. Men hun gleder seg over oppmerksomheten og speiler seg i deres 

beundring. Som Nina har også Carmen narsissistiske trekk, hennes motivasjon for å fange 
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mannen med blikket er oppmerksomhet og bekreftelse på sin tiltrekkende person. Men i 

motsetning til Nina ser det i Carmens tilfelle ut til, at det hele bare er en lek, en jakt som 

mellom katten og musen, for når Carmen vil ha noe, får hun det hun vil ha. ”Carmen vet, at 

den hun for alvor vil ha, ham får hun også” (Sandel, 1932, s. 12). Dermed er Carmens og 

Ninas motivasjon for mannen forskjellig. For Nina er som Maja og de andre kvinnene på 

toget opptatt av mannen som forsørger. For dem er en mann en mulighet til et bedre liv, mens 

Carmen er opptatt av oppmerksomheten, det begjæret de viser henne og den makten hun får 

over dem.  

 

Hun ikke så meget ser dem. Hun går der med evindelige veninde og behøver ikke sån 
til stadighet ha sine garn ute på toget og annensteds, som mange må. Carmen vet, at 
den hun for alvor vil ha, ham får hun også (Sandel, 1932, s.12). 

 

Carmen er ikke bare farlig for mannen, hun er en rival for de andre kvinnene og ødelegger for 

Maja. Den tilfeldigheten det er at disse havner på samme tog, blir av fortelleren forklart med 

nærmest overnaturlige årsaker, selv om det er en realistisk novelle. ”Men en dag vilde 

djevelen more sig litt og tok og rystet omkring på togenes innhold. Det er hvertfall en 

forklaring som ligger nær” (Sandel, 1932, s. 14). Møtet får følger for forholdet når Maja blir 

sur på kjæresten fordi han fanges inn av Carmens ”forhekselse”. Kjæresten fascineres, i likhet 

med de andre mennene og fortelleren, av Carmens vesen, og han snur seg mot henne når han 

hører hennes latter. ”Da snudde Majas kjæreste på hodet, uvilkårlig, som efter ett lokkerop, 

og der satt Carmen med lang brun strupe og ungt gap og kiste, mens latterperlene trillet fra 

henne, lave, runde av vellyd” (Sandel, 1932, s. 15). Carmen vekker begjæret i ham, 

trollbinder ham og fanger ham inn i sitt nett. Det er her konflikten i novellen utspiller seg, i 

maktkampen mellom de to kvinnene om samme mann. Billing (2002, s. 126) hevder at 

kampen ikke er verbal, men at den utspiller seg i blikkene de tre karakterene sender 

hverandre. Her blir kontrasten mellom de to kvinnene forsterket. Carmen har et gåtefullt 

blikk, det ”… er skiftende som kattens” (Sandel, 1932, s. 10). Mens Majas øyne ”de er 

lyseblå, åpne og runde, uten spor av kattemystikk” (s. 14). Blikkene deres beskrives allerede i 

begynnelsen, men forskjellen får størst betydning når kjæresten snur seg for å se på Carmen, 

og Maja tar opp kampen fordi hun føler seg truet. ”Klosset og på måfå tok Maja imidlertid 

kampen op. At Carmen er noget så særdeles, er hun langt fra å fatte, men at noget må gjøres, 

kjenner hun på sig” (Sandel, 1932, s. 16). Men ”Carmen seirer. Carmen seier alltid. Hun er 

verre enn vakker, kjælen, når hun vil og ubarmhjertig når hun vil. Hun er suveren i Amors 

rike” (s. 19).  
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Mannen blir et offer for Carmens kalkulerte, forførende adferd, mens Maja blir en 

representant for de ”vanlige” kvinnene som blir skjøvet ut på sidelinjen i møte med henne. 

Carmens kyniske fremferd ødelegger, og det erotiske og fremmede ved hennes karakter 

fremheves av fortelleren og gjør henne til en representant for ”den andre kvinnen”, et unntak 

fra regelen, en som skiller seg fra normen gjennom sin dyriske og erotiske fremtoning.  
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7 Avslutning 
 

Den ensomme kvinnen som skiller seg ut i eget miljø er en gjennomgangsfigur i Cora 

Sandels forfatterskap. Her er enkeltindividets, særlig kvinnens liv og muligheter sentralt. I 

denne oppgaven har fokuset vært de kvinnene som gjør opprør mot de konvensjonelle 

kvinnerollene, kvinner som mer eller mindre faller utenfor samfunnets normer på grunn av 

sin væremåte. Disse har jeg valgt å samle under den felles kategorien: ”den andre kvinnen”, 

en klassifikasjon som omfatter kvinner som utfordrer gjengs livstil, og det som forventes av 

henne i eget miljø. Disse kvinnene belyser på hver sin måte den frihetsproblematikken Hagar 

Olsson fremhever som særegent ved Sandels forfatterskap. De regnes som ”en annen” i 

forhold til andre kvinner og til forventninger i miljøet når de utfordrer den etablerte normen i 

forsøket på å oppnå frihet. Det er seks kvinner som har trekk som kan knyttes til ”den andre 

kvinnen”: Katinka, Elise, Borghild, Nina, snekkerlærlingen og Carmen. Oppgavens 

hovedanliggende har vært å undersøke hvordan disse kvinnene blir fremstilt fortellerteknisk 

og tematisk i tekstene.  

 

Det fortellertekniske er avgjørende i fremstillingen av ”den andre kvinnen” i alle fire 

verkene, for det er gjennom fortelleren og synsvinkelen, disse kvinnene fremstilles som 

avvikere. Fortelleren har ulik posisjon, og synsvinkelen er lagt til forskjellige aktører, men 

alle kvinnene oppfattes som en trussel, enten for det etablerte samfunnet, for miljøet de er en 

del av eller for andre kvinner. I Kranes Konditori er det den fordømmende og sladrende 

fortelleren som hevder å snakke på vegne av et kollektiv i det lille småbymiljøet, som 

fremstiller Katinka og Elise negativt, og som gir uttrykk for sin misbilligelse i forhold til 

deres adferd. Fortelleren fremstiller episoden på konditoriet som en stor skandale og tar klart 

parti i konflikten ved å gi uttrykk for sitt standpunkt uten selv å være aktør. Her er fortelleren 

ytterst subjektiv i sine vurderinger, men hevder å basere seg på fellesskapets opplevelser. 

Hun lener seg på vitner som var tilstede og lager en historie basert på sladder hos 

besteborgermiljøet i den lille småbyen. Fortelleren henvender seg til en intern tilhørerinstans 

innenfor fortellingen, som om dette skulle vært en gammel bekjent, eller en med kjennskap til 

miljøet, og forsøker å skape en fortrolighet med leseren. Men hun utsettes for den implisitte 

forfatterens ironi, som brukes for å kritisere det snevre besteborgermiljøet. Utover i 

fortellingen svekkes fortellerens troverdighet, når leseren innser det urettferdige i fortellerens 

vurderinger. Det blir klart at fortelleren farges av besteborgermiljøets moral og det er 
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gjennom fortelleren Katinka fremstilles som ”den andre”. Hun oppfattes som trussel for det 

etablerte besteborgermiljøet når hun gjør oppgjør med miljøets krav og forventninger. Elises 

selvstendige livstil og frigjorte forhold til menn blir ikke fordømt i like stor grad som 

Katinkas oppførsel, men hun får også noen stikk. Borghild derimot, utsettes ikke for den 

fordømmende fortellerens misbilligelse, til tross for at hun utfordrer miljøet med sitt ønske 

om å forlate den snevre småbyen.  

 

I ”Nina” fremstilles hovedpersonen som ”den andre kvinnen” gjennom de to mennene, 

Rasmus og Andreas. Her er fortelleren tilbaketrukket, og det er Rasmus` og Andreas` 

oppfatning av Nina som formidles til leseren. Rasmus er forelsket i Nina, og fremstillingen 

preges av hans begjær. Mens Andreas utvider fremstillingen og skildrer Nina i et nytt lys når 

han påpeker hennes forførende og utsvevende personlighetstrekk. Nina farges av de to 

mennenes blikk, og synsvinkelen begrenser informasjonen om henne. Her er det de to 

mennene som representerer det miljøet Nina avviker fra, og hun utfordrer dem med sin 

promiskuøse adferd. I ”En Blå sofa” er det i likhet med ”Nina” en nøytral, autoral forteller, 

men her er synsvinkelen lagt til kvinnen, hovedsakelig til novellens hovedperson fru 

Ludvigsen og delvis til fru Karlsen. Når synvinkelen ligger hos sistnevnte, kan det minne om 

fortellerstemmen i Kranes konditori. Gjennom fru Karlsens sladrende og fordømmende 

fremstilling beskrives fru Ludvigsen som en vanskelig kone som ikke tar tak i problemene i 

ekteskapet. Men fru Ludvigsen har en avgjørende rolle i fremstillingen av snekkerlærlingen 

som ”den andre kvinnen”. For i møte med den nye og fremmede kvinnen, og i kontrasten 

mellom de to, beskrives snekkerlærlingen som en trussel for ekteskapet, og snekkerlærlingen 

oppfattes som en rival. Tilsvarende opplever Maja Carmen som truende for sitt forhold. Hun 

er en konkurrent for de andre kvinnene på toget. Men hun skildres ikke negativt av fortelleren 

og henges ikke ut i miljøet til tross for at hennes oppførsel avviker fra de andre kvinnenes. 

Her har den distanserte fortelleren en avgjørende rolle i fremstillingen, når fortelleren 

observerer hendelsene som en tilfeldige aktør på toget. Fortelleren er betatt av Carmen og er 

mer ironisk medfølende overfor Maja. Det påvirker fremstillingen. Carmen skildres som en 

klisje, og fortelleren fremhever det eksotiske, mørke, sensuelle og erotiske ved 

middelhavskvinnen, og setter det opp som en kontrast til den anonyme, lyse og nordiske 

venninnen, og den trauste Maja. Det er i denne kontrasten Carmen fremstilles som ”den andre 

kvinnen”.  

 



	

	96	

De seks kvinnene er forskjellige i alder, de er forskjellige typer, og de tilhører ulike sosiale 

miljøer. Elise, Katinka, Borghild og Nina hører alle til et borgerlig miljø, og deres oppførsel 

avviker fra den moralen besteborgerne representerer. Snekkerlærlingen og Carmen derimot 

tilhører et arbeiderklasemiljø, og begge utfordrer andre kvinner i samme sosiale posisjon. Til 

tross for sosial ulikhet og forskjellig fremtoning har de likhetstrekk, og kvinnenes adferd 

oppfattes som truende i det miljøet de er en del av. Hos alle er erotikk en viktig dimensjon, 

men det utspiller seg på ulike måter og i ulik grad, aller minst hos Katinka. For henne er det 

kjærligheten som er essensiell, og mistrivselen hennes bunner i en ikke- tilfredsstilt 

kjærlighet til en mann, men også til barna. Hun er avhengig av den tryggheten kjærlighet til 

et annet menneske kan gi henne, og hun er blitt et offer for de kravene som var knyttet til 

kvinnen i perioden. Katinka er separert fra ektemannen, hun er presset økonomisk og hun 

trues av deklassering. Barna, særlig Jørgen stiller høye krav til moren og forventer mer av 

henne enn hun klarer. Og for Katinka blir presset til slutt for mye. For henne handler det å sy, 

om mer enn å tjene penger. Her er et tydelig kunstnermotiv, og Katinka drømmer om å skape 

vakre plagg. Men hun er i stedet nødt til å påta seg oppdrag hun ikke vil ha for å overleve. 

Arbeidspresset og yrkesstoltheten er en medvirkende årsak til det oppgjøret hun tar med 

miljøet og de forventningene som er knyttet til kvinnen i rollen som mor, husmor og syerske. 

Opprøret bunner i en følelse av å ikke bli respektert i småbyen, og i en følelse av å ha 

mislyktes som mor. Hennes livsvalg har gitt henne et dårlig rykte og understreker inntrykket 

av at kvinnen ikke var fri til å handle slik hun ønsket. Men Katinka trosser miljøet til tross for 

at fasaden rakner, og de valgene hun tar, sammen med den egenrådige oppførselen, 

yrkesstoltheten og hennes stilling som fraskilt kvinne i middelklassen gir henne trekk av ”den 

andre kvinnen”. 

 

Ved Elises karakter er det det attraktive som er fremtredende, og det er en avgjørende faktor 

for kategoriseringen av henne som ”den andre kvinnen”. Hun er erotisk aktiv utenfor 

ekteskapet og har et frigjort forhold til sin egen seksualitet. Hun innleder forhold til menn til 

tross for at hun ikke er gift og viser hvordan en kvinne kan utnytte sin attraktivitet til å knytte 

en mann til seg. Hun lar seg oppvarte og tar villig i mot gaver fra dem. Men Elises forhold til 

menn er komplekst. Hun blir selv utnyttet økonomisk av herr Stordal, som etter skilsmissen 

med Justus knyttet seg til henne. Forholdet er i ferd med å ryke, men hun tror lenge at hun er 

gravid og tør ikke å forlate ham. Når hun finner ut at det ikke er tilfelle, er hun ikke redd for 

gå, og hun fortsetter flørten sin med Lydersen. Elise lever et selvstendig liv. Hun er 

yrkesaktiv og ikke avhengig av at en mann forsørger henne. Hun beveger seg fritt, går på 
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dans og flørter i konditoriet om kveldene. Hun viser en stor interesse for klær og mote og 

fremhever sin skjønnhet med blodrøde lepper og moteriktige plagg. Hennes selvstendige og 

uavhengige livsstil, og det frigjorte forholdet til mannen utfordrer besteborgermiljøet og gjør 

henne til en representant for ”den andre kvinnen”. Hos Borghild er det erotiske knyttet en 

skam til sin egen kropp og hun lengter bort fra miljøet. Hun opplever begjæret som vokser 

frem i henne som noe fremmed, og hun knytter det opp til moren og Elises skjebner. Hun 

frykter å miste friheten i møte med mannen slik hun opplever at de har gjort. Hun står 

mellom det tradisjonelle og det moderne, og blir en kontrast til de andre kvinnene fordi hun 

er den eneste som har mulighet til å bryte seg løs fra konvensjonene og forventningene som 

er knyttet til kvinnen i samtiden. Hun representerer det fornyede og fortsatte og peker frem 

mot en ny tid med mer frihet.  

 

Nina tilhører den øvre middelklassen og lever i et tradisjonelt ekteskap der mannen er 

forsørger. Men hun har flere trekk ved sin karakter som gjør at hun avviker fra det som 

forventes av henne. Hun fremstår som en splittet karakter og oppfattes som en sosial avviker 

fordi hennes tidligere oppførsel har ført både død og ulykke med seg. I tillegg gjør hennes 

sensuelle og forførende adferd henne til en erotisk avviker og til en representant for ”den 

andre kvinnen”. Hos Nina henger det erotiske sammen med hennes narsissistiske 

personlighet. Hun soler seg i glansen av Rasmus´ beundring og trives med den 

oppmerksomheten hun får fra ham. Hennes letthet, naivitet og barnlige skjønnhet tiltrekker 

mannen. Hun er svært opptatt av eget utseende og er avhengig av bekreftelser. Nina lever i et 

åpent ekteskap og innleder stadig relasjoner med andre menn enn ektemannen, en 

grenseoverskridende adferd som utfordrer det miljøet hun flykter fra. Det oppfattes som svært 

moderne og gir henne trekk av ”den andre”. I snekkerlærlingens tilfelle er det først og fremst 

de moderne trekkene ved hennes karakter som gjør henne til en representant for ”den andre 

kvinnen”. Snekkerlærlingen er skilt, økonomisk bemidlet og yrkesaktiv. I mellomkrigstiden 

var det vanlig at unge ugifte kvinner arbeidet, men lærlingens valg om å bli snekker er 

uvanlig. Hun bryter med de gitte forventningene til kvinnen og fremstår i likhet med Elise 

som en selvstendig kvinne som er fri til å gjøre som hun vil. En selvstendighet som 

tydeliggjøres i kontrasten til den mer passive husmoren fru Ludvigsen. Det er 

snekkerlærlingens freidige og forførende fremtoning som av fru Ludvigsen oppfattes som 

svært truende. Og det er i relasjonen til ekteparet hun fremstår som ”den andre”, når 

snekkeren er utro med henne og hun blir gravid. I ”Carmen og Maja” portretteres en sjelden 

karakter i forfatterskapet, den åpent seksuelt tiltrekkende kvinnen. Carmen har som Nina en 
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sensuell utstråling som skiller henne ut fra de andre kvinnene i miljøet. Hun beveger seg fritt 

i det offentlige rom, og fremstår som svært freidig når hun kommer slentrende inn på toget. 

Væremåten hennes beskrives som dyrisk, og hun har erotisk kraft som appellerer til noe annet 

hos mannen. Carmen gjør som hun selv vil og det er hennes frie væremåte som gjør henne 

moderne.  

 

Flere av kvinnene har trekk fra de kvinnelige rollemodellene som vokste frem for ”den nye 

kvinnen” på 20-tallet. Særlig fremstår snekkerlærlingen som moderne, et inntrykk som 

understrekes av kontrasten til fru Ludvigsens mer tradisjonelle væremåte. Lærlingen søker en 

egen identitet etter skilsmissen og fremstår som svært selvstendig. Hennes radikale og 

kontroversielle valg peker frem mot en ny frihet for kvinnen, både seksuelt og yrkesmessig, 

og hun har trekk av flapperen ved seg. Dette er en rolle også Elise lever opp til, med sin 

flørtende og lettlivede fremferd. Hun har i tillegg trekk av eldre kvinnetyper tilknyttet sin 

karakter, demimonden og det chic- moderne. Hos Nina kommer det moderne til utrykk 

gjennom løsrivelsen fra eget miljø og hennes avvikende erotiske adferd, men i motsetning til 

snekkerlærlingen kan det ikke knyttes opp til et behov for et selvstendig arbeid. Hos Nina har 

det sammenheng med hennes narsissistiske trekk, behovet for oppmerksomhet, for å være 

noe annet enn herr Bergs objekt, men også det frie ekteskapet. Hun har trekk fra flere av 

rollemodellene for ”den nye kvinnen”. Både musen og divaen, men også vampen kan knyttes 

til hennes karakter. Katinka er den eneste som ikke kan kobles direkte opp til noen 

rollemodell eller en stereotypisk kvinnelighet, men oppgjøret hennes med miljøet er moderne 

og radikalt. Borghild og Carmen har trekk fra eldre kvinneidealer. Borghild er ungpiken, og 

Carmen ligner femme fatalen, en skikkelse også Nina har likhetstrekk med. Begge disse 

skildres som sensuelle kvinner med en enorm påvirkningskraft på mannen. Nina er, i 

motsetning til den stereotypiske femme fatalekarakteren ikke ond med vilje, men hun er 

svært manipulerende og trekkene av femme fatale må knyttes opp til det narsissistiske ved 

hennes karakter. Hun trenger oppmerksomheten fra en mann for å bli bekreftet som person. 

Hos Carmen er det koblet til de erotisk drift, en mer biologisk forutsetning, og hun fremstår 

som en mer stereotypisk femme fatale.  

 

Både Nina og Katinka forlater hjemmet for en periode, Nina lenger enn Katinka. Og det 

åpnes for et alternativt liv for begge i løpet av oppholdet borte. Men det er for begge med en 

mann med meget lav inntekt, og det ville vært en sosial deklassering å følge dem. I løpet av 

oppholdene får de allikevel noen opplevelser som perspektiver det dagliglivet de har forlatt. 
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For Nina er det knyttet til det enkle og naturnære livet en sommer, og til en ung mann hun 

synes å dele noen felles estetiske opplevelser og lengsler med. For Katinka er det først og 

fremst knyttet til kommunikasjon, og det å bli sett og forstått. Hun blir manet til motstand av 

mannen hun møter, og hun setter seg opp mot småbymiljøets og familiens forventninger til 

henne. Men til tross for et opphold borte vender begge kvinnene hjem, og tilbake til sitt 

gamle liv. For Katinka medfører det endring, og teksten gir inntrykk av at hun kan få det 

bedre. Hun får hjelp til å snu, mens Nina vender tilbake til sitt gamle liv og rollen som herr 

Bergs hustru. Han gjør det mulig for henne å ha et økonomisk velstående liv samtidig som 

han tillater henne å leve relativt promiskuøst, og hun gir uttrykk for at det er slik hun ønsker å 

leve. I de to novellene er det annerledes. Sjangeren begrenser innsikten i karakterene, og vi 

får lite innblikk i annet enn det som foregår i det tidsrommet handlingen utspiller seg over. I 

”En blå sofa” får vi innblikk i fru Ludvigsens fortid når hun drømmer seg tilbake til det som 

har vært. Om snekkerlærlingen har brutt ut av ekteskapet av fri vilje for å skape et nytt liv 

eller om hun er blitt forlatt, vet vi ikke, heller ikke hvordan ekteskapet Ludvigsens ender, 

ettersom slutten er åpen. Særlig begrenset er informasjonen i ”Carmen og Maja”. Carmen er 

en relativt flat figur, men hun er den eneste som ikke fremstilles som ensom, hun er alltid i 

følge med en venninne på toget. Rollen hennes i novellen blir å vise et glimt av en annen 

tilværelse for den unge mannen, og hun er den karakteren som i størst grad eksemplifiserer 

den frie, erotiske kvinnen. 

 

På grunn av den sceniske fremstillingen i Kranes konditori, og de konsentrerte og korte 

handlingsforløpene i den lange fortellingen og novellene, er det ingen detaljerte og nyanserte 

skildringer av karakterenes utvikling. De mangler forankring, de har ingen fortid eller 

fremtid, og slutten er åpen i alle de fire tekstene. Det begrenser innsynet i karakterene og vi 

får ikke vite hvordan livet deres utvikler seg. Men de gir allikevel inntrykk av å peke frem 

mot en ny tid for kvinnen, en tid som rommer mer selvstendighet og en større frihet. I flere av 

tekstene ligger det en frihet knyttet til kunsten. Nina finner en frihet i sommeren, i det enkle 

livet på gården, i opplevelsene av noe nytt og annerledes, men først og fremst gjennom en 

estetisk opplevelse i naturen. Snekkerlærlingen oppnår en frihetsfølelse i det å lage vakre 

møbler, men for snekkeren og lærlingen forstyrres gleden av en følelse av at tiden har løpt fra 

dem. I tillegg begrenses friheten for snekkerlærlingen når hun blir gravid. For Katinka ligger 

friheten i å skape vakre kjoler og hun drømmer om å få brukt evnene sine. For Borghild 

ligger friheten i å distansere seg, hun er tidlig ute i refleksjoner over sin egen identitet og hun 

drømmer seg bort fra byen. Hun leser moderne dramastykker og ønsker å bli skuespillerinne. 
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Hun vil eie seg selv og forsøker å unngå tradisjonen og tilfeldighetene, og å ikke ramle inn i 

et tilfeldig ekteskapet. 

 

Men det ligger også en frihet i de moderne trekkene ved disse kvinnene. Ninas selvsikkerhet 

og selvbevissthet kommer til uttrykk gjennom måten hun kler seg på, men også i fremferden 

hennes, det frie ekteskapet og den ubesværede måten hun tar elskere på. Ekteskapet med herr 

Berg fremstår som et vennskap mer enn et kjærlighetsforhold, han er en trygghet og 

forsørgelse, men ikke beundring og kjærlighet, det søker hun hos andre menn. I ”Carmen og 

Maja” ligger det et glimt av frihet for kvinnen i den frie måten Carmen beveger seg på i det 

offentlige byrommet. En lignende frihet finnes også hos Elise, som lever et selvstendig og 

fritt liv. Men hun er i en vanskelig situasjon, og begrenses av relasjonen til herr Stordal. For 

henne er frihet knyttet til et ønske om å komme seg bort fra hans pengekrav og få mulighet til 

å eie seg selv. Snekkerlærlingen er fraskilt og står fritt i valget av yrke, mens Katinka oppnår 

frihet når hun finner en løsning på problemene i det oppgjøret hun tar med miljøet. De seks 

kvinnene representerer ulike typer av ”den andre kvinnen” og alle problematiserer 

overgangen fra en tradisjonell oppfatning av kvinnen til gjennombruddet av moderne ideer. 

Her er det variasjon, de er forskjellige og de fremstilles ulikt, men alle tekstene preges av 

spørsmålet rundt kvinnens frihet. De utfordrer alle sitt eget miljø og de leverer noen utkast til 

hva en ”ny” kvinnelighet står for med sine trekk av den moderne kvinnen.  
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