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Sammendrag 

 

Oppgaven tar utgangspunkt i Alf Prøysens forfatterskap, spesifikt romanen, Trost i taklampa 

(1950). Ved hjelp av en analyse av romanens hovedperson, Gunvor Smikkstugun, prøver jeg å 

vise hvordan Prøysen skiller seg ut fra samtidige, mannlige forfatteres fremstilling av 

kvinnen. Oppgaven undersøker hvordan Prøysens formidler en kvinnelig erfaring, og hvordan 

hans kvinnelige karakterer ble skildret som komplekse individer, ofte på bekostning av de 

mannlige. 

 

Teorien som ligger til grunn for analysen tilhører en feministisk litteraturkritisk tradisjon, som 

har vektlagt hvordan litteraturen har blitt lest og skrevet fra et mannlig perspektiv. Med særlig 

fokus på Simone de Beauvoirs verk Det annet kjønn (1949), forsøker jeg å belyse hvordan 

tankene derfra kan overføres til Trost i taklampa. Jeg ønsker også å vise hvordan Gunvor, i 

sin flukt fra landsbygda, frigjør seg selv fra motivet de makthavende menn bruker for å 

undertrykke svakere grupper i samfunnet. Gunvor trer frem som en frihetssøkende heltinne, 

som ønsker å utvikle seg på sine egne premisser.  
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Når jeg nå setter punktum for dette arbeidet er det med følelser av glede, stolthet og litt 

vemod. Gunvor Smikkstugun og Alf Prøysen har vært med meg i snart fem år. De har blitt 

med fra Blindern til Elverum, vi har vært gjennom to svangerskap og fødsler, pandemi og 

hjemmeskole. Det blir rart, men godt å takke for følget. For denne gang. 

 

Jeg ønsker å rette en stor takk til min tålmodige veileder, Ståle Dingstad, som har gitt meg tro 

på at arbeidet mitt er viktig, og kommet med gode innspill og råd gjennom hele prosessen. Jeg 

har satt pris på alle samtaler og dine betraktninger. 

 

Denne oppgaven ville ikke blitt ferdig uten mine viktigste støttespillere.  

Til min kjære Ali, som har vært alenepappa i mange helger, slik at jeg har hatt mulighet til å 

følge drømmen. Nå er det din tur! 

Til mamma, for at du gjennom hele livet har vært bauta og fyrtårn, og for at du har vist meg at 

alt går an, hvis man jobber for det. Takk for kaffe, kontorplass og gode samtaler. 

Takk til pappa og min søster, Mari, for god støtte, alltid. 

 

 

Til Mikkel, Even og Iben, som holder meg nede på jorda, og viser meg hva som er viktigst. 

Måtte dere alltid være frie, se folk rett i øynene, og ikke la noen skakke på hugu over dere.  
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1 Innledning 

 

Mitt første møte med Alf Prøysen var gjennom barneøyne. Ved sengekanten reiste jeg til 

«…Bakvendtland, der øst er vest» (Prøysen, 1975b, s. 7), før det var «Boms! Neri senga med 

ungen!» (Prøysen, 1975a, s. 50). Jeg møtte han i bøkene om Teskjekjerringa, og trøstet meg 

med lovnader om en ny morgendag når alt var trist. Prøysen var tilstede i både min, og mine 

foreldres barndom, som en trygg og koselig stemme på TV og i radio. Fra Prøysens debut i 

1945, og fram til hans død i 1970 oppnådde han en enorm popularitet og ble en folkekjær 

forfatter som «alle» hadde kjennskap til, og han produserte store mengder litteratur i de 25 åra 

han virket som forfatter.  

 

Forholdet mitt til Prøysen fikk plutselig en ny vending da jeg hørte Ingrid Olavas versjon av 

Lomnæsvisa på Volumfestivalen i Elverum i 2014. Alvoret og desperasjonen i visa om jenta 

som mislykka forsøker å avslutte livet i Lomnæsvatnet satte en støkk i meg. «Nå sku dom få 

att for tykt og tyning, hu visste vatnet ga ro og fred» (Prøysen, 1975b, s. 73) sang jenta. Visa 

fikk meg til å reflektere over hva som kunne ha skjedd, og hva hun hadde opplevd. Jeg forsto 

etter hvert at Prøysen hadde mer å by på enn jeg tidligere visste, og denne opplevelsen åpnet 

opp dørene til hans øvrige forfatterskap. Da jeg skulle begynne å tenke på tema for 

masteroppgaven min landet jeg tidlig på at jeg ønsket å skrive om lokal litteratur, for å 

fremme forfattere fra eget fylke. Mange forbinder Hedmark med Prøysen, men inntrykket mitt 

er at de fleste ser på ham med nostalgiske briller, og i samtaler med andre kom det ofte mer 

eller mindre vellykka parodier på Ringsaker-dialekta. Det slo meg at her er det mange som 

mangler kunnskap om den litterære kraften litteraturen hans har. For meg ble det derfor en 

drivkraft å kunne bidra til at flere kunne forstå Prøysens mange lag. 
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I en artikkel i Aftenposten om visetradisjonen etter Alf Prøysen uttaler visesanger Jørn Simen 

Øverli: 

 

Mor og barn er hellige hos Prøysen. Det er nesten katolsk. Jeg er ikke psykolog, men det er 

nærliggende å tro at de mange kvinneportrettene hans hadde med hans seksuelle legning å 

gjøre. Jeg er faktisk litt sur på ham, og skulle gjerne hatt flere tredimensjonale 

mannfolkportretter. Han beskriver kvinner som komplekse. Mannfolkene er mye flatere. Som 

mannen til Teskjekjerringa. Han er der, men går bare og tusler. (Bakke, 2011)  

 

Øverli setter fingeren på et vesentlig trekk ved Prøysens litteratur, nemlig det store galleriet av 

komplekse kvinneskikkelser. Det var kvinnene han skrev mest om. At Øverli finner Prøysens 

seksuelle legning relevant for litteraturen får være opp til han. Jeg mener at samfunnets 

mangfold rommer mer enn en stereotypisk holdning som argumenterer for at det er seksuell 

orientering som avgjør hvorvidt en mann kan være opptatt av å skildre motsatt kjønn. Jeg vil 

heller påstå at dette fokuset viser en prøysensk tendens til å ta de svakes parti. Magne 

Lindholm (1995, s. 56) hevder at Prøysen i hovedsak opererer med litterære helter som er 

kvinner, barn eller dyr, og at den mannlige helten ikke forekommer nevneverdig. Og selv om 

man hos Prøysen også finner det romantiserte, tradisjonelle bildet av den litt uoppnåelige 

kvinnen (Haave, 1980, s. 49), møter vi som regel kvinner med dybde og flere lag.  

 

Grunnlaget for et dypdykk i Prøysens kvinner er derfor i stor grad tilstede. Litteraturen er 

riktignok bundet i det at den som regel er knyttet til ei bestemt tid i et bestemt miljø, men ser 

man forbi det kontekstavhengige, finner man noe som kanskje er særegent for Prøysen som 

mannlig forfatter. Litteraturen bærer preg av at den ønsker å forstå og forklare menneskelige 

reaksjonsmønstre. I selv de minst sympatiske egenskaper ligger det i bunnen en velvilje, en 

kjærlighet til de som tradisjonelt har hatt mindre de skulle sagt. Det betyr ikke at Prøysen lar 

kvinnene slippe unna. De fremstilles også som slue, nedlatende og misunnelige, men blant de 

mest usympatiske kvinnene kan man ofte spore en forklaring, og et behov for å forstå negativ 

og destruktiv oppførsel. Like mye som Prøysens kvinner kan tjene som inspirasjon til hvordan 

man ønsker å være, kan de også gjøre oss oppmerksomme på det motsatte. Dermed kan også 

de minst sjarmerende karakterene lære oss noe om oss selv.   
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Blant Prøysens kvinner finner man et stort mangfold i typer, yrker og erfaringer, men 

sympatien og synsvinkelen ligger i stor grad hos arbeiderklassen. Kari Haave skriver i sin 

artikkel «Frå Gunvor Smikkstugun til Matja Madonnna. Kvinner i Alf Prøysens diktning» 

(1980, s. 39) om arbeiderklassens kvinner som dobbelt undertrykte. For det første fordi de 

tilhører en lavere samfunnsklasse og dermed undertrykkes sosialt, og for det andre 

undertrykkes de i kraft av å være kvinner. Den første kategorien er noe de deler med hele 

arbeiderklassen, mens den andre kategorien vil gjelde for alle kvinner i større eller mindre 

grad. Prøysens bakgrunn må ha gitt han muligheten til å bevitne denne undertrykkelsen på 

nært hold, og man kan anta at den har påvirket det han skrev. Haave presenterer en Prøysen 

som står på kvinnenes side, og bringer de ut av de tradisjonelle rollene som bifigurer. 

Prøysens kvinner besitter flerfoldige egenskaper og er først og fremst mennesker med de 

verdier og erfaringer det innebærer. «Han drar fram den glømte historia til dei mange 

formødrene som med sine slitsame liv ikkje nett gjorde seg fortente til nemninga ‘det svake 

kjønnet’» (Haave, 1980, s. 51).  

 

I Prøysens eneste roman Trost i taklampa fra 1950 (heretter forkortet «Tit») møter vi en av 

disse kvinnene. Gunvor Smikkstugun er arbeiderklassekvinnen som gjør opprør mot de 

etablerte normene i samfunnet hun er en del av. Hun er rasende, utspekulert og jålete, men 

også sårbar og snill mot sine nærmeste. Gunvor har et mangefasettert følelsesliv, og ved å 

være gjennomgående ærlig rundt dette skaper Prøysen en karakter som er hel. I en anmeldelse 

i Morgenbladet i forbindelse med nyutgivelsen av romanen i 2004, skriver Olaug Nilssen at: 

 

[…] heltinna Gunvor slett ikkje [er] eit særleg godt førebilete som menneske. Drivkrafta 

hennar er hemn, og ho er så van med å bli tråkka på at ho straks oppdagar kvart minste teikn til 

hovmod frå andre, og på innbitt, nesten ufyseleg vis tolerer ho det slett ikkje. 

 

Fyksen (2018) peker på at Gunvor ikke er en talskvinne for resten av bygdas arbeiderklasse. 

På rangstigens nederste trinn er det alle mot alle, og kan man tråkke på noen for å komme seg 

litt høyere opp, så gjør man det. Dette kan være med på å forklare både Gunvors smålighet og 

motstanden hun møter i det bygdedyret hun møter når forsøker å hevde seg. I et samfunn hvor 

sosiale mekanismer blir skapt av vanskelige leveforhold, kommer det til live et kynisk 

overlevelsesinstinkt. Prøysen makter likevel å la Gunvor bli den vi sympatiserer med, delvis 

fordi han tok de svakes parti, men også fordi leseren får slippe til i nettopp disse mørke 
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krokene. Det er en gjenkjennbar sårhet i Gunvor som sørger for forståelse, og som tillater og, 

til en viss grad tilgir, oppførselen hennes.     

 

Romanen kryssklipper mellom ulike personer og hendelser. Både husmannsfolk, tjenere, 

tilreisende turister og kvinner som menn skildres. Man kan likevel argumentere for at Gunvor 

er romanens protagonist. I Å lese drama – innføring i teori og analyse deler Helland & Wærp 

(2005) de dramatiske personene inn i tre kategorier: typer, individualiserte personer og 

personifikasjoner. Disse kan benyttes i framstillingen av litterære og dramatiske personer som 

typifisering, individualisering og personifikasjon. Mens en typifisering vil bære preg av å 

fremme generelle menneskelige særtrekk, og en personifikasjon begrenser den dramatiske 

personen til en retorisk figur, vil en individualisert dramatisk person kjennetegnes ved mange 

personlighetstrekk som er snekret sammen særskilt for den aktuelle personen. Dette vil skape 

en unik kompleksitet hos personen og dermed gjøre de mer menneskelige enn ved en 

typifisering eller personifikasjon. Ser vi dette i sammenheng med Trost i taklampas 

persongalleri finner vi flere statiske karakter, typer, som representerer generelle holdninger i 

samfunnet. Gunvor er derimot en individualisert person som avsløres litt etter litt. Hun blir 

gitt en substans som skaper et rom for en grundig personanalyse.  

 

1.1 Prøysenforskning 

Mine egne erfaringer kan i stor grad også speiles i forskningen som er gjort på Prøysens 

litteratur. For en forfatter som har skrevet og solgt såpass mye er det et smalt forskningsfelt, 

sammenlignet med forskning på annen bestselgende litteratur. Forskningen på Prøysen består 

av en del kortere artikler, og her skal litteraturviter Knut Imerslund ha mye ære for å ha satt 

Prøysen på kartet. Han har skrevet flere artikler, og redigert en rekke artikkelsamlinger om 

Prøysen. Han skriver i Alf Prøysen – idylliker eller opprører (1995) at litteraturen om 

Prøysens forfatterskap er liten i forhold til litteraturen om Prøysens liv og virke. Det kan se ut 

til at Prøysenbiografier har vært mer interessant enn det å dykke ned i den konkrete 

litteraturen. Han peker på at Prøysen har blitt utelatt i skolesammenheng, og at han har blitt 

viet lite plass i litteraturhistorien, noe som tyder på at Prøysen ikke har vært særlig anerkjent i 

det akademiske miljøet. Blant den litteraturen som er skrevet, er det påfallende mye om 

Prøysen som person, og ikke like mye om forfatterskapet. Dette viser seg også i populariteten 

til Prøysenhuset og Prøysenstua, som er yndede turistmål. Imerslund påpeker videre at 

litteraturen om Prøysen tenderer til å skape et sentimentalt bilde av husmannsgutten og 
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griskokken som senere kom seg vekk fra bygda og inn til byene, uten at dette nødvendigvis 

var spesielt for Prøysen. Imerslund trekker frem navn som Tor Jonsson, Olav Duun og Hans 

Børli som også hadde bakgrunn lik Prøysens (1995, s. 10).  

 

Fyksen (2018) har funnet ti avhandlinger på hovedfags- og mastergradsnivå, hvorav tre av 

disse er skrevet ved Universitet i Oslo. Elin Prøysen skrev i 2002 hovedfagsoppgave om 

sjanger og særtrekk ved lørdagsstubbene, Anne Tangerud Solbakken la vekt på lesning av 

visene i sin masteroppgave fra 2012, og Helene Heger Voldner har skrevet en masteroppgave 

om samfunnskritikk i Prøysens forfatterskap med vekt på barnelitteraturen fra 2014.  

 

Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark) startet i 2011 opp et prosjekt der flere 

forskere jobbet med å få Prøysen fram i lyset og «frambringe ny kunnskap om Prøysens 

kunstnerskap» (Høgskolen i Innlandet) i forbindelse med Prøysen-året 2014. 

Forskningsgruppa som ble satt sammen fokuserte på barnelitteraturen, Prøysens prosa og 

lyrikk, i tillegg til litteraturen i et språkvitenskapelig lys og i en mediehistorisk sammenheng.  

Prosjektet knyttet også til seg doktorgradsstipendiaten Bjørn Ivar Fyksen. Han har vært 

redaktør for artikkelsamlingen Alminnelige arbesfolk (2013), som omhandler 

arbeiderlitteraturen, og i 2018 disputerte han med den aller første doktorgradsavhandlingen 

om Prøysen, Almuens opera. Litterære klasseskiller i Trost i taklampa og Alf Prøysens øvrige 

forfatterskap. Avhandlingen plasserer Prøysen inn i en arbeiderlitterær tradisjon, men peker 

også på den særegne tekstlige kvaliteten i litteraturen hans. I oktober 2020 kom boka Almuens 

opera, som bygger på avhandlingen. 

 

Når det gjelder romanen Trost i taklampa er det, i tillegg til Fyksens arbeid, skrevet en 

hovedfagsoppgave ved Universitetet i Tromsø av Ane Hoel. Dette er en nærlesning av 

romanen, som i 1995 ble utgangspunktet for boka Pass deg for dom som slår og tru itte dom 

som klappe. Begge arbeidene er vesentlige og relevante kilder for denne oppgaven. 

 

Når det gjelder forskning rundt oppgavens hovedfokus, Prøysens kvinner, er Kari Haaves 

artikkel «Frå Gunvor Smikkstugun til Matja Madonna – kvinner i Alf Prøysens diktning» 

sentral. Den stiller spørsmål rundt hvorfor kvinner er så sentrale i Prøysens litteratur, hvordan 

den tar for seg kvinner i en sosial sammenheng og hvordan den skildrer kvinners virkelighet. 

Haave trekker fram at Prøysen skiller seg ut fra sine mannlige forfatterkolleger, som 
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tradisjonelt har skrevet om kvinner i lys av det forholdet de har til menn. Konsekvensene av 

denne framstillingen har blitt en karakterbank full av kvinner som fungerer i biroller. I 

motsetning til disse, skriver hun følgende om Prøysen: «Han skildrar ikkje kvinnene som 

kjønnsobjekt, han berre syner oss at mannfolka i miljøet behandlar dei som det. Han står på 

kvinnene si side og skildrar dei som aktive, handlande vesen» (Haave, 1980, s. 51). Hun 

konkluderer med at for Prøysen er kvinner også folk. Haaves artikkel har vært til stor 

inspirasjon, og mye av denne oppgaven videreutvikler og bygger på den. 

 

En annen sentral artikkel er Tove Brit Haugstveits «Blant stugujinter, kokker og 

slædrekjerringer. Kvinnesyn og kvinneskjebner i et utvalg noveller av Alf Prøysen».  Denne 

artikkelen undersøker om et tydelig kvinnesyn kommer til syne i de utvalgte tekstene, og 

forholdet kvinnene i mellom. Hun konkluderer med at kvinnenes liv ikke blir idyllisert, og 

hvordan kvinner fra lavere kår hadde liten mulighet for å realisere seg selv. Likevel skriver 

Haugstveit at kvinnene skildres med styrke og livskraft, og at Prøysen har sett og anerkjent 

hvordan kvinner har tilpasset seg sine omgivelser når muligheten for opprør ikke er tilstede. 

 

1.2 Alf Prøysen 

Alf Prøysen ble født på en husmannsplass på Rudshøgda i Ringsaker 23. juli 1914. Han var 

yngstemann i søskenflokken på fire, og sønn av Olaf og Julie. I flere år hadde ekteparet flyttet 

fra gård til gård før de til slutt slo seg til ro langs Præstvegen, en vei som gikk mellom 

Ringsaker og Veldre kirke. Prøysens foreldre var begge av husmannsslekt, og da de giftet seg 

i 1907 (Røsbak, 2014, s. 24) hadde Julie allerede datteren, Marie. Sammen fikk de først 

Margit, og deretter Alf i 1914. Samme år tok de også til seg 2-åringen Olaf, og ble dermed en 

familie på seks. Husmannsplassen Prøysen lå under gården Hjelmstad der Olaf hadde plikt til 

å jobbe seksti dager i året. På vinteren livnærte han seg på tømmerhugging. Det vesle huset 

besto av et rom og kjøkken, i tillegg til et loft og et lite uisolert rom som bare kunne brukes 

om sommeren. Til tross for usikre tider for husmannsfolk, ble familien boende i Prøysen der 

Alf vokste opp. I 1955 kjøpte han plassen og fikk bygd det lille huset «Heggeli» der Olaf og 

Julie bodde i sine siste år. Prøysenstua ble i familien fram til 1985 da Ringsaker kommune tok 

over. I 1997 ble Prøysenhuset bygget og de er nå ansvarlige for Prøysens barndomshjem 

(Prøysenhuset, u.å.).  Stua er åpen for besøkende, og gir et autentisk innblikk i den verdenen 

Alf Prøysen vokste opp i. 
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Prøysen skilte seg fra de andre barna langs Præstvegen. Han hadde en stor interesse for 

tegning, og drømte om å bli kunstmaler. I tillegg var han glad i å skrive og lese. Han viste 

også en tidlig interesse for teater, og var ofte for å se på bygdelaget spille amatørteater. Etter 

hvert som skolegangen nærmet seg slutten forsøkte han å finne andre utveier enn 

tjenestekallet, og fikk begynne på fylkesskolen. Her tok han på seg jobben å skrive stiler for 

klassekamerater. Slik fikk han utløp for kreativiteten, samtidig som han tjente gode penger. 

Det var også her han begynte å skrive viser som han fremførte på skolefester. Prøysen måtte 

likevel omfavne det som var skjebnen for de fleste husmannsunger og forlot dermed 

barndomshjemmet for å tjene som griskokk (Prøysen, 1971). 

 

Prøysen forflyttet seg nærmere hovedstaden og skrev dikt og noveller samtidig som han 

jobbet som gårdsgutt. Han skrev og deltok i studentrevyer, og fikk etter hvert tilbud om 

platekontrakt på Columbia Records. Prøysens egne viser ble populære, og han ble en velkjent 

stemme i radio og etter hvert på TV. Han bosatte seg i Nittedal med kona Else og barna Elin 

og Ketil og flyttet aldri tilbake til Rudshøgda og Præstvægen. (Larsen, 2009) 

 

Det var altså langs Præstvegen Alf Prøysen tilbrakte den første delen av livet. Langs den lå 

det flere husmannsplasser og han fortalte selv om livet der her i erindringsboka Det var da det 

og itte nå, som kom ut i 1971. Det var liv langs veien og naboene «var nesten som ei stor 

familie, je veit æiller det var uvennskap imillia de fire stugom den tida je vaks opp» (Prøysen, 

1971, s. 15). Præstvægen ble sjeldent brukt av gårdsfolket, og derfor var det fritt fram for folk 

fra ulike klasselag å bruke vegen: «Det var tater og kræmer, loffer og slask, dom kvilte i 

vægveiten og sov under lurvgrana, det drog et eventyr og ei vise etter Præstvægen hår eneste 

dag» (Prøysen, 1971, s. 22). Prøysen ga selv uttrykk for fascinasjon og glede ved besøk av 

romanifolk langs vegen og han sang og danset sammen med de til tross for at de hadde lav 

status og dårlig rykte.  

 

Men i mange år etterpå når taterlassa drog etter Præstvægen og jokse folk på klokkhæindel og 

var sett på som utskudd, vart je erte for at je hadde dæinse masurka med taterjinten. Tel og 

med på skulen fekk je høre det, je dalte nokså langt ned i ære og anseelse. Men tatera var snille 

ved meg, der hadde je fått en akte plass. (Prøysen, 1971, s. 44-45) 
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Her gir Prøysen uttrykk for et syn på folk som også preget litteraturen hans. Selv om 

romanifolket som regel ble sett ned på, formidler han en tanke om at så lenge folk er snille er 

det ikke opp til han å gi en dom basert på tilhørighet og folkeslag. Dette ble også en tydelig 

tematisk retning for Prøysen etter hvert som han begynte å skrive. Han skrev fra arbeidernes 

ståsted, og som denne oppgaven skal eksemplifisere, var sympatien for de svake og de som 

valgte utradisjonelle veier fremtredende.  

 

Denne oppgaven vil ikke ta utgangspunkt i en historisk-biografisk vinkling, men gjennom å 

lese Prøysens egne refleksjoner, vurderer jeg det slik at erfaringer ofte har konkretisert seg i 

litteraturen, og at miljøet han vokste opp i har vært en veldig viktig inspirasjon. Flere av 

opplevelsene han forteller om er mer eller mindre innlemmet i Trost i taklampa, og mange av 

Gunvor Smikkstuguns erfaringer kan virke å være hans egne. Det er også relevant at Prøysen i 

oppveksten var omgitt av flere sterke kvinner, særlig moren Julie og søsteren Marie, noe som 

kan ha bidratt til det sympatiske blikket som oppgaven tar sikte på å tydeliggjøre. Dermed kan 

Prøysens erfaringer tjene som et supplement, og gi et mer utdypende svar på 

problemstillingen. 

 

1.2.1 Utgivelser 

Prøysens litterære karriere startet allerede i 1938, da han som 14 åring fikk sitt første dikt på 

trykk. Diktet het “Røde geranier”, og det var medlemmer av Norges Kooperative 

Landsforening som kunne lese det i medlemsbladet “Kooperatøren” (Fyksen, 2018, s. 14). 

Han fikk senere noveller på trykk, og i 1945 kom bokdebuten Dørstokken heme – 

Hedemarksfortellinger. Boka besto av tolv noveller som skildrer livet på landsbygda og 

arbeiderklassen. I 1948 kom viseboka Drengestuviser, før han romandebuterte med Trost i 

taklampa i 1950. Flere av novellene han skrev i Dørstokken heme kan stå som en prolog til 

romanen. Mellom 1951 og 1970 skrev Prøysen 753 såkalte «lørdagsstubber» for 

Arbeiderbladet. Stubbene er tekster av ulik lengde og er vanskelig å definere som en spesifikk 

sjanger. Blant dem finnes korte noveller, kåserier, tanker og refleksjoner. Prøysens datter Elin 

skriver i forordet til samlingen Prøysen i prosa fra 2004 om stubben som sjanger:  

 

«Jeg spurte en gang pappa hvordan han ville definere novelle. ‘Novella skal bite seg sjøl i 

halen»’, svarte han. Og definisjonen passer godt på en stubb også, kanskje enda bedre. For den 
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danner en slags sirkel hvor begynnelse og slutt henger sammen enten i et overraskende 

sluttpoeng, eller til ettertanke.» 

 

Stubbene ble publisert i de fire verkene Utpå livets vei (1952), Kjærlighet på rundpinne 

(1958), Jinter je har møtt (1972) og Onger rare (1973). De ble i tillegg utgitt i sin helhet i 

2014, redigert av Jan Erik Vold. Det er dermed stubbene og novellene som utgjør hoveddelen 

av Prøysens prosaiske forfatterskap.  

 

Tematisk henger Prøysens prosa tett sammen med oppveksten i Hedmark, noe som også 

kommer til uttrykk i erindringsboka Det var da det og itte nå fra 1971. Boka er basert på en 

serie med radioprogrammer fra 1967 og kan, i et biografisk lys, tilby en bredere forståelse av 

Prøysens forfatterskap. Boka har forøvrig også vært en viktig kilde for biograf og forfatter 

Ove Røsbak, som i 1992 utga biografien Alf Prøysen – Præstvægen og sjustjerna, som ble 

revidert og utgitt på nytt i Prøysen-året 2014 under det nye navnet Blåklokkeviku og 

slipsteinsvæils. I tillegg til prosaen for voksne kommer visene og barnelitteraturen. Også her 

er tematikken ofte sentrert rundt arbeiderklassen, og det enkle livet på husmannsplassene. 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Trost i taklampa, men stubber, noveller, erindringer og 

viser vil bli trukket inn der det er relevant.  

 

1.3 Avgrensing og problemstilling 

Prøysen sympatiserte som nevnt med kvinner, og skrev som regel om de fremfor menn. Det er 

kun et fåtall artikler som i hovedsak fokuserer på dette, til tross for at disse kvinnene tar stor 

plass i Prøysens litterære univers. Her åpner det seg dermed en mulighet for videre studier, 

som kan etablere ny kunnskap om forfatterskapet og Prøysens aktualitet, som det, etter min 

mening, er viktig og interessant å belyse. I sær fordi mannlige forfatteres fremstilling av 

kvinnen er noe som har blitt problematisert av feministiske litteraturkritikere. Kvinnen har 

tradisjonelt blitt presentert som en passiv motsetning til den aktive mannen, noe som igjen kan 

ha bidratt til at dette fremstår som et ideal for hvordan kvinner skal oppføre seg. Flere vil også 

hevde at vi har levd, og lever i et patriarkalsk samfunn som særlig hvite menn har nytt godt 

av, ofte på bekostning av kvinner og minoriteter. Dette er interessant å se i sammenheng med 

fremstillingen av disse gruppene gjennom eksempelvis kunst, media og litteratur. Preger dette 

vår virkelighetsoppfatning, og i hvor stor grad? 
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Hos Prøysen kan en argumentere for at det ofte er motsatt. Her ser vi handlekraftige kvinner 

som tar store og små saker i egne hender og som trer ut fra mannens skygge. I motsetning til 

sine samtidige forfatterkollegaer valgte han seg kvinnelige helter, det være seg ei kjerring på 

størrelse med en teskje, eller ei stuejente som trosset det andre forventet av henne. Som 

kvinne, mor og Prøysenentusiast er dette tematikk jeg selv synes det er viktig å fremme, i 

tillegg mener jeg det er et relevant bidrag til et forskningsområde som burde være større, med 

tanke på den kvaliteten Prøysens litteratur har. Problemstillingen for denne oppgaven vil 

dermed være: Hvordan gjør Prøysens fremstilling av kvinner han til en feministisk frigjører, 

og hvordan trer Gunvor Smikkstugun frem som den frihetssøkende heltinnen? Jeg vil forsøke 

å besvare disse spørsmålene ved å se på Prøysens fremstilling av kvinner og den kvinnelige 

erfaringen. Hovedfokuset vil ligge på Trost i taklampa, og jeg vil gi en analyse av romanen, 

med særlig fokus på personen Gunvors egenskaper og forutsetninger. For å gi et 

forståelsesgrunnlag for Gunvors handlinger vil jeg også fokusere på det historiske bakteppet 

som sørger for romanens kontekst. Teorien som ligger til grunn for drøftingen, tar 

utgangspunkt i den feministiske litteraturkritikken, med særlig vekt på Simone de Beauvoirs 

teorier om Det annet kjønn.  
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2 Teoretiske innfallsvinkler 

 

Mye av den feministiske litteraturteorien dreier seg rundt kvinnen som forfatter, og hvordan 

den kvinnelige stemmen kommer til uttrykk gjennom språket. Fordi Alf Prøysen var mannlig 

forfatter vil denne type teori være både irrelevant og vanskelig å benytte i lesningen av Trost i 

taklampa. Kari Haave (1980) peker også på denne problematikken, men skriver at begrepet 

kvinnelitteratur likevel kan utvides og brukes på litteratur skrevet av menn, om kvinner. Hun 

skriver videre at det er viktig at det er de kvinnelige erfaringene som må fremmes, og at 

virkeligheten må være skildret fra et kvinnelig ståsted. Dette er uproblematisk i Prøysens 

litteratur, da flesteparten av hans hovedpersoner kvalifiserer for en slik analyse. I det følgende 

vil jeg forsøke å gi et raskt overblikk av kvinnebevegelsens historie, og trekke fram relevant 

teori som vil brukes til senere drøfting. 

 

2.1 Christine de Pisan 

Vi kjenner til at den moderne kvinnebevegelsen kan spores tilbake til Frankrikes 1400-tall, 

der forfatteren Christine de Pisan ble den første kjente kvinnen som tjente til livets opphold 

ved å skrive. Hun har blant annet skrevet den eneste samtidige skildringen av Jeanne d’Arc, 

hvor hun blir anerkjent og fremstilt som et ideal for andre kvinner. Videre skrev hun i 1405 Le 

Livre de la cité des dames, «Boken om damenes by» (Aukrust, 2019). Boka ble skrevet i lys 

av den pågående querelles des femmes, «debatten om kvinnene». Denne var en polemisk 

diskusjon som foregikk mellom akademikere og embetsmenn ved det franske hoffet i Paris, 

og de Pisan skrev sin bok i forbindelse med dette. I boka kritiserte hun blant annet franske 

diktere som argumenterte for en syndig feminitet som tok utgangspunkt i bibelhistorien og 

kvinnens rolle i syndefallet, mer spesifikt dikteren Mathelous’ verk Klager. Gjennom å 

beskrive kvinner i negative ordelag, etableres det et negativt syn gjennom forfatterens 

fremstilling. De Pisan ville slå tilbake for å gjøre om på denne konstruerte sannheten. Ved å 

finne flere eksempler på kvinner som har utmerket seg på ulike vis, forsøkte de Pisan å 

tilbakevise slike påstander. Boka er en allegorisk tekst, der den selvtitulerte hovedpersonen 

Christine, med hjelp fra de tre kvinneskikkelsene Fornuft, Rettskaffenhet og Rettferdighet, 

bygger en by kun for kvinner. Ved å finne frem til historiske og mytiske kvinneskikkelser 

som eksempel på kjønnets bidrag i samfunn og sivilisasjon, fungerer boka som en viktig 

feministisk tekst. Samtidig er det viktig å anerkjenne den tida teksten er skrevet i og ta det 

med i betraktningen når man ser de mindre moderne trekkene teksten har, eksempelvis i dens 
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moralistiske syn på ekteskapet. Det kan derfor være problematisk å kun se boka i lys av 

moderne feministiske teorier (Lingaas, 2019). Det er likevel en relevant grunnstein i 

kvinnebevegelsen som anerkjente kvinnens innflytelse i samfunnet. Problemstillingen kan 

også settes i sammenheng med det senere teoretikere, filosofer og kritikere har satt fingeren 

på, nemlig at kvinnen skapes gjennom et samfunn som er dominert av mannen. 

 

2.2 Camilla Collett 

Den moderne kvinnebevegelsen har altså røtter fra blant annet middelalderen, men det var 

først mot siste halvdel av 1800-tallet at den som organisert bevegelse vokste frem i store deler 

av Europa og USA, mye takket være opplysningstidas fokus på mennesket og dets rettigheter 

og individualitet. Den feministiske litteraturteorien og forskning på såkalt kvinnelitteratur fant 

sin tidlige inspirasjon hos blant andre Camilla Collett, Simone de Beauvoir og Virginia Woolf 

(Skei, 2011), men også andre forfattere som George Sand, Jane Austen og Eliza Orzeszkova 

tok opp problematiske forhold for kvinner i sin litteratur (Lønnå, 2018). Kvinnens rolle som 

ektefelle og hvordan den markant begrenset kvinners muligheter til å utvikle seg var et viktig 

tema på slutten av 1800-tallet. Camilla Colletts Amtmandens Døtre (1854/1855) ble et sentralt 

verk i denne debatten. Romanen kritiserte hvordan kvinner, da spesifikt de som tilhørte 

borgerskapet, hadde liten medbestemmelsesrett over sin egen framtid og hvordan ekteskapet 

begrenset kvinnens frihet. I forordet til romanens tredjeutgave skriver hun:  

 

Ægteskabet, Familielivet har man fastslået som Kvindens Bestemmelse, ‘hendes sande, 

skjønne Livsopgave’, hendes ‘hellige ophøiede Kaldelse’, pleier Præsterne at benævne det. 

Derfor er det mindre ved Andens Gaver end ved Hjertets, Følelsen, at hun får sin Betydning 

og udfylder sin Plads i Samfundet (Collett, 1879, VII).  

 

Her setter hun fingeren på hvordan kvinnen, gjennom eksempelvis prester, får sin plass i 

samfunnet gjennom familielivet. Collett problematiserte at kvinnen ble redusert til ektefelle, 

og at denne oppgaven var primær. «Vor Bestemmelse er at giftes, ikke at blive lykkelige» 

(Collett, 1879, s. 159). 

 

Et annet verk av Collett som kan ses som en videreføring av tankene fra Amtmandens Døtre, 

er essaysamlingen Fra de Stummes Leir fra 1877. Samlingen kan ses på som et tidlig bidrag 

til det som senere skulle blir en feministisk litteraturkritisk retning I denne tar hun for seg 
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hvordan kvinnen har blitt fremstilt i litteraturen, spesifikt romanen, og hvordan denne 

fremstillingen har ført til en forventning om en kvinnelig natur. Videre vil denne 

forventningen føre til at kvinner undergraver og undervurderer seg selv og sin rolle i 

samfunnet. Hun skriver: 

 

I en vis tydsk Roman ere vi komne indtil – «appetitligt hvidt Kvindekjød», kort – her faa vi i 

rene Ord antydet hendes Hovedstilling i Verdenssamfundet, den Magt, hun har at stræbe efter, 

den højeste Betydning at vinde, hvad hun har været og endnu er: en Potens i Nydelsen for de 

Herskende. (Collett, 1877, s. 11) 

 

Gjennom lesning av romaner fra 1800-tallet, både utenlandske og norske, finner Collett 

eksempler på hvordan kvinneskikkelsene man møter i litteraturen er med på å underbygge et 

bilde av kvinnen som noe underlagt mannen, og at hennes primære rolle er å være til for han. 

Hun trekker her eksempelvis fram Ibsens Solveig fra Peer Gynt som kom ut om lag ti år 

tidligere. Her kritiserte hun hvordan Solveig bruker livet sitt på å vente på Peer, og diskuterer 

hvordan dette er med på å skape et bilde av kvinnen som passiv, ventende og avhengig av 

mannen. Collett peker på hvordan forfatteren selv, her Ibsen, følgelig blir en del av denne 

tradisjonen: 

 

Nei, vi ville ikke vide af denne rynkede, forgræmmede Trofasthed, der har siddet med 

Hænderne i Kors, stirrede paa en Plet, og ventet paa – Peer Gynt, den gamle Peer Gynt, - 

Egoismen i sin Affældighed, naar den, gaaet træt i sin Umættelighed, endelig raver hjemover. 

Den traurige Skikkelse hist, det er ikke Solveig hin Fagre, som vi sidst saa ved Dansen. Den 

Solveig vendte sig med Gru bort fra den Foragtelige. Den Traurige Skikkelse der, det er vor 

egen, kjære, hjemmefødte Kvindelighed, der har overlevet sig selv og nu sidder og venter paa 

den Troldmand, der med sin Stav skal gjengive den Ungdom, Sundhed og Kraft, og denne 

Troldmand, denne Befrier, er ingen Anden end Ibsen selv. (Collett, 1877, s. 92) 

 

Collett setter altså søkelyset på den mannlige forfatteren og hans fremstilling av kvinnen i 

romanen, som noe hemmende for utviklingen av kvinnens frihet. Her kan man trekke linjer 

bakover til Christine de Pisans bok, men også fremover i tid. 
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2.3 Simone de Beauvoir 

Colletts tanker gjør seg også nemlig høyst gjeldende hos en innflytelsesrik fransk filosof. 

Simone de Beavoirs Le deuxième sexe, «Det annet kjønn» (1949), har hatt stor påvirkning på 

den litteraturvitenskapelige feminismen, og selv om den ble skrevet for over 70 år siden, må 

man si at den også er relevant i dagens feministiske debatt. De Beauvoir stilte spørsmål rundt 

hvorvidt det egentlig finnes en kvinnelig essens, i tråd med den eksistensialistiske tradisjonen 

hun var en del av, og ble en tidlig fanebærer for den sosialkonstruktivistiske grunntanken om 

hvordan verden og mennesket skapes gjennom tilpasning til omgivelsene våre (Claudi, 2013, 

s. 165). Her blir også kjønn forstått som en konstruert idé, som tar utgangspunkt i at kvinner 

og menn blir påtvunget og indoktrinert en rolle som først og fremst er bestemt av samfunnet, 

snarere enn biologien. Bokas kanskje mest kjente sitat uttrykker at kvinne ikke er noe man 

blir født som, men noe man blir. Bakgrunnen for dette er at samfunnet slik vi kjenner det er 

preget av en historie der menn har vært de herskende, de vesentlige, mens kvinnen primært 

har fungert som mor og hustru til mannen. Hun trekker linjer tilbake til skapelsesmyten der 

Eva blir skapt fordi Adam er ensom, og dessuten fra hans kropp. Videre ser hun på både 

Aristoteles og Thomas Aquinas som pådrivere for, og opprettholdere av den patriarkalske 

strukturen som har preget samfunnet til alle tider: «Hun bestemmes og skilles ut i forhold til 

mannen, ikke han i forhold til henne: hun er det uvesentlige overfor det vesentlige. Han er 

Subjektet, han er Det absolutte: hun er Den andre» (de Beauvoir, 2000, s. 36) Disse 

strukturene innlæres gjennom generasjoner, slik at både fedre og mødre bidrar til at barna 

deres ivaretar kjønnsrollemønstrene. Fordi det er samfunnet rundt oss som kommer med 

forskjellige forventinger blir kjønn dermed en kulturell konstruksjon, der kvinnene blir den 

tapende part så lenge samfunnet er, og har vært styrt av menn. Kvinner blir derfor, ifølge de 

Beauvoir, objektet som står til subjektet, altså mannen.  

 

For å eksemplifisere argumentasjonen, benytter de Beauvoir seg hyppig av myter og litteratur, 

og hvordan disse har fremstilt kvinnen på en måte som sørger for å opprettholde et ideal om 

kvinnen som en øm, omsorgsfull og føyelig skikkelse. Mannen hevder seg om subjekt, og 

gjennom mytene gjenspeiles dermed mannens prosjekt, og idealet om hvordan kvinnen skal 

være til best nytte for ham. Ifølge de Beauvoir viser dette seg i både religion og poesi, og det 

fører til en underordnet rolle for kvinnene. De mangler et prosjekt for seg selv. «De drømmer 

fremdeles gjennom mennenes drømmer» (de Beauvoir, 2000, s. 200). Mannens fremstilling 

blir dermed synsvinkelen for både mannen og kvinnen, dermed blir den også et ideal for 
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kvinnen. De Beauvoir viser også til hvordan myten om kvinnen kommer til syne hos enkelte 

mannlige forfattere, og trekker frem en holdning til kvinnen i litteratur av blant andre D.H. 

Lawrence. 

 

Sentrale begreper fra Det annet kjønn er transcendent og immanent. Dette er forstått som at 

mannen har muligheten til å transcendere, skride utover grensene og utvikle sitt potensiale. 

Kvinnen derimot, som gjennom ekteskapet står underordnet mannen og er avhengig av han 

økonomisk, får ikke de samme mulighetene til å utvikle seg selv, fordi hun er knyttet til 

hjemmet og morsrollen. Hennes gitte forutsetninger gjør at hun blir immanent, uten evne til å 

tre over utviklingens terskel og bli noe mer. Her understrekes også det at måten fysiske 

attributter gjennom historien har blitt begjært, er med på å begrense kvinnens kroppslige 

transcendens. Hun viser til dyrkingen av Venus med overdimensjonert bakende og bryster, i 

tillegg til tradisjoner i enkelte afrikanske regioner der fyldige former blir idealisert, uten å ha 

en annen hensikt for kvinnen enn at de simpelthen er der. Disse eksemplene videreføres til 

kinesiske fotbindertradisjoner, bruken av korsett og fiskebeinsskjørt, samt bruk av sminke og 

smykker. Alt dette har blitt tatt, og tas i bruk for å idolisere kvinnen. «Når kroppen er tynget 

av fett eller tvert imot så gjennomsiktig at enhver anstrengelse er umulig, når den er lammet 

av ubekvemme klær og av sømmelighetens ritualer, da fremstår den for mannen som hans 

gjenstand» (De Beauvoir 2000, 217). Slike skjønnhetstradisjoner er dermed også en 

forlengelse av mannens makt over kvinnen, og er noe som sørger for å begrense kvinnens 

frihet, hennes mulighet til transcendens. 

 

Hvordan kvinnen kan oppnå denne friheten lå, ifølge de Beauvoir, i muligheten til arbeid og 

økonomisk selvstendighet. Med det er hun ikke lenger avhengig av mannen, og kan leve livet 

fritt side om side med andre individer, først og fremst som menneske. I bokas konklusjon lar 

de Beauvoir seg inspirere av Karl Marx, og hevder at kameratskapet mellom kvinner og menn 

er avgjørende for balansen i forholdet mellom kjønnene. Dersom kjønnene er likestilte vil 

ingen ha særskilte privilegier som er verdt å diskutere, noe som vil føre til en annen type 

nærhet der begge er subjekt, men likevel en annen for den andre. Resultatet vil være et 

egalitært samfunn der alle individer er frie (de Beauvoir, 2000, s. 828-832).  
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2.4 Kate Millett og Elaine Showalter 

En sentral teoretiker som gjorde seg gjeldende i den feministiske litteraturforskningen på 

slutten av 1970-tallet er amerikanske Elaine Showalter. I 1977 ga hun ut boka «A Literature 

of their Own», som tar for seg utviklingen i romaner skrevet av engelsk-amerikanske kvinner 

fra omtrent 1840-1970. Showalter hevder i boka at det finnes en kvinnelig litterær tradisjon 

som har blitt oversett, fordi litteraturhistorien har vært studert og skrevet av menn. Som 

feminist og kvinne kan derimot Showalter finne og peke på noe som er særegent for 

kvinnelige forfattere, og beskriver dette gjennom tre utviklingssteg, eller historiske faser. 

(Showalter, 1977) I 1979 kom essayet «Mot en feministisk poetikk», hvor hun deler den 

angloamerikanske litteraturforskningen inn i to retninger. Gynokritikken («Gynocritics»), tar 

for seg kvinnen som forfatter, og ser på hvordan analyse av historie, tematikk og sjanger kan 

etablere en spesifikk diskurs for kvinnelitteratur som ikke er basert på en mannlig modell. 

Den andre retningen, som vil være relevant i denne oppgaven, kaller Showalter for feministisk 

kritikk («Feminist Critique) Den tar for seg kvinnen som leser, og hvilken påvirkning den 

mannlige litteraturen har når den fremstiller stereotypiske, begrensende bilder av kvinnen. 

Retningen demonstrerer hvordan posisjonen menn har i samfunnet hele tiden etableres og 

opprettholdes gjennom litteraturen, men også gjennom mannlige kritikere. Ved å avdekke 

hvordan kjønnsrollemønstre holdes ved like av litteraturen, utfordres det mannlige 

perspektivet som mange forfattere og kritikere har inntatt. Den feministiske kritikken hadde 

som mål å avdekke disse lesemåtene. Det skal legges til at retningen i større grad sier noe om 

hva menn har ment at kvinner skal være, men ser derimot mindre på den kvinnelige 

erfaringen. (Showalter, 1985, s. 128-132).  

 

I Kate Milletts bok Sexual Politics, («Sex og makt») fra 1970, kommer denne fallossentriske 

kritikken til syne, tydelig inspirert av Simone de Beauvoir. Milletts lesninger av anerkjente 

angloamerikanske verk av mannlige forfattere, blant andre D. H. Lawrence, Norman Mailer 

og Henry Miller, ga uttrykk for at kvinnene ble framstilt som en passiv part uten vilje og 

identitet, i motsetning til den handlende mannen som kontrollerer og hersker over kvinnen. 

Dette kommer særlig til uttrykk gjennom det seksuelle forholdet. Et eksempel er Henry 

Millers autobiografiske bok Sexus fra 1949, der hovedpersonen Val har en seksuell relasjon til 

sine beste venns kone, Ida. Maktbalansen mellom de to er ujevn, der Val fremstilles som et 

aktivt dominerende, seksuelt overmenneske som har kvinnen i sin hule hånd. Millett trekker 

frem flere episoder i boka der dette kommer til uttrykk: 
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For the passage is not only a vivacious and imaginative use of circumstance, detail, and 

context to evoke the excitations of sexual intercourse, it is also a male assertion of dominance 

over a weak, compliant, and rather unintelligent female. It is a case of sexual politics at the 

fundamental level of copulation. (Millett, 2016, s. 6) 

 

Millett argumenterer for at kjønn må diskuteres politisk og sammenligner det med 

rasediskusjonen på 50- og 60-tallet i USA der, en kollektiv gruppe definert av biologi blir 

kontrollert av en annen gruppe som også er definert ved det samme. Videre peker hun på at 

slike «birth right»- grupper blir et mindre og mindre vanlig fenomen, mye på grunn av 

nettopp det politiske. Undertrykkelse fører til organisert politisk kamp, som igjen fører til 

endring. Det eneste området der dette ser ut til å ikke endres er maktforholdet mellom 

kjønnene, som i korte trekk styres av dominans og underkuelse. Millett gir så et forsøk på å 

definere hvordan og hvorfor samfunnet har blitt grunnleggende patriarkalsk, og forklarer det 

ved å se på ideologiske, biologiske, sosiologiske og antropologiske årsaker. Her er blant annet 

begrepene maskulin og feminin sentrale, fordi de har blitt en måte å definere typiske mannlige 

og kvinnelige egenskaper. Eksempelvis vil typiske maskuline egenskaper være aggresjon, 

intelligens og effektivitet, mens feminine vil være føyelighet, passivitet og uvitenhet. Disse 

egenskapene har deretter, gjennom patriarkalske strukturer og sosialisering, blitt en del av 

samfunnet. Dette er i tråd med det Simone de Beauvoir pekte på tjue år tidligere, og i likhet 

med henne trekker Millett frem at forsøk på å bevise biologiske forskjeller utover de 

kroppslige vi allerede kjenner til, foreløpig har kommet til kort, noe som igjen forsterker 

tanken om at kjønnede egenskaper er en kulturelt konstruert idé (Millett, 2016, s. 23-29).  

 

De såkalt maskuline og feminine egenskapene er altså, ifølge Millett, noe som forsterkes 

gjennom litteratur skrevet av mannlige forfattere. Fordi litteraturen kan anses som et bidrag i 

en motrevolusjon som fortsetter å undertrykke og motarbeide den feministiske bevegelsen 

fungerer de som politikere som bidrar til å opprettholde patriarkalske strukturer og sørge for 

at kvinnens erfaringer ikke kommer til uttrykk gjennom verkene. Dette skjer gjennom valg av 

språk, synsvinkel og handling. Kvinnens handlinger blir passivisert og formidlet gjennom 

mannen. I Henry Millers seksuelle skildringer eksempelvis: «Jeg rugger en tanke på henne, 

bare ganske lite. Hun reagerer som vasstrukken tømmerstokk. Sånn kommer hun til å bli 

liggende, som i den dypeste søvn […] Det er fantastisk å ligge slik og knulle sin egen kone 

som var hun en død gamp» (Miller, 1974, s. 92). 
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I Sexus glorifiseres mannens handlinger og han fremstilles som en kvinner ikke kan få nok av, 

som om han innehar en kraft de ikke kan motstå. Der nevnte sitat i bunn og grunn beskriver 

en sovevoldtekt fremstilles det likevel som noe kvinnen innerst inne ønsker. «Det må skje 

mens hun later som hun sover, ellers vil hun føle seg besudlet» (Miller, 1974, s. 91). 

Bagatelliseringen av kvinnens valg og samtykke er også formidlet gjennom våre egne norske 

forfattere der Jens Bjørneboe og Agnar Mykle kan stå som gode eksempler. I artikkelen «Et 

stykke Norge» spør Toril Moi hva litteraturen fra 50- og 60-tallet kan fortelle oss om samtida 

den er skrevet i, og hvordan et svært problematisk syn på seksualitet og kvinner tydeliggjøres 

gjennom kjente romaner, og resepsjonen av disse. Bjørneboes Jonas og Mykles Sangen om 

den røde rubin inneholder begge episoder som alminneliggjør og bagatelliserer overgrep, uten 

at dette ble lagt merke til da de kom ut på 1950-tallet. Både Agnar Mykle og Jens Bjørneboe 

kom i hardt vær på grunn av sine seksuelle skildringer, men det var ikke den overdrevne 

maktbruken og misogynien som utløste reaksjonene. Det var de detaljerte seksuelle 

skildringene som var problematiske. Moi setter fingeren på hvordan verken hun selv eller 

samtidige anmeldere bet seg merke i disse episodene, og hvordan romanene ble et innlegg i 

debatten rundt fri sex og seksuell revolusjon, som senere ble problematisert av 

kvinnebevegelsen: 

 

Dette er den misogyne bakgrunnen for den såkalt seksuelle revolusjonen som eksploderte på 

1960-tallet. For den handlet først og fremst om at menn skulle frigjøre seg fra puritansk 

moralisme og trangsynt kristendom. Kvinner skulle også gjøre det, men på menns seksuelle 

premisser. Den nye kvinnebevegelsen, som skulle bli så avgjørende for mitt liv, oppsto som en 

reaksjon mot slike holdninger. Slik danner Bjørneboe og Mykles sexbeskrivelser fra 

femtitallet også bakgrunnen for den nye kvinnebevegelsen på 1960- og 70-tallet. For i dag kan 

vi se at de to forfatterne beskriver et mannssamfunn som overhodet ikke så sitt eget kvinnehat. 

(Moi, 2020) 
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2.5 Oppsummering av teori 

Den nyere feministiske litteraturteorien er altså i stor grad knyttet opp mot kvinnen som 

forfatter, og belyser hvordan disse har blitt undertrykket av en mannlig forfattertradisjon. 

Mange av teoretikerne har dermed tatt det som sin oppgave å undersøke det særegne feminine 

i verk og språk, for å se om dette kan fortelle noe om den kvinnelige erfaringen. Likevel har 

flere, over en lang tidsperiode, vært opptatt av å se på fremstillingen av kvinnen i 

litteraturhistorien, og hvordan denne har vært med på å understøtte og bekrefte 

sosialkonstruktivistiske holdninger til kjønn i samfunnet. Gjennom litteraturkritikk helt 

tilbake til middelalderen har flere pekt på disse tendensene, og ut fra deres observasjoner kan 

man trekke den slutningen at mange mannlige forfatteres fremstilling av kvinnen sikrer 

opprettholdelsen av patriarkalske strukturer som undertrykker kvinnens stilling i verden. Vi 

har sett at flere har pekt på hvordan kvinners seksualitet også ses i sammenheng med en 

mannlig erfaring, og at disse blir forsterket gjennom litteraturen som blir skrevet av menn. 

Litteraturen sørger for å bagatellisere seksuelle overgrep der kvinnen har å innfinne seg med 

mannens vilje og ønsker. Samfunnet generelt, og litteraturen spesielt, sørger for å skape et 

bilde av kvinnen som passiv, viljeløs og underkastet mannen. Hun defineres ut fra mannen, 

både direkte gjennom litteraturen, men også indirekte gjennom innlærte holdninger og 

antagelser. Den systematiske og strukturelle nedgraderingen av kvinner gjør, ifølge blant 

andre Simone de Beauvoir, at kvinnen begrenses og står i et forhold til mannen som ligner på 

det en vasall hadde til sin herre i middelalderen. For å endre denne strukturen er det 

nødvendig med full likestilling mellom kjønnene, noe som også betyr at det må skje noe med 

fremstillingen av kvinner, men også et økt fokus på å formidle en kvinnelig erfaring gjennom 

kunst og kultur. 
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3 Trost i taklampa 

 

Trost i taklampa ble utgitt på Tiden Norsk Forlag i 1950. I salgsåret ble den solgt i 52 000 

eksemplarer, og var den mestselgende skjønnlitterære boka i Norge helt fram til 1988 

(Prøysen, 1989, s. 63). Det sier noe om romanens popularitet, og at den må ha truffet bredt 

blant publikum. Det forteller også at romanen ikke nødvendigvis er avhengig av kontekst og 

tida den ble skrevet i, selv om bokas tematikk og motiv er tydelig forankret i én spesiell tid i 

historien. Romanen har kommet i flere utgaver. 1950, 1969, 1978, 1989 og 2004. Den er i 

tillegg en del av Den Norske Bokklubbens samling Alf Prøysen forteller fra 1975. I 1952 

hadde teaterversjonen av romanen premiere på Det Norske Teatret, og i 1955 ble romanen til 

film med regi av Erik Borge. I 1962 var det duket for musikalversjonen av romanen, også 

dette på Det Norske Teatret. («Trost i taklampa», 2019). Stykket er satt opp ved teatret flere 

ganger, senest i 2014 i forbindelse med Prøysen-året. Til musikalen skrev Prøysen flere 

sanger som er godt kjent i dag, blant annet Blåklokkevikua. 

 

3.1 Romanens handling 

Trost i taklampa skildrer et par sommeruker på en flatbygd på Østlandet i det som må være 

like før eller like etter andre verdenskrig. Handlingen dreier seg rundt to personer: dikteren 

Lundjordet og ungjenta Gunvor Smikkstugun. De to ankommer den samme bygda på samme 

tid og med to forskjellige mål for øyet. Historiene deres krysser hverandre kort, men i 

romanen har de lite med hverandre å gjøre. De kan likevel kalles rivaler og står som 

ideologiske motstandere på hver sin side av debatten rundt «flukten fra landsbygda». Til tross 

for en ideologisk uenighet har Lundjordet og Gunvor til felles at de begge har forlatt 

hjembygda til fordel for byen. Lundjordets agenda er å holde et foredrag om det store 

fraflyttingsproblemet som var aktuelt på bygdene i etterkrigstida. For mange er Lundjordet 

bygdas store sønn og han forfekter en nasjonalromantisk holdning til livet på landet. For den 

samfunnets høyere klasse fremstår han som en hjemvendt helt som skal redde bygda fra å bli 

folketom, ved å deklamere sin kunst og kunnskap til arbeiderne. «[H]an har uttalt seg i 

lokalavisen om at ‘situasjonen er alvorlig’ og at han glede seg tel å kåmmå att og forklare folk 

litt om å nødvendig det er å vara trufast mot hembygden» (Tit, s. 7). Lundjordets besøk fører 

til at høytstående medlemmer av bygdesamfunnet kaster seg rundt for å sørge for den best 

mulige oppvartningen av dikteren. For disse anses Lundjordet som nærmest en frelser og 

predikant. «[N]å ska dom bættere bli riste og skaka så dom vakne, og få opp auglugga sine så 
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dom ser!» (Tit, s. 5).  Blant de som skal ta imot Lundjordet finner vi Gregersen som er 

redaktør for lokalavisa, læreren Brekkestøl og storbonden Smikkstad. De er alle 

representanter for den kulturelle, økonomiske og intellektuelle eliten, den gruppa Gunvor 

kaller «de huguskakke», som står i motsetning til tjenerne og arbeidsfolket som hun selv er en 

del av.  

 

Gunvor er tilbake i hjembygda på sommerferie. Hun har flyttet hjemmefra til fordel for arbeid 

i byen og skal besøke familien. Det ligger likevel noe mer bak besøket. Gunvor kommer hjem 

med det som virker som et tyngende behov for å bevise noe. «I blåklokkeviku’n skulle det 

skje, hadde hu tenkt når a drømte om å få kåmmå hematt på ferie og riktig valse opp» (Tit, s. 

38). Gunvors hovedmotivasjon for å komme hjem virker å være reaksjonene fra 

sambygdingene. Hun skal «valse opp» og demonstrere sitt klassehopp, men på et mer 

kollektivt plan ønsker hun også å vise at gresset kan være grønnere på den andre siden. Hun 

vil at andre skal følge hennes eksempel: 

 

Og flire skulle a gjøra hår eneste dag hu hadde fri, flire og vara fri, så folk krympe seg der 

dom sto og saug seg i tannhøla og lea på gebisset. Hu skulle itte mane folk tel å vara trufaste 

ved jorda, hu skulle danse og glitre og trekke de andre etter seg. I fjorten daer skulle a vara fin 

dame som de andre tala på og misunte og strekte seg imot. (Tit, s. 49) 

 

Historien bygger seg opp parallelt mot to arrangementer som finner sted på samme dag, 

Lundjordets foredrag og en dans på sletta for tjenestefolket i bygda. Det hele kulminerer i en 

stor slåsskamp på nevnte slette, hvor Gunvor blir stående rasende, skadet og alene. Hun blir et 

offer for sin egen plan og bekrefter «de huguskakkes» tanker om at «… det er verste folket 

dessa som reise ut og bære kjæm att en tur» (Tit, s. 184). 

 

3.2 Resepsjon 

Da boka kom ut var Prøysen allerede en kjent og verdsatt forfatter og visesanger, som var ute 

på turneer, spilte på radio og plater. Han var et kjent fjes, og av anmeldelser kommer det frem 

at mange følte kjennskap til både Prøysen og det han skrev om. Det var først og fremst visene 

han var kjent for, selv om han noen år tidligere hadde fått en god anmeldelse av Aksel 

Sandemose for Dørstokken heme, der han ble sammenlignet med både Ibsen og Hamsun 

(Hagen sitert av Hoel, 1994, s. 13). Forventningene til hans første roman var altså store, og 
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mottakelsen var delt. Blant de som var mer negativt innstilt finner vi blant andre Barbra Ring, 

som anmeldte boka i Nationen, 23. november 1950. Hun avsto fra å i det hele tatt kalle boka 

en roman, og mente at det snarere var en folkelivsskildring. «Nei, Alf Prøysen! Når man har 

vunnet hele Østlands-Norge med sine overdådige viser skulle man være fornøyd med det og 

ikke forsøke seg som romanforfatter» (Ring, 1950). Dette synet på Prøysen som 

romanforfatter er interessant både fordi Trost i taklampa ble så populær, men også han ikke 

skrev flere romaner. I sin avhandling peker Fyksen (2018, s. 30) at Rings holdninger bærer 

preg av hvordan en skal se litteraturen, og hvilken litteratur som er «verdig» nok til å kunne 

kalles roman fremfor folkelivsskildring. I nettopp denne motsetningen kan en også lese inn en 

tanke om at det eksisterer et skille mellom «høykultur» og «lavkultur», og hvordan Prøysen 

av Ring blir plassert i den siste.  

 

En annen anmelder som også trekker frem denne motsetningen i den norske litteraturen, er 

Arve Moen i Arbeiderbladet. Ifølge han er jobben som anmelder for norsk litteratur en 

krevende og dyster oppgave, «drepende i sitt alvor». Ethvert muntert bidrag møtes med en, 

ifølge Moen, sterk mistillit. I motsetning til Ring er Moen begeistret for Prøysens 

humoristiske vinkling, fordi han ser at den også har et dypt alvor som presenteres på en 

satirisk måte. Han sammenligner boka med «manna i ørkenen», og har sett noe av det samme 

i Prøysens karakterer som jeg ønsker å trekke frem i denne oppgaven: 

 

Prøysen er ikke snauere enn at han gjør ‘byjåla’ – denne i all litteratur latterliggjorte 

skikkelsen – til sin heltinne. Hun flammer som en rød valmue mot den loddengrå bakgrunnen. 

Det er sjelden at en ung forfatter behersker sitt persongalleri så fullkomment. Prøysen kjenner 

disse menneskene innenfra, vet hvorfor de er blitt som de er, og har en imponerende artistisk 

evne til å la dem utfolde seg med alle sine eiendommeligheter. Ofte er det bare et lite bilde 

eller en underfundig tone i språket som får skikkelsene til å stå tindrende klare og levende 

foran oss. Og han spiller på så mange strenger. Her er infam hån og forakt, elskverdig 

latterliggjørelse, vennlig sympati og den ømmeste medfølelse. Og Prøysen er ikke så 

skjematisk at han bare maler i svart og hvitt alt ettersom det er kakser eller småfolk han 

skildrer. Nettopp dette at han også har en våkent øye for den gjensidige misunnelsen og 

fordomsfullheten hos dem som står hans hjerte nærmest, viser at han er en klok og gjennom 

redelig dikter. (Moen, 1950) 
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Moens observasjoner tyder på at han, i motsetning til Ring, ser Prøysens innblikk i det miljøet 

han skildrer, og at dette har gitt han en unik kunnskap som han har alle forutsetninger for å 

forstå. Prøysen velger Gunvor til sin hovedperson, og til tross for at hun som type er lett å 

karikere og latterliggjøre, ser han bak fasaden og gir henne en bakgrunnshistorie som 

forklarer hvorfor hun er som hun er. 

 

Moens anmeldelse er ikke unik, og det ser ut til at flere er enige når det gjelder Prøysens 

persongalleri. I en anmeldelse av ukjent forfatter i Halden Arbeiderblad den 1. november 

1950 står det at: «Her er et mylder av figurer som alle er sett med det samme ‘innvendige’ 

blikket for det menneskelige og det avslørende. Men fordi forfatteren har et åpent og våkent 

øye for forutsetningene hos sine personer, blir hans ironi eller satire aldri ondskapsfull». Igjen 

er det Prøysens kjennskap og forståelse som vektlegges. At han har et blikk som går bakenfor 

og som avslører karakterenes menneskelige aspekter. I denne forståelsen legges det også til 

rette for den sympatiske vinklingen som ligger som et bakteppe i de fleste av romanens 

personskildringer, kanskje med unntak av den karikerte fremstillingen av Lundjordet og hans 

meningsfeller. Her kommer Prøysens sarkasme, som flere av anmelderne trekker frem, til 

uttrykk. 

 

Til tross for en jevnt over god mottakelse var det flere som delte Barbra Rings syn på Trost i 

taklampa, og disse var ofte uenige i nettopp det de positive anmeldelsene nevner om det dype 

dykket i romanens persongalleri. I Svein Paulsens anmeldelse for Tidens Krav vektlegges det 

en ensidig og overfladisk fremstilling av de forskjellige menneskene. «En kommer aldri 

personene helt inn på livet. De blir bare representanter for et miljø, skildret med varsom 

forståelse og til dels medlidenhet, men ikke med kjærlighet» (Paulsen, 1950). Han skriver 

videre at romanens ironi fører til et hån fremfor en forståelse, og at Prøysens håndtering av 

bokas sentrale problemstilling dermed virker grunn. «Han bryr seg ikke om årsaken, og man 

får inntrykk av at hele landsbygda må være en slags tvangsanstalt, og at alle som lever i en by 

har herrens glade dager i overflod» Av det mer kritiske slaget finner vi i Friheten en 

anmeldelse signert «J.D.» Vedkommende peker også på at Lundjordet blir en karikatur 

fremfor en troverdig person, fordi han er skrevet med en overtydelig antipati. Når det kommer 

til Gunvor mener anmelderen at:  
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Prøysen har ødslet sin sympati over den unge dame – en fresk jentunge. Hun er på den korte 

tiden i byen blitt så frigjort at det nesten ikke er til å tro. I det hele tatt lider boka av en alt for 

tydelig sympati og antipati. Forfatteren tar sakene for lettvint. Alle har nok ikke så lett for å 

klare overgangen. (J.D. 1950). 

 

I Rana Blad skriver Roar Eide at Trost i taklampa ikke er en god roman. I likhet med Barbra 

Ring kaller han det en folkelivsskildring som riktignok er god, men ikke noe særlig mer enn 

det.  Begrunnelsen for dette ligger i hans mening om at Prøysen kun skraper i karakterenes 

overflate. Han stiller seg likevel positivt til at romanen ikke maler et idealbilde av noen 

personer, men at vi likevel blir glad i dem. Han peker også på at romanen har en egenverdi 

«fordi den i en tid som på mange måter holder på å glemme mennesker for ideer og 

samfunnshensyn, peker på at det enkelte menneske og dets trivsel og lykke allikevel blir det 

grunnleggende» (Eide, 1950). 

 

Når det kommer til fremstillingen av Gunvor er det, som allerede nevnt, flere som trekker 

frem at det var uvanlig at Prøysen valgte seg en utspjåka byjente til sin heltinne. I flere av 

anmeldelsene vektlegges det at Gunvor har mange egenskaper, og det er ikke nødvendigvis 

alle en får sympati og forståelse for. Det er også dette fokuset denne oppgaven legger opp til å 

drøfte mer inngående, og disse anmeldelsene viser at mange andre også har bitt seg merke i 

det samme. Ved en enkel gjennomlesning kan romanens persongalleri se ut til å være preget 

av typer og karikaturer, noe som igjen skaper en forståelse for det flere av anmelderne skriver. 

Jeg vil likevel si meg enig i det mange av de positive anmeldelsene trekker frem, nemlig at 

Prøysens personskildringer byr på mye mer enn en typifisering av mennesker. Det er blikket 

for det menneskelige som sørger for forståelsen av hvorfor karakterene er som de er. De er 

også tegnet med forskjellige egenskaper, og blir oppfattet forskjellig av de ulike karakterene i 

romanen. I Glåmdalens anmeldelse, signert «W-mar», hylles nettopp dette. 

 

Ei jente full av leven og gøy, men innerst inne sterk som et fjell. Hun blir slått på dansebanen 

så klærne er bare filler og hun sjøl i elendig forfatning. Men hjelp!? Nei takk! Hun sier dem 

alle hva hun mener om dem. Her vrimler av personer i denne boka. Her har vi Kristine 

Krokengen, ydmyk i andres øyne, stillferdig ondskapsfull, lur som den vonde sjøl. Og i et lite 

glimt har Prøysen gitt oss den praktfulle Martja Krokenga, stillfarende, uendelig god, den 

alltid hjelpsomme, den fromme og store livsfilosofen. (1950) 
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Interessant nok har anmelderen her fokusert på kvinnene og deres flere egenskaper. Dette er i 

tråd med de observasjonene jeg selv har gjort, og som danner utgangspunkt for denne 

oppgaven. Det er kvinnene som er mangfoldige, fulle av egenskaper som gir de dybde og 

grunnlag for forståelse utover de enkelte handlinger som ved første øyekast kan virke 

vanskelig å forstå. Ved å tegne dem med flere streker dannes det et nett som løfter kvinnene 

ut av typifikasjonen, og inn i den individualiserte sfæren. Dette gjelder ikke i like stor grad for 

de mannlige karakterene. 

 

Flere av anmeldelsene retter fokus på karikeringen av dikteren Lundjordet, og hevder at det er 

her Prøysen maler med en såpass bred sarkasmepensel at det grenser over til hån. At 

Lundjordet er skrevet med antipati er helt tydelig, og det er aldri tvil om hvor Prøysen har sin 

tilhørighet og sympati. De huguskakke, med Lundjordet i spissen, kommer ikke godt ut av 

det, og gjennom å ikke gi de den samme bakgrunnshistorien som flere av de andre 

karakterene i romanen, etableres ikke den samme forståelsen som man får for særskilt det 

kvinnelige tjenestefolket. 

 

3.3 Historisk bakteppe 

 

3.3.1 Flukten fra landsbygda 

Romanen tar utgangspunkt i den samtidige problematiseringen av fraflytting fra bygdene og 

til byene. Urbaniseringen av Norge skjøt fart etter 1850. Økende industrialisering og bedre 

jordbruksteknologi førte til at det var behov for færre folk på bygdene, samtidig som 

befolkningsveksten i landet førte til at flere «overflødige» søkte seg til byene som vokste 

markant. Blant annet vokste Christianias innbyggertall fra 69 000 i 1865, til 330 000 i 1920 

(Myhre, 2020). Problemet ble omtalt som «Flukten fra landsbygda». Romanen aktualiserte 

med andre ord en tematikk som var godt etablert i samfunnet. Ifølge en møteprotokoll fra 

Stortinget 20. mars 1946 foregikk det forhandlinger om å styrke jordbrukets stilling i Norge. 

Både jordbruk- og fiskerinæringa var dårligere betalt enn industrien og forskjellene i 

levestandard mellom by og land var vesentlige. Stortingsrepresentant Erling Wikborg fra 

Kristelig folkeparti fremmet et forslag om å sette i gang undersøkelser av levestandard og 

lønn på bygdene, og se dette i forhold til det samme i byene. Han påpekte at: «Det er mange 

momenter som ligger bak problemet om vandringen fra land til by, men jeg er sikker på at 

lønnskløften er en av de sterkest virkende faktorer der» (Stortinget, 1946, s. 369). Han nevner 
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også at det hadde blitt vanskeligere å skaffe arbeidskraft til næringen, særlig sveisere. Dette 

kan være en indikator på at flere valgte å forlate de tradisjonelle jordbruksyrkene, samtidig 

som det også tyder på at industrialisering og teknologi gjorde noen av yrkene overflødige. 

Uavhengig av årsak var flukten fra landsbygda oppe til diskusjon flere ganger i Stortinget, og 

det ble ansett som et alvorlig problem i etterkrigstidens Norge at flere valgte å forlate 

bygdene.  

 

I juni 1946 tolket Stortinget fraflyttinga som et signal på uutholdelige levekår i skog- og 

jordbruksnæringa og de nedsatte Jamstellingskomiteen hvis mandat var å fremme tiltak som 

kunne bidra til å utjevne forskjeller i levekår mellom de ulike næringene i Norge. (Fossen, 

1996, s. 17). De gjorde flere undersøkelser og komiteens framstilling av resultatene viste at et 

viktig moment for mange som flytta fra bygdene var ønsket om å komme seg over i et annet 

yrke, både på grunn av at arbeidet var veldig slitsomt, i tillegg til at lønna var lav. De trakk 

også fram at ordningen av arbeidet var svak med lange og uforutsigbare arbeidsdager og ga en 

manglende følelse av selvstendighet. De store klasseforskjellene på bygdene, særlig på 

Østlandet, gjorde seg også gjeldende og førte til fraflytting. Eksempelvis var forskjellene på 

bosituasjonen til gårdbrukerne og arbeiderne stor, og disse var i tillegg mer synlig enn de var i 

byene. For de ungdommene som valgte å dra, viste det seg også at mangelen på sosiale og 

kulturelle muligheter på bygdene var en svært viktig årsak til flyttinga. I etterkrigstida ble 

også utdanning mulig for flere, både ved at skoleverket ble større og at Lånekassen ble 

opprettet i 1947. Det ble derfor flere som forlot bygda for å gå på skole, og mange av disse 

vendte ikke tilbake, da hjembygdene ikke ga dem muligheter til å bruke utdanningen (Fossen, 

1996). 

 

Jamstellingskomiteens data besto også av flere intervjuer med utflyttere, og utdrag fra disse er 

sitert i Asbjørn Fossens bok Flukten fra landsbyga. 50 år etter (1996). Intervjuene viser at 

Jamstellingskomiteens framstilling stemmer med det flere av utflytterne uttrykte om årsak til 

flyttingen. I 1947 kom boka Flukten fra landsbygda der forfatteren Edgar Henriksen i forkant 

hadde pratet med over hundre unge og «litt eldre» mennesker og skrevet ned over seksti av 

samtalene. Tjue av samtalene er gjengitt i boka. Det kommer fram at for mange var 

belastningen av hvordan andre så på jordbrukere og skogsarbeidere stor. En tidligere 

skogsarbeider fortalte:  
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Det er godt å kunne leve som andre mennesker og kjenne at en blir respektert. – Skogsarbeider 

– det betyr nærmest en dumrian, fattigmann, en som ikke kan bruke noe annet enn øks og sag. 

Hvor ofte har jeg ikke møtt foraktelige miner når jeg ble presentert for et menneske, og han 

fikk vite at jeg bare var skogsarbeider – en som ikke telte med. Jeg kjente det slik at jeg sto på 

et av de laveste trinn på samfunnsstigen. Det var bare hver gang en skogeier trengte hjelp, jeg 

fikk føle en vennskapelig hånd om aksla og møte et oppmuntrende smil  

(Henriksen, 1947, s. 34-35). 

 

Av Henriksens intervjuer kommer det også fram at flukten ofte var basert på egne ønsker, 

ikke kun fordi levekårene var så dårlige at menneskene ikke hadde annet valg. Gunvor 

Smikkstugun kan i så måte tjene som et godt eksempel på tendensen. Hun ønsker seg et 

enklere og bedre liv, og oppnår nettopp dette i byen. Levestandarden på bygda er lav og 

hverdagen er tøff, samtidig som den moderne utviklingen stadig gjør sitt inntog. Med 

industrialisering, ny teknologi og effektivisering økte levestandarden. Flere ønsket å realisere 

seg selv og gjøre noe med drømmene sine. «Skomaker, bli ved din lest» var ikke lenger like 

aktuelt. Blant de yngre personene i romanen kommer det fram at det er flere som kunne tenke 

seg å reise ut, men at de færreste faktisk gjør det. Kan dette ønsket ses på som en tendens 

blant etterkrigstidas ungdommer, og er dette et signal om en endring i samfunnets 

forventningspress? En av Henriksens samtalepartnere satte ord på noe annet som var viktig 

for unge jenter på 40-tallet. Hun var tidligere bondedatter som nå jobbet på kontor, og i likhet 

med Gunvor ønsket hun ikke å bli bondekone. Hun oppsummerte at hovedårsaken var at yrket 

hadde en lavtstående stilling i samfunnet. Hun sier også at:  

 

Jeg kan for eksempel ikke gå med rødlakkerte negler, silkestrømper og røde lepper i 

bondeyrket. Det passer ikke. Jeg kan ikke være chikk, følge med i siste hattemoter, kjoler, sko 

og mye annet […] Jeg liker å more meg, oppleve og suge til meg av alle de fornøyelser et 

moderne bysamfunn kan gi: Konserter, baller, teater og god film. (Henriksen, 1947, s. 41-42)  

 

I likhet med ungdommene i Prøysens roman var bylivet altså en reell drøm for norsk 

bygdeungdom. Etter hvert som byene utviklet seg og behovet for arbeidere vokste fram, åpnet 

det seg muligheter for et nytt og annerledes liv. Det er nærliggende å tro at dette var med på å 

skape en trend der flere og flere forlot miljøet de vokste opp i for å stake ut nye kurser for seg 

selv. Prøysen selv var jo også en av disse ungdommene og uttalte selv hva han mente om 

dette i et intervju rundt tematikken i Trost i taklampa: 
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Alle har jo en drøm om å utvikle seg, og en behøver da itte gå på skule for å utvikle seg. Hvis 

det er ei jinte for eksempel som har én drøm. Det kan væra å bare være serveringsdame på en 

kafé. Det er hennes liv, det er hennes drøm. Og da har ingen rett til å seie til henne at du må 

tenkje på at det er jorda som før øss. Og dom har ingen rett til å seie åt henne som så at det er 

det er å være heme i hjembygden som er det likeste ta alt. Hu har sin lille drøm som hu må få 

lov til å realisere likesåvæl som de som les på skulen og blir professorer, og kjem hematt og 

seier det åt den jinta, for det er dom som gjør det. (NRK, 2014). 

 

Her poengterte Prøysen at det måtte være plass til drømmene også for dem som ikke reiste til 

byen for å ta utdanning. Han pekte på individets rett til å utvikle seg, noe som også trekkes 

frem som et viktig poeng for menneskene i Henriksens intervjuer. Det er rimelig å anta at 

dette individualistiske fokuset økte i takt med en forbedret økonomi for folk flest, i tillegg til 

større muligheter for utdanning og flere muligheter for yrkesvalg enn det tidligere 

tradisjonelle gårdsarbeidet. Forskjellen mellom Prøysens roman og de data som 

Jamstellingskomiteen kom fram til, er at Prøysen satte sitt lys på hvordan de som reiste ut ble 

sett på av de som ikke gjorde det. Der de intervjuede kun forteller om hvordan de har blitt sett 

ned på av andre fordi de jobbet i jord- og skogbruk, får man ikke noe innblikk i hvordan disse 

ble mottatt av hjembygdingene fordi de forlot yrket. Prøysen retter dermed sin pekefinger 

både mot de som reiste og ble «professorer», men også hvordan bygdefolket, arbeiderne og 

gårdbrukerne, så på sine «egne» som tok andre valg enn det som tradisjonelt var forventet. 

 

En annen samtidig forfatter som også satte ord på den samme problematikken, var Tor 

Jonsson. Han vokste opp under fattige kår i Lom, og gjorde seg mange av de samme 

erfaringene som Prøysen. I 1950, samme år som Trost i taklampa, kom boka Nesler ut. Denne 

var en samling ulike artikler og innlegg han hadde skrevet, og som hadde blitt trykket i 

Dagbladet, Arbeiderbladet og i bladet Bygdeungdommen (Gatland, 2009). Jonsson døde 

allerede i 1951, men etter hans død, i 1952, kom bind 2, Nesler: ny samling ut. Bøkene 

skildrer mye av den samme tematikken som Trost i taklampa. Jonsson er skarp i sin kritikk av 

bondesamfunnet, og det gjennomgående hovedsynet er at bondekulturen har vokst fram på 

grunnlag av et gammelt ættesamfunn der menneskets verdi ble satt etter familie og eiendom. 

Dette mente han hadde ført til manglende varme i bygda og at klasseskillene gjorde at folk 

tråkket hverandre ned, likt det vi ser skildret i Prøysens litteratur. Jonsson reiste selv fra Lom 

og fikk også stor suksess som forfatter. I teksten «Kald kultur» fra Nesler skriver han: 
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Meir og meir sakna eg hjartevarmen i bygda. Saknaden dreiv meg ut på leiting, eg fann 

diktinga, kunsten, skapt av menneske som hadde brote seg ut or miljøfengslet og opna sitt 

hjarte for alle. Eg så klårare og klårare at bygdakulturen er ein kald kultur, det beste i 

bygdamennesket er bunde av konvensjonar frå primitive tider. (Jonsson, 1950, s. 15-16). 

 

I likhet med Prøysens uttrykk om retten til å leve ut sin drøm om et bedre liv, utdyper Jonsson 

at denne trangen til å forlate bygda også kan handle om å gjøre seg fri fra ættesamfunnet som 

binder folk fast i fattigdom og elendighet:  

 

I slike [bygde]samfunn kan det vera eit vågespel å leva seg utom konvensjonane. Dei fleste 

vågar det ikkje. Men ein draum slår ned: Kanskje i byen –. Ofte blir vel byen eit vonbrot. Men 

byen har likevel ein stor føremon synest den ættepinte bygdaungdomen: Du er ukjend. Igjen 

veit kven du var i bygda, kven foreldra dine var og kva besteforeldra dine gjorde. Er det ikkje 

nok til å gjera den grå fabrikkdagen til eit paradis for den som har frose på tuftene etter 

ættesamfunnet? (Jonsson, 1950, s. 27-28.) 

 

Nettopp dette kan en og si at er en av Gunvors motivasjoner i Trost i taklampa. Hun ønsker å 

unngå det hun anser som skjebnen for ei husmannsjente: «Je trur nå det er mye faliere å bli 

her i bygden stort lenger. Iæillfæill for meg. Je vil itte råke ut for å bli nødt tel å gifte meg 

med en tufs og fløtta inn i en sveiserbolig med fritt hus og lys og ved og poteter og mjølk» 

(Tit, s. 45). Gunvor reiser derfor, i likhet med Prøysen og Jonsson, til byen fremfor å 

akseptere en deterministisk holdning til sin egen framtid. Koste hva det koste vil. 

 

Gunvors problem er dermed ikke at andre utenbygdsfra ser ned på henne på grunn av hennes 

lave status som husmannsjente, slik som mange av Henriksens informanter kunne melde om. 

Ved å flytte til byen blir hun en del av en større strøm med folk som kom fra mange 

forskjellige steder, og hun frir seg dermed fra ættesamfunnet som Jonsson skildrer. I byen er 

det ingen som ser at faren din jobber som griskokk, og hun slipper unna det knugende grepet 

bygda ser ut til å ha på tjenestefolket. 
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3.3.2 Bygdedyr og bokprat 

Gunvors ønske om å forlate bygda tar utgangspunkt i det hun gjennom hele oppveksten har 

blitt konfrontert med: hvordan klasseskiller rettferdiggjør forskjellene på folk, og hvordan de 

svakeste alltid kommer til kort. I Gunvors miljø er det forskjellene på bonden og husmannen 

som tydeliggjør klasseskillene. Ved hjelp av det Gunvor kaller bokprat, bruker overklassen 

språket til å få tjenestefolket til å «vara trufaste mot jorda». Praten dreier seg rundt at en skal 

føle stolthet og nærhet til det å jobbe med hendene, og hvor ærefullt yrket er. Dikteren 

Lundjordet har en viktig rolle i dette ved at han, gjennom sin diktning, formidler budskapet: 

«En trofast jordens tjener får ro i jordens favn» (Tit, s. 10). Praten kommer altså både fra 

bonden sjøl, men også fra den kulturelle eliten, som med et nasjonalromantisk blikk 

idealiserer landarbeidet. Praten kan identifiseres som en hersketeknikk, og handler vel i større 

grad om at de skal være trofaste mot sine arbeidsgivere, fremfor å søke seg til de nye 

mulighetene i byen. «Hu kjente den leksa ifrå gardom der a hadde vøri. Det var slikt dom 

trøste tenera med for å få gjort ting dom itte ville gjøra sjøl (Tit, s. 47). 

 

Fyksen (2018) peker på at praten på sikt tas opp hos tjenerne også. Dette kan en tydelig se i 

skildringen av Arne Barnehjemsgutt. Arne er griskokk og fjøsgutt på Smikkstad. Han har 

vokst opp på barnehjem og var blant dem som faktisk ønsket å bli i bygda, selv om han fikk 

«merkje at det var slitsamt å bli det største i væl’n» (Tit, s. 87). Arne reiser selv inn til byen 

etter en samtale med andre tjenere på gården, Elise, Hjalmar og Harald. Alle uttrykker et 

ønske om å reise til byen og har klare planer for hvordan det skal foregå. Når våren kommer 

viser det seg at de alle likevel blir et halvår til. «Jo da, kjærringa hadde kømmi tel a Elise og 

sagt at en veit å en har, men itte å en får. Og så fekk a fri sjukekasse og en blåkjole etter 

dottera på garden» (Tit, s. 83). Alle tjenerne serveres bokpraten fra bondefolket, og når Arne 

reiser til byen virker det som de har adoptert bokprattanken om tryggheten arbeidet kan gi. 

«Og det siste han såg før’n drog var tre raue gap som hujde og lo: ‘Og så slutte her a gett!’» 

(Tit, s. 84). Arne søker seg jobb i byen og kommer hjem på ferie samtidig som Gunvor. Fordi 

han har hatt suksess i byen, blir han sett ned på av de andre som ikke dro. Arnes status endres 

idet han reiser fra bygda. Han var i utgangspunktet en de andre tjenerne så ned på og gjorde 

narr av. Usikkerheten oppførselen deres førte til, gjorde at Arne, noe ufrivillig, søkte tjeneste i 

byen: «Og så tok’n Hjalmar tak i sengefjøla og kviske vondt mot omnsroa: ‘Tenkj om dom 

itte vil ha deg’!» (Tit, s. 82). Utryggheten rundt denne tanken, at storbonden ikke vil ha Arne 

jobbende på gården, gjorde at han forlot bygda. Som nevnt ovenfor ender ingen av de andre 
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opp med å reise. De blir «tatt» av bokpraten og blir værende i sitt trygge miljø. Når Arne da 

kommer tilbake blir han møtt med mistro og fordommer fra sine gamle kollegaer i drengestua. 

Bokpraten gjenspeiles tydelig i Hjalmars tanker:  

  

Trur du itte je har sett’n sea’n kom hem, du a? Å jo da. Men hæin har itte sett meg. Hæin var 

itte så viktig hæin hell, den gongen hæin var fjøsgutt på Smikkstad. Men je ska itte krysse’n. 

Det kæin da itte vara noe å setta nåsån i været for om’n står på et verksted inni byn! Je 

skamme meg da itte for å arbe på en gard lell, det æ ærlig arbe, det. (Tit, s. 129) 

 

Gjennom Hjalmars bokprat siver det en eim av misunnelse, og det er vel også det som er den 

store forskjellen mellom bokpraten til de huguskakke og tjenerne. Jo lengre opp på rangstigen 

man befinner seg, jo større avstand kan man ha. For tjenerne blir det personlig, og for Hjalmar 

melder behovet seg for å sette Arne på plass med en dupp i møkk-kjelleren. «[S]å fekk’n sjå å 

det vart ta finheta, når dom itte høll seg der dom høre heme» (Tit, s. 130). For de som står 

øverst på den sosiale stigen brukes bokpraten som humor og en måte å underholde hverandre 

på. For de som står nederst blir det derimot et stort alvor. Dette beskrives av Prøysen selv: 

 

Så vidt går bokpraten. Den begynner hos Lundjordet med dikt om de barkede hender og det 

daglige brød. Derifrå går’n tel Gregersen som sitt og intervjue gamle folk og rose dom oppi 

skya når’n får dom tel å rakke ned på ungdommen som dræg ut. Og så kjæm alle andre som 

ska lure en stakkar tel å gjøra noe dom sjøl hell seg for god tel, med klapp på busserullaksla, 

før dom reise inn tel byn sjøl. Tel sist kjæm’n Hjalmar, han prøve nok å bavle litt bokprat han 

òg, men han vil duppe stakkarn neri møkk-kjellern. (Tit, s. 130) 

 

3.3.3 Bygdedyr og den sosiale rangstigen 

En kan se at jo lengre ned på rangstigen en kommer, desto større blir alvoret. Fyksen (2018, s. 

54) peker på at mens de huguskakke bruker latteren og humoren som en måte å distansere seg 

fra de lavere klasser i samfunnet, går tjenestefolket inn for å bevisst tråkke hverandre ned. 

Latteren, «gapskratten», blir her snarere et våpen for å holde hverandre nede. Prøysen 

reflekterte rundt dette i Det var da det og itte nå: 

 

Det var stor forskjel tenerom imilla og. I æillfæill syntes je det da je var liten. Agronomen åt i 

hop med sjølvesfolket, hæin var nå litt ta langrompslaget sjøl hæin, og jevnsies med hæinnom 

sto selskapsdama. Selskapsdama var dotter ifrå et godt hem som skulle lære å laga mat og ‘gå 
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husmoren til hånde’. Etter dom kom stæillkar’n og kokka, dom hadde omtrent såmmå trinnet 

på rangstægan, så kom stugujinta og sveiser’n omtrent likt. Sveiser’n måtte som regel vara ute 

i meddasøkten om sammar’n, når krøttera gikk på beite, og det måtte stugujinta og. Tel sist 

kom fjøsgutten og under hæinom sto bære griskokken, men da var det jamt slutt. Lenger ned 

gikk det itte ann å kåmmå. Det står i ei gammel vise: Rigdommen er blott et lån ifra Gud men 

fattigdom ere en belønning. Det låg noe i det, syntes je. Dom som sto nederst på stægan var 

dom som flire mest og hadde det morosammest. (Prøysen, 1971, s. 118) 

 

Her fremstiller han latteren som noe morsomt og ufarlig, men Prøysen som selv jobbet som 

griskokk, hadde nok kjent på hvordan gapskratten og standsforskjellen på de nederste trinnene 

kunne ramme. Han arbeidet riktignok etter hvert som sveiser, men var også en som skilte seg 

ut på grunn av sin interesse for litteratur, skuespill og kunst. Elin Prøysen (1989, s. 14-15) 

skriver om en krevende og ganske ensom ungdomstid: «Alt det som betydde noe for ham, var 

slikt som arbeidskameratene ikke så noen verdi i. De lo av han som leste så mye.» I den grad 

Trost i taklampa er selvbiografisk, er nok den største likheten mellom Prøysen og Gunvor 

ønsket om å komme seg ut for å få mulighet til å utvikle seg. Motivasjonen var kanskje ikke 

den samme, men for begge blir byen et alternativ som kan gjøre livet bedre 

 

Fliringa og gapskratten i Trost i taklampa er, i større grad enn det Prøysen skriver i sine 

erindringer, en ondsinnet latter som er ment for å treffe ømme punkt. Dette kommer frem i 

eksempelet over om Arne og Hjalmar. Situasjonen blir fylt med et større alvor når Hjalmar 

ikke lenger kan le av Arne, som nå befinner seg høyere opp på rangstigen, og latteren går 

raskt over til misunnelse og sjalusi. Romanen tar i og for seg opp de store merkbare 

klasseskillene mellom de av høyere og lavere stand, men den virkelige konflikten ligger i de 

ørsmå forskjellene man kan se blant de som står på det laveste trinnet på den sosiale stigen. 

Her er det ikke arbeidersolidaritet og samhold som preger hverdagen, men en kamp om å få 

komme seg litt høyere opp. Prøysen erindret at han selv hadde vært en del av denne kampen. 

«Og sjøl så steig vi når de andre sokk djupere og djupere. Å, det er en vond måte å vekse på» 

(Prøysen, 1971, s. 47).  

 

I Tor Jonssons novelle «Liket», publisert i boka Prosa i samling fra 1960, fortelles det om 

gutten Arne som, på grunn av en ny anorakk han fikk av slektninger i byen, mobbes av 

sambygdingene. Latteren og uthengingen gjør at han til slutt begår selvmord. Jonsson skildrer 

her en flokkmentalitet og latterliggjøring som er så sterk at den i ytterste konsekvens tar livet 
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av et menneske. Han peker på makten som ligger i denne mentaliteten og introduserer 

begrepet «bygdedyret»: «Ingen som ikkje har røynt det til inste grunn, veit kva makt det 

flirande bygdadyret eig» (Jonsson, 1960, s. 186). I teksten «Blant ryggradsfolk og rumpetroll» 

i Nesler er han inne på den samme tanken: 

 

Det finst bygder som er så gjennomsure av ovundsykje at det har sett merke på målet: ‘Vi skal 

nok låge han nedpå att’, blir det sagt om ein som har gjort litt meir enn den trøytte bygda orkar 

å sjå. Utanbygdsfolk må det haldast eit auga med. Vil dei vera som bygdafolk flest, kan dei 

gjerne få lov å leva seg i hel i bygda. Men er dei så skamlause at det vil setja ut i livet ein idé 

og skapa noko nytt i bygda, da er det piskade best å låge dei ned på att. (Jonsson, 1950, s. 22) 

 

I motsetning til det som kommer frem av intervjuene til Henriksen, som får fram hva de 

utenfor bygda mente, skriver både Jonsson og Prøysen om at rota til problemet ligger i bygda. 

Ifølge Elin Prøysen (1989, s. 64) er det også dette faren ønsket å problematisere i boka. «Men 

det er ikke først og fremst storbonden han er ute etter å ‘ta’. De som virkelig svikter, er 

Gunvors egne, ungdommen som arbeider på storgårdene, og som ikke tåler at en av deres 

egne klarer å gjøre det de sjøl ikke våger». Hun siterer videre Prøysens egne notater der han 

har skrevet at:  

 

Mellom disse [Gunvor og Lundjordet] står den holdningsløse masse, disse for hvem det å reise 

til byen er en drøm, disse som lever på drømmen for å få årene til å gå, og som, når det viser 

seg at drømmen ikke lar seg realisere på grunn av deres egen holdningsløshet, blir rasende på 

Gunvor som rev drømmen i stykker. (Prøysen, 1989, s. 64) 

 

Nettopp denne «holdningsløse massen» er de som i realiteten står for bygdas Jantelov og som 

i stor grad viser at det er tøft å stå på de nederste trinnene i den sosiale stigen. Her er det om å 

gjøre å, med Jonssons ord, «låge han nedpå att». Du skal ikke tro at du er noe. Dette viser seg 

også for Gunvor som avslutter det som skulle vært en ferie der hun skulle vise sin triumf, 

ender opp med knekt hæl og stolthet, og haltende forlater sine sambygdinger. Det forteller 

også ganske mye om hva det er hun flyktet fra i utgangspunktet. 

 

 



34 

 

3.4 Persongalleri 

For å belyse fremstillingen av kvinner er det nødvendig å se på flere av romanens personer 

utover Gunvor Smikkstugun. Trost i taklampa har et rikt persongalleri som strekker seg over 

hele den sosiale rangstigen i bygda. I det følgende har jeg, etter inspirasjon fra Ane Hoel 

(1994), forsøkt å dele de inn etter hvordan de kan plasseres sosialt. Jeg har også forsøkt å 

trekke frem de personene som har betydning for Gunvor, og som kan bidra til å belyse 

problemstillingen. Personene vil bli ytterligere nevnt i drøftingen. 

 

3.4.1 De huguskakke 

De huguskakke er representanter for den sosiale, kulturelle og intellektuelle eliten i det lille 

bygdesamfunnet, og er de som befinner seg lengst oppe på den sosiale stigen. De huguskakke 

er menn med makt og innflytelse, og som definerer den kjærligheten de mener arbeiderne bør 

ha til jorda, uten at de jobber med hendene selv. De er normgiverne og dommerne som sørger 

for å opprettholde de klasseskillene som eksisterer gjennom sin moraliserende og belærende 

bokprat. Det er de som «skakker på hugu» i møte med de som står på de lavere trinn, og de 

inkluderer både de som er fast bosatte, men også ferierende sommergjester og fraflyttere som 

kommer hjem på besøk. 

 

Lundjordet 

Dikteren Lundjordet er den fremste representanten for de huguskakke, og fungerer som et 

ideal for de andre. Romanen åpner med dikterens introduksjon, hvor det kommer fram at han 

skal holde et foredrag som skal motivere folk til «å vara trufast mot hembygden» som han 

selv har vokst opp i. Han er bygdas store stolthet og lyrikken hans er godt kjent blant 

bygdefolket. Han har skrevet bygdesangen og bruker bygda som utgangspunkt for litteraturen. 

Han skriver «pene sanger, om hjemlengsel og jordens trofasthet» (Tit, s. 5). For 

representantene fra overklassen er Lundjordet en glorifisert helt som de har full tillit til. 

Denne glorifiseringen og dyrkingen av dikteren sørger for at han stagnerer i sin egen lyskaster 

av idoliserende blikk, noe som vises gjennom det han ytrer. Gjennom en ironiserende forteller 

avdekkes en nærmest latterlig mangel på selvinnsikt, som også gjennomgående viser hvor 

sympatien ligger.  

 

Lundjordet vokste selv opp som husmannsgutt og var født utenfor ekteskap. Han hadde 

tilsynelatende en lignende oppvekst som de han er tilbake for å kritisere, og man kommer ikke 
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unna ironien i det at han selv gjorde det han maner ungdommene til ikke å gjøre. Gjennom 

romanens handling avdekkes Lundjordets bakgrunn som tjenestegutt, og hvordan han selv 

jobbet for å komme seg vekk fra bygda: «Arbe og arbe, dag og natt, helj og søkn, før han fekk 

spara seg ihop så mye penger at’n kom tel byn» (Tit, s. 10). Lundjordet skildres med 

humoristisk ironi og framstår som en barnslig parodi på nasjonalromantikkens diktere. 

 

Det er påfallende at Lundjordet, og de huguskakke for øvrig, i stor grad distanserer seg fra 

den målgruppa de ønsker å overbevise om å bli på bygda. I sin jakt på det gamle og trofaste 

unngår Lundjordet tjenestefolket, og de som faktisk er hjemme på ferie. Hoel (1995, s. 50-51) 

peker på det samme, og konkluderer med at når Lundjordets budskap skal formidles på 

stevnet, taler han kun til sine egne meningsfeller og ikke de menneskene han i utgangspunktet 

er der for å nå. 

 

Lærer Brekkestøl 

Gunvors gamle lærer ligner Lundjordet i det at han også opprinnelig kommer fra bygda. Han 

har riktignok vendt tilbake, og ser på det som sin oppgave å få elevene sine til å sette pris på 

hjembygda. Han er en kulturentusiast, og mater skolebarna med nasjonalromantiske ideer. 

Også han har en innlysende mangel på selvinnsikt, og det ideologiske hykleriet kommer 

tydelig fram i beskrivelsen av sorgen han føler når gården han i utgangspunktet har odel på 

blir solgt, fordi broren ikke ønsket å ta over: «Men bror hass da! Han som var så dom at’n 

nesten itte greidde folkeskulen engong, han kunne ti garden han da, vel! Det var da fell det 

såmmå å’n gjorde når’n måtte arbe me henna åkkensom» (Tit, s. 12). Denne tanken er 

gjennomgående blant de huguskakke. Bokpraten opphøyer bondens arbeid og verdien av 

yrket, samtidig vektlegger den at de som har hode til det må komme seg ut. Budskapet gjelder 

altså ikke de som har den intellektuelle kapasiteten til å komme seg videre. Disse må gjerne 

forlate bygda for å «utvikle seg», og Brekkestøl hjelper dem gjerne.  

 

Brekkestøl dukker opp i novella «Marken» fra Dørstokken heme (1945). Her er han fremstilt 

særdeles usympatisk, med et klart favoriserende elevsyn. Foran resten av klassen ydmyker 

han novellas hovedperson, Laura, fordi hun ikke klarer å gjengi et utdrag fra 1. Kongebok i 

Bibelen.  
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Vet du hvor gammel du er? Snart 14 år og så kan du ikke engang følge med dem som er 10? 

Det nytter ikke å be deg skamme deg, du gjør det ikke allikevel. Det må vel bli sær-skole til 

høsten. Jeg vil ikke ha det på meg at jeg har sluppet fra meg en elev med så lite lærdom 

(Prøysen, 1945, s. 99). 

 

 I Trost i taklampa har Brekkestøl blitt tillagt noe mer dybde, men det budskapet som kommer 

fram i «Marken» er tydelig også i romanen: «En ungdom skal ha åndelige interesser […] 

Meld deg inn i sangkoret og syng om bygda og læinne» (Tit, s. 46). Det er altså de elevene 

som relaterer til de huguskakkes budskap som blir favorisert, og de som ikke gjør det 

stemples som dumme, og bør jobbe med jorda framfor å synge om den. 

 

Lokalavisen: Redaktør Gregersen og Arvid Kavlom 

Gregersen er redaktør i lokalavisa, men er selv opprinnelig fra byen. Hjertesaken hans er 

flukten fra landsbygda, så avisen blir et viktig talerør for de huguskakkes budskap. Gregersen 

har ansatt lokalgutten Arvid Kavlom, som «det satt et urimelig godt hugu på […] det ville 

vara synd om han itte kom seg tel byn og fekk utvikle seg» (Tit, s. 8). Arvid er dermed et godt 

eksempel på det Brekkestøl og de huguskakke forfekter, at de som leser og har et godt hode 

bør få mulighet til utvikling, mens de «domme» bør være «der dom hørte heme» (Tit, s. 8). I 

Arvids tilfelle ønsker han å bli journalist i byen, og har skjønt hvordan han skal gjøre det: 

«Tenkj om han kunne skrive så godt om bygda at Lundjordet tok’n med seg tel byn!» (Tit, s. 

149). 

 

Det er Arvids forståelse for hvordan man skal forholde seg til «storkakser» som fører til at 

han innvies i de huguskakkes rekker. «Når dom intervjue storkakser, sporte dom ærbødig, var 

det alminnelige folk, sa dom ‘du’ og var koselige for å praten på gli […] og da kunne’n 

gjenne flabbe litt òg da, gjøra nar ta’n om’n hadde rar dialekt og slikt bortover» (Tit, s. 147-

148). Arvid har dermed knekt koden, og fått tilgang til den eksklusive inngangsbilletten til de 

huguskakkes «mektige mannlige nettverk med få innvidde og mange utestengte» (Hoel, 1995, 

s. 51). 

 

Smikkstadfamilien 

Smikkstadfamilien består av bonden, kjerringa og barna Hans, Ingebjørg og Even. 

Smikkstadbonden er blant de mektigste i bygda, og det er under Smikkstad gård Gunvors far 
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jobber som husmann. Smikkstad gård blir brukt til sammenligning av livet på 

husmannsplassene i kapittel 3, og illustrerer dermed de store klasseforskjellene tydelig. «Det 

var like solid og trygt alt der, hele året» (Tit, s. 37-38).   

 

Smikkstadbonden var selv en av de som ikke greide eksamen og ble «jaga utpå jordet» av 

faren sin. Det ble han som tok over gården fordi han ikke hadde hodet til det. Han har likevel 

funnet roen og «nå visste’n at det var jorda som var det største, det er den vi ska tene i 

ydmykhet, og det fins itte større hedersnavn enn bonde» (Tit, s. 17). Ironisk nok er han glad 

for å selv slippe og jage sine egne barn, og det er tydelig at han selv mener at utdanning og 

«utvikling» er viktig.  

 

Hans Smikkstad «hadde itte så lett for å lære, men Brekkestøl skulle nok greie det så’n Hans 

fekk eksamen.» «Det bli nok hæindelskar ta hæinnom» (Tit, s. 14). Til tross for at Hans sliter 

med skolearbeidet er det viktig at han består eksamen, og det blir Brekkestøls oppgave å 

hjelpe til slik at det skjer. 

 

Ingebjørg er dattera på Smikkstad, og enda en representant for den ungdommen som 

Brekkestøl favoriserer og hjelper videre. Han har bidratt til at Ingebjørg har fått jobb ved 

«trygdekassen», i tillegg til at hun jobber med utlånsveiledning på folkebiblioteket.  

 

A Ingebjørg var som et lys. Hu var den kjæreste eleven Brekkestøl hadde hatt. Hu var med i 

sangkoret hass, og hu hadde vøri med og spelt skuespill. Deklamert hadde a gjort òg. Lange 

dikt om bondens kår, hu var riktig så pen der a sto i bunad på kommunelokalet 17. mai og les 

om trufasthet mot jorda. (Tit, s. 14) 

 

Ingebjørg fungerer som en slags gallionsfigur for hvordan de huguskakke ønsker at 

ungdommen, og kanskje særlig jentene, skal te seg. Hun får være med Brekkestøl å deklamere 

dikt på det store stevnet, og det er hun som får i oppgave å vise Lundjordet rundt når han 

ankommer bygda.  

 

Eldstebarnet i familien, Even Smikkstad, introduseres til slutt. Hoel (1995, s. 54-55) peker på 

at leseren gjennom det hele første kapitlet mates med tanken om at enhver bygdegutt, 

uavhengig av hvilket samfunnslag han kommer fra, med intellektuelle evner burde får reise 
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fra bygda og utvikle seg videre. De som ikke har disse evnene er per definisjon «domme». 

Even blir så vidt viet et avsnitt, og fortelleren sørger for å understreke at Even ikke forstår seg 

på de problemene som diskuteres rundt de huguskakkes bord. «Og det vart nok gardbruker 

ta’n Even» (Tit, s. 25).  

 

Rotløse sommerturister 

Romanens handling foregår som nevnt midt i sommerferien, og det er travelt i den lille bygda. 

«Nå sto blåklokkevikua i fullt flor!» (Tit, s. 89). Som Gunvor, har mange av de utflytta 

ungdommene tatt turen hjem til familien i ferien. Det er også en gruppe med gjester som bor 

på hotellet og pensjonatet. De er som Lundjordet, rotløse sommergjester. «[D]et er bygdefolk 

det òg, men det er folk som har vørti rotlause og miste freden som det heter, så dom går rolige 

etter vegen og bære ser etter det som er gammalt og grått» (Tit, s. 97-98). Sommergjestene er 

på leting etter freden, underforstått som et uttrykk for gamle, nasjonalromantiske motiv som 

de husker fra tidligere tider. De avskyr moderniseringen og er blant de som helst ser at folk 

blir «trufaste ved jorda» (så lenge de ikke er gutter og menn med «et godt hugu»). De fleste av 

dem rusler rundt for å se på gamle hus og folk. «Dom ska ha det så grått som mulig. Så du får 

vara hensynsfull og tie stille med alt som er nytt» (Tit, s. 98). 

 

Kveldene bruker de røtløse til å diskutere det de har sett i løpet av dagen. Det er når de er 

blant sine egne at hovmodigheten og mangelen på respekt for de menneskene og livsstilen de 

idealiserer kommer fram i lyset.   

 

Dom har det med det, dom kan vara så ærbødige og saktmodige dom vil når dom tala ved 

arbesfolk, kjæm dom for seg sjøl og dom hører noe ‘originalt’ som dom kaller det, så sitt hugu 

rett imilla akslom med en gong, gapet åpner seg, nakken bikke bakover og aua ser rett opp. 

Helt opp i taklampa. (Tit, s. 109-110) 

 

 

 

 

 

 



39 

 

3.4.2 Bygdefolk og lønnsarbeidere 

Familien i Smikkstugun 

I Smikkstugun bor Gunvors familie. Her er det mor, far og flere småsøsken. Gunvors foreldre 

blir framstilt som hardtarbeidende husmannsfolk med omsorg for barna sine. Smikkstugun 

skildres som et trygt sted med varme, og det er ingenting som tyder på at foreldrene til Gunvor 

har stått i veien for hennes valg om å reise til byen. Tvert imot kan det virke som om forholdet 

deres har blitt styrket av Gunvors flukt. Dette kommer til uttrykk når Gunvor har besøk av 

handelsbetjenten som har tatt med grammofon og musikk. Moren tar seg en sving på gulvet og 

får en bemerkning fra faren. Gunvor svarer: «’A mor æ moderne, du ska itte gjøra nar ta’n mor 

om a vil følje med ti’n du, far!’ – – Noe slikt skulle hu ha sagt åt far sin da a gikk heme!» (Tit, 

s. 118). Mor og far i Smikkstugun ender opp med å danse slik de gjorde da de var yngre, og 

Gunvor tenker: « – – Der dæinse’n far og a mor  – – Det er’n far og a mor som dæinse – – Det 

er je som har fått dem tel det. […] Nå trur je at je var orntli gla i dekk fyste gongen!» (Tit, s. 

119-120). 

 

Gunvors søsken er alle yngre enn henne, og det fortelles ikke hvor mange de er. Ved navn 

nevnes Einar, Oskar og Jon, men de kan godt være flere. Barna omtales som «onga», og 

fungerer som en flokk fremfor enkeltindivider. Deres rolle i romanen sørger for å gi et autentisk 

inntrykk av at familiene kunne være store til tross for trangboddhet og fattigdom. De er også 

med på å understreke et samhold innad i familien, og Gunvors rolle som storesøster. 

 

Handelsbetjenten 

Handelsbetjenten er en sentral person i romanen fordi han, som Hjalmar, blir romantisk 

involvert med Gunvor. Han er det Ane Hoel (1995, s. 59) definerer som lønnsarbeider. Som 

lønnsarbeider står han mellom tjenestefolket og storbøndene på den sosiale stigen. 

Handelsbetjenten er involvert med bygdejenta Eva Snekkersveen, og har dessuten en 

helgekjæreste i Hamar. Gunvors interesse for handelsbetjenten endrer seg raskt når han i møte 

med familien hennes ler av deres manglende engelskkunnskaper. Han blir en som Gunvor skal 

hevne seg på, fremfor å hygge seg med. 

 

Hjalmar 

Hjalmar jobber som sveiser under Smikkstad gård og blir fort en ferieflørt for Gunvor. Han er 

i utgangspunktet involvert med «stugujinta» Elise, men forholdet bærer preg tilsynelatende preg 
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av sjalusi og usikkerhet. Gunvor møter Hjalmar dagen etter ankomsten, og praten går raskt over 

i en flørtende tone der Hjalmar hjelper Gunvor gjennom skogen. Til gjengjeld får han lovnader 

om dansing på sletta på lørdag. Gjennom Hjalmars handlinger fremstår han tøff og selvsikker, 

men gjennom tanker og indre skildringer får man inntrykk av at han er usikker i møte med 

Gunvor: «… en gutt som kopte og var redd for’n itte var fin nok. En som hadde vøri i bygden 

all sin dag» (Tit, s. 58). Hjalmar blir en del av Gunvors plan om å ydmyke handelsbetjenten, og 

etter hvert er det også han som skal få igjen fordi han begynner med bokprat. Gunvors plan går 

i vasken, og Hjalmar forsvinner med Elise etter slagsmålet. 

 

Arne Barnehjemmet 

Arne Barnehjemmet tjente som fjøsgutt på Smikkstad sammen med Hjalmar og Elise, men 

skiller seg fra de ved at han er foreldreløs. Han vet ikke hvordan han skal finne seg til rette i 

«drengestugusamfunnet». «Barnehjemsgutt som’n var, så kjente’n itte de regla som måtte føljes 

der» (Tit, s. 82). Arne ender opp med å flytte fra bygda for å seg jobb i byen, men kommer 

tilbake i «blåklokkevikua» han også. Hoel (1995) argumenterer veldig interessant for at Arnes 

historie er en av tre paralleller i romanen, og gjør dermed Arne til en hovedperson sammen med 

Gunvor og Lundjordet. Hun peker på at romanen tematiserer en flukt fra fornedrelsen og 

hvordan de tre hovedpersonene forholder seg til denne. Arne blir dermed en sentral person fordi 

han flykter og gjør seg usynlig, der Gunvor provoserer og Lundjordet gjør seg selv lik 

undertrykkeren. Da denne oppgaven har et annet fokus vil det ikke være like relevant å trekke 

inn Hoels funn, men det er verdt å merke seg hennes observasjon om de personene som snakker 

«de gode gjerningers språk» og dermed skiller seg ut fra andre i romanen. Blant disse finner vi 

Arne, Matja Bærjom og Even Smikkstad (Hoel, 1995, s. 33).  

 

Eva Snekkersveen 

Snekkersveen er i likhet med Smikkstugun, husmannsplass under Smikkstad gård. Eva er yngst 

av åtte, og eneste datter på plassen. Hun blir godt ivaretatt av brødrene sine som går under 

navnet Snekkersve-kara. De er hevet over de andre gårdsarbeiderne fordi de jobber på 

jernbanen, og slipper unna «gardsknoget». Eva plasseres på en pidestall av brødrene sine, og 

slipper å gjøre noe hun ikke ønsker selv. «Hu hadde ittno å ta seg tel, a Eva. Mor hennes vaske 

og kokte og gikk i fjøset, far hennes var i garden, og de fire vaksne brørne hennes var på vegarbe 

oppi Åsmarken» (Tit, s. 92). Til tross for normen er det heller ingen forventing om at Eva skal 

ta seg arbeid. Hun «… ska sitte på gullstol oppi Snekkersvea så lenge a vil» (Tit, s. 94). På sett 
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og vis står Eva som en motsetning til Gunvor. For det første har hun ikke kjent på det samme 

slitet da familien er mer velstående enn Smikkstugufolket, og hun har vært beskyttet hele livet. 

«A Eva var gullungen som ingen måtte røre. Og nå er a dokka som får det a peke på» (Tit, s. 

94). For det andre tjener hun som et slags symbol på hva som kan skje når mennesker ikke får 

utvikle seg. Der Gunvor tar skjebnen sin i egne hender sitter Eva på en pidestall i Snekkersvea 

og venter på at livet skal skje, uten evne til å ta over styringen selv.  

 

Elise Stugujinte 

Elise tjener på Smikkstad sammen med Hjalmar, og er et bilde på hvordan Gunvors liv kunne 

blitt hvis hun ikke hadde reist til byen. Som Hjalmar drømmer hun om å reise ut, men motet 

strekker ikke til. De faller begge for bokpraten til sine arbeidsgivere og blir på sine poster. Elise 

fremstilles i visse tilfeller karikert, og det er særlig hennes forhold til Hjalmar som får 

gjennomgå. «[B]egge tenkte fell at det bære skulle vara foreløpig følje tel dom fant noe likere» 

(Tit, s. 85-86). De er begge på utkikk etter noe bedre, men ender med all sannsynlighet opp 

sammen likevel. For Elise er Gunvor en stor trussel. Både fordi hun har gjort det Elise ikke tør, 

men også fordi Elise erfaringsmessig vet at de jentene som «itte handterte sure fatakluter og var 

sotete på nåsån (Tit, s. 85) vekte interesse for de «alminnelige tenera». Dette vet Elise fordi det 

samme gjelder for henne. Hun er utpreget sjalu, og det er denne egenskapen som vies plass i 

romanen. Sammen med Eva Snekkersveen står hun som en motvekt til Gunvor. 

 

Matja Bærjom 

Matja, en kjent karakter fra flere av Prøysens verk, representerer trygghet og godhet. Hun tar 

ofte på seg arbeidsoppgaver for tjenestefolket og vikarier ved behov, særlig når ungdommen 

skal i festlig lag. Hun fremstilles som et slags fristed der man kan være selv uten å bli bedømt. 

«En var så sikker når en satt like ved stakken hennes Matja, da fekk en aldri høre at en var 

gjeitete og dom, a Matja sa ingenting, hu tidde stille og skjønte alt» (Tit, s. 75). Når Gunvor er 

sliten av å «svinge seg» er det til Bærjom hun søker tilfukt. Der kan hun «kvile seg og få tala 

som folk» (Tit, s. 75). Matja er også en tillitsperson for dyrene hun steller. Fordi Prøysen alltid 

sto på de svakes side kan man forstå at Matjas forhold til dyrene tyder på at hun er et symbol 

på det gode i mennesket. I romanens avsluttende kapittel kan man lese et avsnitt der fortelleren 

henvender seg til den drektige kua Blomros: «Og kælven din ska vekse og lære det som du har 

lært: Pass deg for dom som slår, og tru itte dom som klappe. Men lyft hugu og gå imot dom når 
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du hører a Matja Bærjom og’n Even Smikkstad» (Tit, s. 174-175). Hos Matja Bærjom er det 

trygt, både for folk og dyr.  

 

Krestine Krokengen 

Krestine Krokengen er tjenestejenta som står mellom to leire. Hun tilhører arbeiderklassen, 

men blir ansett som noe mer enn en ordinær husmannsjente. Hun lager mat og hjelper til ved 

ulike anledninger, men får blant annet spise sammen med «sjølvesfolket». Hun får gode 

skussmål, og er til en viss grad hevet over de andre tjenestejentene. Dette fører til at Krestine 

ikke hører til verken her eller der. Hun har en tilgjort måte å være på, og fremstår som 

overbærende og lite sympatisk overfor de fra sin egen klasse, som også oppfatter henne 

negativt: «Ja, det var ittno likere at det var a Krestine Krokengen, verre kjeft enn på henne 

fans det itte, og umulig var a å få tak på» (Tit, s. 25). For Smikkstadfolket og Lundjordet er 

hun derimot et idealmotiv. I Gunvors avsluttende tordentale sier hun at hun «itte vil vara noe 

motiv åt dekk» (Tit, s. 181), og her kommer en tydelig motsetning mellom Gunvor og 

Krestine frem. Der Gunvor ikke vil være noe Lundjordet og hans meningsfeller kan se til for 

et ideal på den perfekte bondejenta, jobber Krestine aktivt for å være nettopp det. 

 

3.4.3 Todeling og klasseskille 

Det er aldri noen tvil om hvor Prøysen har sin sympati. Ironien og sarkasmen er markant 

tilstede i skildringen av dikteren. De huguskakkes mangel på selvinnsikt er fremtredende, og 

understreker gapet mellom over- og underklassen. Lundjordet og hans «disipler» kommer helt 

klart frem som romanens antagonister. Med aktiv brukt av humoristisk ironi gjøres det ingen 

forsøk på å skjule hvilken side i konflikten det legges opp til at leseren skal velge.  

 

Den gjennomgående forklaringen på hvorfor det er greit at noen forlater bygda, mens andre 

ikke bør gjøre det, er at de som har hode til det selvfølgelig må få reise til byen for å utvikle 

evnene sine. «Det er itte så greitt for dessa som skriv, ser du, dom lyt reise og reise dom, 

samle inntrykk, så dom får noe å skrive om» (Tit, s. 6). Det virker å være gjennomgående 

enighet blant de huguskakke om dette synet. Så fremt man har de rette evnene er det videre 

studier og intellektuell utvikling som ligger i kortene, og dette settes høyere enn å jobbe som 

bønder eller med jorda. Det kommer frem i flere eksempler at det i storbondefamilien er barna 

som gjorde det bra på skolen reiste ut, mens den som ikke klarte det som «straff» måtte ta 
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over gården. Denne historien er, som eksemplifisert, representativ for både for lærer 

Brekkestøl og for Smikkstadbonden.  

 

Det ligger altså en hyklersk undertone i alle uttalelser fra overklassen. De viser ingen 

forståelse for fraflyttinga og romantiserer bondearbeidet, men når det kommer til seg selv og 

sine er det klart at de som har evner må reise ut for å få skolegang. Her skapes også et 

markant skille mellom over- og underklassen, de som har muligheter kontra de som ikke har 

det. De som reiste, kom hjem og krevde at folk skulle bli trofaste i sine etablerte roller uten å 

ønske seg andre liv. Ved å sammenligne Lundjordets forventinger med et barn oppfattes de 

som ureflekterte og virkelighetsfjerne. Dette er gjennomgående for alle de huguskakke. De ser 

kun det romantiserte bildet av livet på landet, fremfor den harde realiteten det er å faktisk bo 

og jobbe der.  

 

Ironien er tydelig tilstede da det i de fleste tilfeller er slik at bygdefolket er de som står i veien 

for den romantiserte drømmen om dem selv. Da Lundjordet skal få et rom på Smikkstad gård 

under besøket får han «blåkammerset». Her tenker de seg at dikteren kan få fred og ro. 

 

Det var så stille innpå blåkammerset. Itte hørte’n seprator’n ifrå kjøkkenet og gapglisen ifrå 

folkestugua. Glaset vendte mot hagen, så han slapp å bli beglodd ta tenerom når dom gikk 

forbi. Det eneste en såg ifrå blåkammerset, var singelgangen og et blomsterbed med ei 

glasskule i midten. Så der måtte det da bli fint å skrive om flukten frå landsbygda. (Tit, s. 18) 

 

Det blir om å gjøre at Lundjordet ikke skal plages av tjenere og husmannsfolk, de han er der 

for å overbevise. Da det er duket for dikterens foredrag er det kun representanter fra 

samfunnets øverste lag og de som selv har reist ut for å studere, som sitter blant tilhørerne. 

«Og nå var det bære skikkelige folk att på benkom. Middelskulen og studenta og utflytterlaget 

ifrå byn. Nå kunne Lundjordet kåmmå og tala om flukten fra landsbygda» (Tit, s. 161). 

Lundjordet bruker store ord om å kjempe for bygda slik at fraflyttinga stopper, men taler til de 

som allerede har reist, og til de som er enige med han. Ordene hans vil dermed ikke ha annen 

effekt enn å forsterke de allerede negative fordommene om «vettlaus ungdom som bære 

tenkje på å dra tel byen og gir bygda en god dag» (Tit, s. 163). Den «vettlause» ungdommen 

er ikke tilstede. De befinner seg enten på gården de tjener på uten å være ferdig med dagens 

arbeid, eller på dansen som foregår parallelt på sletta. Todelingen og klasseskillet 
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opprettholdes, og dikterens tale har ingen annen funksjon enn å helle mer bensin på et 

overtent bål.  

 

3.5 Språk og stil 

 

Nå ska det bli liv i fillom bortover på breibygden! Det ska bli slutt med at folk grin og er 

misfornøgde, nå ska dom bættere bli riste og skaka så dom vakne, og få opp auglugga sine så 

dom ser! Det ska kåmmå en kar med toget en dag snart nå, og det er en som kan belegge orda 

sine og veit hå’n tala ti. (Tit, s. 5) 

 

Trost i taklampa innledes av en opprømt forteller som både med ord og tone, i hui og hast, 

kaster leseren inn i handlingen. Det er som om leseren også blir «riste og skaka», og den 

oppglødde tonen sørger effektivt for at også vi som sitter utenfor romanen åpner «auglugga» 

og blir oppmerksomme på det som skal skje. Det er noen som skal komme, og han vet hva 

han snakker om. Det andre påfallende inntrykket er at avsnittet er skrevet på Prøysens egen 

ringsakerdialekt. Det kan være krevende lesning, også for en som selv er fra Hedmark. 

Prøysens språklige reise hadde ført han nedover flere stier før han til slutt fant sin rette form, 

og både bokmål og nynorsk ble prøvd ut før han ga ut Dørstokken heme, der dialekta var på 

plass. Ane Hoel (1994, s. 19) påpeker at han ikke var den første som skrev på en dialekt som 

ikke var normalisert, men hedmarksdialekta og dialekter fra områder rundt Mjøsa, ble i Oslo 

sett på som arbeidsfolkets språk. Den var tilstede blant hushjelper og fabrikkarbeidere som 

hadde søkt seg inn til byen fra bygda. I tillegg ble den et kjennetegn på «bygdetullingen». 

Prøysen var en meget bevisst språkbruker, og med unntak av barnevisene skrev han 

konsekvent på dialekt. Han la av seg noe av dialekta da han kom til byen, men den lå likevel 

til stadighet på lur. I Aftenposten den 1. november 1950 påpeker journalisten at romanen er 

skrevet på hedmarksmål selv om Prøysen tilsynelatende ikke snakker dialekten. Da svarer 

han: «Je kæin nå gjøra det når bær i hælinga da» (Aftenposten, sitert i Fyksen, 2018, s. 31). 

 

Stigmatiseringen av hedmarksdialekta kan vel også sies å være til stede blant enkelte også i 

dag, som en dialekt som ofte blir brukt til latterliggjøring og parodi. Man kan spekulere i om 

Prøysens språkvalg også var med på å gjøre han til en dikter for «lavkulturen». Som nevnt i 

forskningskapitlet, har Prøysen i stor grad blitt oversett i det akademiske miljøet, og personen 

Alf Prøysen har vært et nesten mer yndet undersøkelsesobjekt enn det litteraturen hans har 
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vært. Griskokken og husmannsgutten som skrev på dialekt har ofte blitt sentimentalisert, og 

frembringer slike «koselige» assosiasjoner for mange. Ove Røsbak skriver om Prøysens 

narrerolle i «Den farlige latteren» (2002, s. 13): «Likevel var denne dikteren noe mer enn snill 

og morsom. I ettertid er det mange som ikke vil se hvor sammensatt han var, forvrengningene 

av Prøysen og hans verk er mange og grelle». Røsbak argumenter for at Prøysen valgte sin 

rolle bevisst. Han ønsket ikke å være Rudshøgdas egen Lundjordet som proklamerte litteratur 

fra sin høye dikterhest. Det kan være plausibelt å tenke at Prøysen på mange måter gjorde seg 

selv en bjørnetjeneste ved å skrive på dialekt. Kanskje ville han ha hatt en høyere stjerne hos 

den høykulturelle, akademiske eliten hvis han valgte ordinært bokmål, men det er heller 

tvilsomt at dette var et mål i seg selv for Prøysen. 

 

Til tross for at det i alt det lune, trivelige og gode skjuler seg skarp kritikk, ironi og opprør 

plasserte Prøysen seg selv i rollen som moromann og narr. Kanskje er det slik som Røsbak 

skriver, at denne rollen gjorde det vanskelig for folk å se både den morsomme Prøysen, og 

samtidig være åpne for at språket rommet mye mer. I ettertid er det interessant å se at Trost i 

taklampa ikke har vært pensum på innføringsemner i nordisk litteratur ved eksempelvis 

Universitetet i Oslo, til tross for at  romanens popularitet og kunstneriske kvaliteter burde 

passe til beskrivelsen av emnet som «består i lesning av sentrale nordiske, særlig norske, 

litterære tekster fra 1800-tallet og fram til vår egen tid».1 Om det er bruken av dialekt som er 

årsaken til dette kan være nærliggende å tro. Slik jeg ser det er det akkurat her slagkraften i 

litteraturen hans ligger. I språket og stilen lå også opprøret. Litteraturstudentene går dermed 

glipp av en viktig roman som er relevant for faget, både språklig og historisk. 

 

Hvis Prøysen ikke ønsket å være en talsperson for høykulturen, hvem er så hans idealleser? 

Av populariteten hans å dømme er det ingen tvil om at han traff bredt i befolkningen. I Magne 

Lindholms artikkel Om Alf Prøysen ironi og vår egen verdighet (2002) trekkes det frem at 

Prøysen skrev i flere lag. I bunnen er han en dyp ironiker med et slagkraftig budskap, men det 

er også lett å overse dybden i tekstene og kun se overflaten. «De tror man blir Prøysen-tolker 

fordi man sier itte. De tror at Prøysens tekster handler om Præstvægen, bare fordi menneskene 

i teksten går langs etter denne veien» (Lindholm, 2002, s. 68). På den ene siden har man altså 

de som ser Prøysens dype ironi, og som ser hvordan han var en dikter med store litterære 

kvaliteter. På den andre siden står idyllikerne som lot Prøysens valg av sjangere og motiv 

                                                 
1 https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR1300/ 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR1300/


46 

 

prege lesningen. Både forskningen på, og interessen for Prøysen som person illustrerer dette, 

og det er ganske tydelig at den idylliske Prøysen er den som vant fram og førte til suksessen, 

og som også har gjort noe med den allmenne oppfattelsen av han. I forbindelse med 

utgivelsen av Trost i taklampa ufarliggjorde han boka selv. Han forsikret journalistene om at 

boka var humoristisk og lettlest, og baksideteksten på omslaget i 1950 ga leserne forventinger 

om at det «først og fremst var en morsom bok», og at humoren baserer seg på en ekte 

kjærlighet til miljøet han skriver om. (Fyksen, 2018, s. 32). Både Prøysens liv og litteratur var 

altså preget av en dualitet hvor han sto med en fot i hver sin leir. Rollen som narr viste seg i 

det at han ble så populær i de tusen hjem, samtidig som, hvis man graver seg nedover i de 

forskjellige lagene, vil oppleve opprøret og kritikken.  

 

Narrerollen er ironikerens rolle. Narren er en ansvarsløs klovn, som alltid holdes utenfor når 

alvorlige beslutninger skal tas. Men nettopp fordi han er en outsider, inviteres han inn i 

maktens innerste sirkler. Det er narren som underholder ved kongens bord. Når livet ved 

hoffet fylles av løgn, er narren den eneste som kan si sannheten uten å miste hodet, fordi han 

kan late som om sannheten er et eventyr. (Lindholm, 2002, s. 65) 

 

3.5.1 Forteller 

Som nevnt er det en entusiastisk forteller som innleder boka. Fortelleren er allvitende og 

veksler mellom en personal og autoral synsvinkel. Romanen innledes med en direkte 

henvendelse til den som leser: «Det er Lundjordet det, ska je fortælja deg» (Tit, s. 5). 

Fortelleren omtaler seg selv som «je», som om vedkommende henvender seg direkte til 

leseren. Introduksjonen av dikteren tyder på en forteller som er imponert, og som på flere 

måter kan identifiseres som den holdningsløse massens stemme. De som lar seg imponere av 

han som skriver sanger om å bli på sin plass og sette pris på det å være trofast til jorda. Bokas 

første avsnitt viser synet overklassen, de huguskakke, har på «flukten fra landsbygda». Det tar 

likevel mindre enn én side før fortelleren veksler til en mer sarkastisk holdning:  

 

[D]et har nok vøri sårt for’n uti utlandet, han har nok lengte noe vederstyggelig hematt for hår 

gong’n kjøpte billett og reiste lenger og lenger unna […] han glede seg tel å kommå att og 

forklare folk litt om å nødvendig det er å vara trufast mot hembygden. Kan skjønne han veit 

det, han som har vøri så langt borte. (Tit, s. 6-7) 
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Det er denne sarkasmen og ironiske undertonen som er gjennomgående i romanen. Den 

markerer også hvor sympatien ligger, for det er når de huguskakke omtales at ironien blir 

markant. Eksempelvis puster Brekkestøl lettet ut i forkant av Lundjordets foredrag når han ser 

utover publikum: «Og nå var det bære skikkelige folk att på benkom. Middelskulen og 

studenta og utflytterlaget ifrå byn. Nå kunne Lundjordet kåmmå og tala om flukten fra 

landsbygda (Tit, s. 161).  

 

Den autorale synsvinkelen gjør også at ironien tydeliggjøres ytterligere. Fortelleren veksler 

mellom å fremstille personene slik at vi ser dem både innenfra og utenfra. Fordi en kommer til 

i tankene til de huguskakke avslører de seg selv, fremfor at en tredjeperson gjør det. Dette 

gjør at de ikke stilles til ansvar for det de tenker og sier, noe som forsterker det humoristiske. 

Dette er et godt eksempel på Prøysen som narr, slik det er redegjort for over. Han sørger for at 

de han kritiserer avkler seg selv gjennom egne tanker og handlinger.  

 

Fortellerstemmen gir også romanen et muntlig preg. For de som har hørt Prøysen fortelle, er 

det lett å høre for seg hans stemme i fortelleren. Den muntlige tonen er også flere steder med 

på å understreke ironien. I leserens møte med Krestine Krokengen for eksempel:  

 

«Nei, å var detta for noe da?» sa a Krestine Krokengen, hu sto på butikken og vente på 

tur. Og da sto a gjenne så nære døra som mulig a Krestine, ja, det var itte fordi hu var 

for stor på det tel å tala ved folk, å nei da, hu var så liketil og koselig a Krestine lell, 

så, men hu ville itte stikke seg fram, det var derfor a sto åleine. Hu nevnte nok itte at a 

kunne mere heller anna folk hu, ja, det var nå itte mye a kunne hell, hu hadde vøri 

kokke i kapteinsgarden, det hadde a, og nå vart det tel at hu dreiv borti gardom og 

kokke når det skulle vara selskaper og slikt. (Tit, s. 19-20) 

 

Her er det åpenbart at fortelleren inntar Krestines stemme i omtalen av henne. Hun beskriver 

seg selv slik hun ser seg, og skaper dermed et bilde av seg selv som lite ydmyk, til tross for at 

det er slik hun prøver å fremstå. 

 

Romanens språk og stil er altså med på å avdekke den underliggende sympatien. Dette skjer 

gjennom hvordan personene er skildret, men også gjennom en overtydelig bruk av ironi. Mye 

av kritikken mot romanen tok for seg akkurat denne. Den ville kanskje vært med på å gjøre 
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romanen svakere hadde det ikke vært for at fortellerstilen er såpass vekslende. Vekslingen 

bidrar til å avdekke maktstrukturene, ved at de som har mest av den latterliggjøres, i størst 

grad av seg selv. 

 

4 Gunvor Smikkstugun 

 

- Himmel og hav, tenkte je, å er detta for en åpenbaring, hu har da ittno i en sosial roman å 

gjøra. Men je får nå følje etter deg og sjå å du går. Je ska fell få plassert deg en stann når je 

bære veit å du bor hen. Og jinta gikk åt Smikkstugun og da kjinte je att a. (Prøysen, 1994, s. 9) 

 

Romanens hovedperson er jenta som trosset forventingene og normen når hun valgte å reise 

til byen for å skaffe seg arbeid. Det ligger likevel noe mer enn bare jobb og økonomi bak dette 

valget. For Gunvor er det ikke et alternativ å bli i bygda der hun har møtt så mye urett og så 

store forskjeller, og hun har for lenge siden gjennomskuet hykleriet til de huguskakke. «Men 

var det alminnelig menneskje som ville slutte å arbe borti gardom, og heller prøve å krabbe 

seg i vegen tel byn, da slepte dom storfossen laus alle i hop» (Tit, s. 47). Gunvor har andre 

planer for seg selv. Hun søker friheten, og går mot strømmen, uredd i møte med hjembygda 

når hun skal hjem på ferie, selv om hun vet hva som venter henne.  

 

 

4.1 Trosten i taklampa 

Gråtrosten er et vanlig skue i den norske fuglefaunen. Den går også under navnet skittrast 

fordi den aggressivt kan forsvare reiret ved at den «skiter» på potensielle trusler (Pedersen, 

1994, s. 368). Som Fyksen (2018, s. 25) nevner, er det også påfallende at trosten er en 

trekkfugl som kommer nordover på sommeren, lik vår hovedperson. Hvorfor Prøysen valgte 

denne fuglen til å representere Gunvor har blitt diskutert blant flere. Kallenavnet 

«gapatrosten» får Gunvor ved en tilfeldighet av læreren Brekkestøl fordi hun hadde som vane 

å åpne munnen når hun skulle forstå innholdet i det han underviste. «En brei munn, som riktig 

skulle trekke tel seg livsvisdom og forstå verda» (Tit, s. 35). Gunvor er derfor trosten, og 

dermed også den som sitter i taklampa. Prøysen selv sa ikke så mye om dette valget, men i 

Aftenposten den 1. november 1950 uttalte han at «Ja, ‘Trost i taklampa’. Hva jeg mener med 

det? Jeg mener liksom…hva skal man si…en trost har jo ikke noe i taklampa å gjøre, like lite 
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som en ku har noe å gjøre i Aulaen, om De skjønner hva jeg mener.» (sitert etter Imerslund, 

2005, s. 71). Dette er ikke et utsagn som gjør tittelen noe klarere, og det er sprikende 

meninger om hva den kan bety. Thorbjørnsen (1980, s. 32) foreslår at Gunvor i provokasjon 

sitter i taklampa for å være synlig, og sammenligner dette med hvordan Gunvor gjør seg 

synlig med sine røde klær. Hun lar seg selv bli sentrum for latteren og blir stående i dens lys. 

 

Når det gjelder taklampa blir den i romanen nevnt i forbindelse med de huguskakke som sitter 

som komfortable sommerturister og ler overbærende av bygdefolket når de møtes på hotellet 

om kvelden: «Alle dessa huguskakke folka som gikk og klappe røtne skigardstaurer, kaste 

nakken bakover og lo rett opp i taklampa» (Tit, s. 109). Det er lett å se for seg dette bildet av 

de huguskakke som ler oppover. En overbærende og hånlig latter som utvilsomt synliggjør 

klasseskillet som romanen tematiserer. Det at trosten sitter i lampa kan hentyde til at det i 

romanens tilfelle er Gunvor latteren treffer. Imerslund (2005, s. 71) konkluderer med at 

Gunvor på sikt blir både fremmed og lite ønsket i sitt miljø, slik som en fugl i en lampe vil 

være det, men her er det åpent for tolkning. At trosten forsvarer seg og sitt på en aggressiv 

måte kan definitivt ses i forbindelse med hvordan Gunvor kjemper for seg selv, og til en viss 

grad, sin egen klasse. Likevel blir Gunvor stående alene til slutt etter å ha avfyrt den ene 

verbale salven etter den andre. Hun har forsvart sitt «reir», men støtt alle andre fra seg. Hun 

blir derfor en uønsket fugl blant både de huguskakke og sine egne, og forblir på sett og vis en 

figur i taklampa som de kan fortsette å le av. Trosten har likevel vinger, og har friheten til å 

fly vekk, skulle den ønske det. 

 

4.2 Bakgrunn og forutsetninger 

Gunvor vokste opp som eldst blant flere søsken på husmannsplassen Smikkstugun under 

Smikkstad gård, der faren hennes arbeider. Ut i fra hentydninger i romanen kan man anta at 

hun er i starten av tjueåra: «Da hu hadde holdt på slik og danse og flire og arbe og sliti et par 

år etter a vart konfirmert, ville a reise tel byn» (Tit, s. 45). «Je har gått åleine i over tjuge år» 

(Tit, s. 183). Gjennom flere tilbakeblikk avdekkes viktige hendelser i Gunvors oppvekst, som 

gir en forklaring på hvorfor hun valgte å søke lykken i byen fremfor å bli i hjembygda, og 

som kan tjene som en forståelse for Gunvors holdninger til både bygda og sitt eget liv. Den 

forklarer også hennes brennende ønske om forandring. Hos Gunvor fremkommer det en 

kraftig motstand mot normgiverne som er bærere av en romantisert holdning til det harde livet 

på bygda. De moraliserer over de som velger å reise fra den ved å snakke bokprat, som 
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Gunvor synes tyder på en manglende forståelse for hvordan livet i realiteten er for 

arbeidsfolket. 

 

Gunvor blir tidlig oppmerksom på de store klasseforskjellene som finnes mellom 

husmannsfolk og bønder, og får erfare på kroppen hvilke konsekvenser det har å befinne seg 

på de lavere trinn i samfunnet. Husmannsvesenet har bakgrunn i befolkningsvekst på 1600-

tallet og i odelsprinsippet, som førte til at husmennene utover på 1800-tallet var den største 

gruppa i bondesamfunnet. Husmannsvesenet var bygget opp slik at familier og arbeidere uten 

egen gård leide husmannsplasser på større gårder og gjorde ulikt arbeid for bonden som 

betaling. Her kunne husmennene benytte den jorda som tilhørte plassen, men den var ofte 

plassert på gårdens dårligste områder. Husene var små og de sosiale forskjellene mellom 

bonden og hans husmenn var store (Myhre, 2016). Dette kan man se flere eksempler på i 

tilbakeblikk i romanen hvor det presenteres en barndom som bar preg av hardt arbeid og lav 

levestandard. Når Gunvor ser tilbake på oppveksten i Smikkstugun er det tydelig at det var 

tøft. Årstidene preger livskvaliteten i stor grad og det er harde kår for familien: «Og inne var 

det så kaldt at dom måtte ligga med tørkle på seg om natta for itte å få att ørverken, og når 

dom sto opp om mårån, hadde skoa doms frøsi fast under senga» (Tit, s. 35). Skulle de være 

så uheldige å få «ørverken» vanket det kritikk fra doktoren for manglende lufting. «Slikt 

kunne den sea som kom ifrå varme hus. I Smikkstugun var det om å gjøra å få det tett, der, 

fyst og fremst» (Tit, s. 35). I forhold til arbeidsgiverne på Smikkstad gård ser man at 

forskjellen på de som hadde mye og de som hadde lite var stor: 

 

Dom [Smikkstadfolket] hadde hengsler på alle glasom og kunne lufte å ner dom ville, det var 

digre omner i alle rom og ved i skålen. Det var like solid og trygt alt der, hele året – en 

behøvde itte å gruve seg åkke for vintern hell våren den som var onge der. Det var likt støtt. 

(Tit, s. 37-38) 

 

Gunvor vokser altså opp i en tid med store sosiale forskjeller og hvor hun har måtte erfare at 

familien, til tross for hardt arbeid, ikke kan klatre på samfunnsstigen. De har nok med å klare 

seg der de er. Det er likevel rom for både håp og livsglede tross kummerlige kår. Gunvors 

forhold til sin egen oppvekst og familie virker også å være positivt og preget av samhold, noe 

som kommer frem i glimt og tilbakeblikk gjennom hele romanen. Særlig trekkes sommeren, 

blåklokkevikua, fram som en herlig tid hun minnes, der gleden og friheten får rom.  
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Det var nesten som å få møssmørsøtt på kakuskiva å få lov å ha blåklokkevikua. Da dom 

kunne flyge som dom ville. Det var nok å ligga i en serkstubb om natta da, og ville du gå i den 

om dagen, så kunne du det òg. Dagen og natta gikk i ett, og når du låg og sov ei stund mens 

tusmørket var på det blåeste, var det som du hadde med deg hele leiken oppi senga. Gule 

smørblomstblar på leggom, prestkrage imilla tæom, og stråfrø langt inni øra og overalt i 

hårgarden. (Tit, s. 38) 

 

Gunvors drøm om blåklokkevikua fremstilles med en naiv idyllisering av barndommens 

minner. Dessverre lever sjeldent forventningene om tingenes vedvarende tilstand opp til 

virkeligheten, og slik vil det nødvendigvis bli for Gunvor også. Hennes drøm om latteren og 

friheten blir raskt annerledes enn hun hadde tenkt, og idyllen brytes med en gang hun kommer 

av toget. Den første hun treffer er sin tidligere lærer, Brekkestøl: «Men da hu vart var ansiktet 

og heljehatten hass Brekkestøl, hadde hu fata kufferten og gått med en eneste gong. For 

Brekkestøl var det verste hu visste» (Tit, s. 39).  

 

4.2.1 «Skulegang» 

Det er i skildringen av Gunvors skolegang vi kan ane kilden til hennes aversjon mot den 

intellektuelle samfunnsklassen, og det er særlig i møte med Brekkestøl at blir hun minnet på 

ulikhetene. «[D]et var mæssom så langt imilla dom» (Tit, s. 39). For Brekkestøls anliggende 

kan man nok plassere Gunvor i kategorien over de som var «domme», og som beskrevet 

tidligere var det dermed lite hjelp å få. «Ja, slem kunne hu itte få seg tel å sea han hadde vøri» 

(Tit, s. 39), -men Gunvors erfaringsgrunnlag hadde ikke samsvart med det han fortalte om på 

skolen, og undervisningen opplevdes virkelighetsfjern: 

 

Det var mye slikt i skulen. Heme hadde a Gunvor sett litt ta hårt, både stygt og pent og vondt 

og godt, hu hadde prøvd å tenkje seg inn i det dom les om i leseboka, men hu skjønte snart at 

det var to forskjellige ting å lesa om sultne unger i leseboka og å vara sulten sjøl. (Tit, s. 40) 

 

Gunvors problemer med skolen var altså en grunnleggende mangel på forståelse for den 

virkeligheten som ble presentert gjennom pensum. Motsetningen mellom det hun skulle lære 

og det hun hadde levd var for stor, og det førte til at hun etter hvert falt av lasset. Et eksempel 

på dette er når hun presenteres for Brekkestøls favoritteventyr om manndattera og 
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kjerringdattera. I eventyret er manndattera og kjerringdattera stesøstre. Manndattera er pen, 

pliktoppfyllende og snill, mens kjerringdattera er hennes motsetning. De utsettes for den 

samme prøvelsen, og får tilbud om den samme belønningen hvor de får velge mellom et rødt, 

et grønt og et blått skrin (i romanen er det blå skrinet beskrevet som grått). I sin ydmykhet 

velger manndattera det blå skrinet, og belønnes med penger og skjønnhet, mens når 

kjerringdattera skal velge, går hun etter det hun synes er vakrest, «det røde som skinte mest». 

Dette skrinet er fullt av ormer og padder, og kjerringdattera straffes for å ha valgt det peneste 

skrinet med at ormer og padder også velter ut av munnen hennes når hun åpner den 

(Asbjørnsen & Moe, 1843, s. 86-98). I eventyret ser Gunvor en helt annen moral enn den 

tradisjonelle. Hun tar hensyn til at kjerringdattera «var grå og stygg», og forsvarer at hun 

velger det peneste skrinet. Gunvors sympati ligger hos kjerringdattera, hun som ikke er snill 

og pen, nettopp fordi Gunvor vet hvordan det er å være «grå» selv. Hun finner en nesten 

barnslig urettferdighet i at det får negative konsekvenser. «Åffer kunne itte kjærringdottera 

vørti pen i stella for hu som var pen nok frå før? Kanskje hu hadde vørti snill hu òg, da» (Tit, 

s. 40). Gunvor identifiserer seg med kjerringdattera i eventyret. Hun har selv sett de store 

forskjellene på bøndene og husmannsfolket, og som en som har vokst opp i fattige kår er 

skjønnhet og materielle eiendeler en kilde til noe bedre. Til tross for at Gunvor har prøvd å 

forstå får hun ikke det Brekkestøl sier til å passe med sin egen virkelighet, men hun sier 

ingenting om dette på skolen. «Hu hadde fell antagelig skakke på hugu hu som de andre unga, 

og når Brekkestøl sporte a åffer et skrin hu ville vælja, så hadde a sagt det grå, slik som a 

skjønte Brekkestøl ville ha svaret» (Tit, s. 40). Gunvor prøvde altså lenge å passe inn og være 

flink. Hun «skakke på hugu» som de andre. 

 

Gunvor var lenge overbevist om at det var hun som var «dom», og at det som skolen 

formidlet måtte være riktig. I et forsøk på å forstå det hun leste i bøkene begynte hun å gape.  

«En brei munn, som riktig skulle trekke tel seg livsvisdom og forstå verda» (Tit, s. 42). Det er 

Brekkestøl som gir Gunvor kallenavnet «Gapatrosten», som er utgangspunkt for romanens 

tittel. Dette navnet blir hengende ved Gunvor og setter i gang hets og erting fra de andre 

elevene. Fortalt med et sparsommelig språk aner man at dette skal prege Gunvors skolegang 

og videre holdning til livet, for til tross for at Brekkestøl advarer de andre barna mot å bruke 

kallenavnet, er det nettopp det de gjør. Man kan anta at dette er med på å skape avstand, både 

mellom Gunvor og klassekameratene, men også mellom Gunvor og skolen: «Men det 

[kallenavnet] slapp nok Brekkestøl å høre. Det var a Gunvor som hørte det. Og hu sa det itte 
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oppatt tel andre. Hu lokte att munnen og begynte å tenkje utenom boka» (Tit, s. 42). 

Hendelsen sørger for en forståelse for Gunvors motstand mot intellektuelle autoriteter, 

personifisert i lærer Brekkestøl. Gunvor forstår tidlig at hennes sannheter ikke kan finnes i en 

bok og søker dermed ut for lærdom fra det virkelige livet. Hun etablerer et skarpt skille 

mellom seg selv og «eliten» og ivaretar den som en gjennomgående holdning gjennom hele 

romanen.  

 

4.2.2 «Rafels engler» 

En annen viktig hendelse som har gjort Gunvor kritisk til de med kulturell kapital, er et møte 

hun har i barndommen med en kunstmaler. Hoel (1995, s. 36-37) går så langt at hun kaller 

dette for romanens nøkkelhistorie fordi den poengterer at Gunvor står alene, ekskludert og 

trakassert av en unison latterliggjøring. Minnet er dermed viktig for å forstå både hvorfor 

Gunvor er som hun er, men også hvordan hun forstår de huguskakke. Som barn, en kan anta i 

tiårsalderen, jobber Gunvor med moren og søsknene i turnipsåkeren da en kunstmaler 

kommer forbi. Maleren tiltrekkes av det realistiske motivet og vil male det han ser: «Unga 

hadde vøri så festlige, så brone og svette – og slik som dom var kledt! Den eine filla hang og 

lekte med den andre, og mor doms låg i midten i et solblakt skaut og en grå stakk» (Tit, s. 

105-106). Beskrivelsen er helt i tråd med de huguskakkes romantisering av bygdelivet. Han 

avtaler derfor med Gunvors mor at han skal komme tilbake dagen etter for å male et bilde av 

dem. Til malerens store fortvilelse vasker og kler Gunvors mor opp barna som best hun kan i 

forkant av maleseansen. Gunvor bærer et rødt sløyfebånd og neier for maleren. Motivet som 

han hadde lett etter forsvant og dette provoserer maleren så mye at han dytter Gunvor slik at 

hun faller og slår hodet i en stein. «Det var alminnelige, trufaste jordens tenerer han ville 

male, itte noen utspjåke byonger» (Tit, s. 107).  

 

Hendelsen fører til en lengre krangel mellom Gunvors mor og maleren og tjener som et 

eksempel på forskjellen mellom bokpraten og virkeligheten. Malerens romantiske forestilling 

om det enkle livet på bygda, og morens ønske om å hevde seg, blir en umulig kombinasjon 

der ingen av de to forstår hverandre.  

 

‘Hvis du bære ville forstå,’ sukke malern, ‘så ville du bli stolt over at je sammenlignet unga 

dine med Rafels engler.’ ‘Forstå og forstå!’ sa kjerringa. ‘Du forstår itte stort ta det je sier du 
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hell. Og dessa engla som du kjæm fram med att støtt, bryr je meg itte om. De har ittno med 

Smikkstuguungom å gjøra, åkke du hell’n Rafael!’ (Tit, s. 109) 

 

I overført betydning forkaster Gunvors mor både de huguskakke og høykulturen, representert 

ved Rafaels engler. Gunvor er vitne til morens tale, og får en dyrekjøpt erfaring der kunsten, 

det elitistiske, bokpraten, har større verdi enn henne. Malerens reaksjon på 

Smikkstugufamiliens oppstasing gir Gunvor et personlig eksempel på at overklassens 

romantisering av et strevsomt liv aktivt benyttes for å holde henne nede. Historien kan dermed 

sies å være en nøkkel for forståelse av resten av romanen, fordi den glimtvis dukker opp igjen 

gjennom det som skjer med Gunvor videre. Fallet som maleren forårsaker gir dessuten 

Gunvor et arr i panna. Det står som en evig bekreftelse på undertrykkelsen.   

 

At historien betyr noe er også synlig i det fortellertekniske. Noe av det siste man kan lese er at 

kunstmaleren ler av hendelsen sammen med gjestene på hotellet, mens Gunvor gråter stille 

over det som har skjedd. Det røde båndet er byttet ut med et lommetørkle, men: 

 

Det vart da stille den kvelden òg, det klokke nok litt neri vommen på dessa rotlause en gong 

iblant utover natta, men det vart da stille med klokkingen der som med hikstingen i 

Smikkstugun. Det vart stille. Bære nattvinden for og puste på et rautt fletteband som var vaske 

i bekken og hengt tel tørk på klæssnora. 

* 

Og som vinden puste på flettebandet, bles de huguskakke liv i historia om malern og 

Smikkstugukjerringa hår eneste sammar. Den var så god å ty tel den hvis en itte hadde noe 

anna å tala på så dom fekk bikke nakken og sett oppi lyskrona. (Tit, s. 110-111) 

 

Her ligger det et viktig vendepunkt og en nøkkel til å forstå Gunvor. Båndet som Gunvor 

hadde pyntet seg med ble skittent, men det er vasket og hengt opp igjen, klar til bruk. Dette 

kan fungere som et symbol på Gunvors kamp, og at hun ikke har tenkt å gi seg med det første. 

De huguskakke bekrefter hver eneste sommer fordommene sine mot bygdefolket, noe som 

igjen opprettholder avstanden og gjør den vanskelig å tette. Vinden besjeles som en 

evigvarende kraft som minner Gunvor om krenkelsene hun har vært utsatt for og som hele 

tiden puster liv i opprøret hennes, her representert ved et rødt flettebånd. Det røde skal følge 

henne videre. 
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4.2.3 «Åleine med tankom» 

En inspirasjonskilde for Gunvor i oppveksten var Sigrid, som jobbet som kokk på Smikkstad. 

Sigrid har, i likhet med Gunvor, et ønske om å reise. Hun er et klart idol for Gunvor. «‘Vi 

tenkje likt, Sigrid,’ hadde hu søngi inni seg. ‘Vi meine det såmmå både du og je, endelig treffe 

je et menneskje som itte tru på bokpraten’» (Tit, s. 42). Sigrid reiser til byen og blir med det 

stående som et symbol på uavhengigheten Gunvor ønsker seg. Gunvor er lojal mot Sigrid når 

hun ugleses av sambygdingene, og når Sigrid forlover seg klipper Gunvor ut bildet og bærer 

det tett mot brystet. Skuffelsen blir derfor stor når Sigrid vender tilbake og tyr til bokpraten 

hun også.  

 

Hu var svært så kjepphøg og fri og gla så lenge hu hadde usikkerheta, men når a fyst fekk 

jenke seg rom i en god bystol og vart trygg på at a slapp å reise hematt i bygda uten når a kom 

på ferie, så kom bokpraten ifrå henne òg. (Tit, s. 43-44) 

 

Novellen «Kromma på Dal» fra Dørstokken heme har ofte blitt sett på som en prolog til Trost 

i taklampa. Her kan man lese historien om Sigrid, og den er i stor grad lik den som fortelles i 

romanen. I novellen jobber Sigrid som kokk på Dal, men banner seg på at hun aldri mer skal 

koke eller spise kromme, fordi hun skal reise til byen og jobbe der. Hun møter fordommer og 

motstand men reiser likevel. Novellen skildrer reaksjonene blant husmannsfolket som preges 

av latterliggjøring og mistro. I bakgrunnen står en navnløs ungjente, dattera til en av 

arbeiderne. Hun deler ikke de andres meninger, men beundrer Sigrid i skjul. Det er mange 

grunner til at man kan anta at denne jenta er hun som noen år senere skulle bli Gunvor 

Smikkstugun. Også i novellen klipper ungjenta ut Sigrids forlovelsesannonse. «På flatsenga si 

ligger jenta og klemmer en papirlapp i handa. Det røkker litt i munnviken hennes, enten det nå 

er for å jaga bort ei flugu, eller for å dølge en flir» (Prøysen, 1945, s. 58). Hos den navnløse 

jenta ser man også en antydning til Gunvors sterke, sta stemme der hun i «Kromma på Dal» 

setter seg opp mot resten av tjenestefolket i troen på at hun og Sigrid står sammen: «For je æ 

lutlei kromme sjøl je! Je vil heller gnaga ta meg fingra og vara der je har lyst tel, heller enn å 

sitta bønnin over et folkestugubord og eta kromme!» (Prøysen, 1945, s. 61). For jenta som 

endelig har tatt motet til seg, blir skuffelsen derfor stor når det viser seg at Sigrid er tilbake 

som en angrende synder. Hovedforskjellen mellom novella og romanen er at i «Kromma på 

Dal» vender Sigrid ugift tilbake til sin post på gården, mens Gunvors Sigrid gifter seg og blir 
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boende i byen. Her sitter hun trygt og får, i likhet med Lundjordet og de rotløse 

sommergjestene, et blasert og romantisert forhold til bygda hun senere kun trenger å komme 

på besøk til.  

 

I det som i Gunvors øyne oppfattes som Sigrids svik, blir hun stående helt alene med tankene 

sine. Etter at Sigrid har forsvunnet inn i bokpratens ignoranse finner hun ikke gjenklang i 

drømmene sine noen steder. Dette blir enda et nederlag som befester Gunvors ensomhet, 

samtidig som det forsterker opprøret og trassen.  

 

Så vart a Gunvor Smikkstugun åleine med tankom sine. Og dom hadde a tenkt å greie seg 

med. Hu hadde greidd seg sjøl hitinntel med de tankom a hadde. Det var itte fine tanker som 

det sto om i bøker, det var tanker tel hårdågsbruk for alminnelige folk. (Tit, s. 44) 

 

Gunvor vil altså ikke bli som Sigrid, som en kan anta har fått et bedre liv i byen og dermed 

kan tillate seg å romantisere det livet hun rømte fra. Selv om Gunvor nå står alene lar hun ikke 

det bli noe som holder henne igjen. Snarere lar hun det fungere som en katalysator for planen 

om å forlate bygda. Hun jobber rundt på gårdene og gjør seg noen livserfaringer, men 

drømmen om å bli bydame er stadig tilstede. Når hun ser jenter som kommer hjem på ferier 

og besøk fungerer det som inspirasjon for drømmen. 

 

En kan spørre seg om Gunvor drives av et ektefølt ønske om å skape et godt liv for seg selv, 

eller om motivasjonen for flyttinga etter hvert styres mer av hevngjerrighet og et behov for å 

bevise suksess for de som har gjort livet vanskelig for henne. «Litt stygt kan en si at det 

viktigste for Gunvor ikke er å være i byen, men å komme tilbake fra byen» (Imerslund, 2005, 

s. 148). Man kan argumentere for at bildet er litt mer nyansert enn som så. På overflaten er det 

materialisme som trekker Gunvor til byen. «Hu hadde riktig jamre seg når a såg de pene klæa, 

hu hadde strekt seg imot det by-pene, som var gildt og rautt og blankt» (Tit, s. 46). I likhet 

med den grå kjerringdattera i eventyret trekkes også Gunvor mot det vakre. De materielle 

godene hun ser at byjentene har, fungerer som lokkemat for den sultne trosten, og hun flyr inn 

til byen. Likevel må man nødvendigvis forstå ønsket om pene ting som et underliggende 

behov for å bedre egen levestandard og heve sin sosiale status. Selv om det kan virke som om 

det reelle ønsket og målet med utreisen er at det gir henne en sjanse til å komme hjem for å 
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bevise for bygdefolket, og seg selv, at hun har klart seg bra, ligger det samtidig en sårbarhet 

og redsel knyttet til de vonde erfaringene hun har gjort seg som barn, under overflaten.  

 

For Gunvor er det altså prekært å komme seg vekk. Som datter i en familie med lite materielle 

goder til overs er ønsket om eksponering lett å forstå. Gjennom hele ungdomstida har hun sett 

at jentene som dro til byen fikk oppmerksomhet, og som tidligere nevnt virker dette å være 

Gunvors hovedmotivasjon for å søke seg til byen. «Da hu hadde holdt på slik og danse og 

flire og arbe og sliti et par år etter a vart konfirmert, ville a reise tel byn, Hu såg åssen 

oppstuss det vart på sletta når byjentene kom hem på sammarsferie.» (s. 45). Skal man tolke 

Gunvor overfladisk og enkelt er det fristende å forstå behovet hennes for å reise som en naiv 

ungpikedrøm og et ønske om beundring fra jevnaldrende kamerater, men i sammenheng med 

denne oppgavens premiss om den flertydige kvinneskikkelsen kan man lese mer inn i dette 

altoppslukende behovet for å bli ansett som vellykka og velstående. Dypest sett kan man ikke 

forklare Gunvors valg om å forlate det trygge og kjente til fordel for en ukjent framtid i byen, 

som et uttrykk for ungdommelig spontanitet. Det er snarere en alvorlig og gjennomtenkt 

avgjørelse som forteller noe grunnleggende om Gunvors behov for frihet og utvikling. 

Utferdstrangen samsvarer også med det flere av hennes samtidige, ikke-fiktive unge følte på.  

 

4.3 Gunvors tilbakekomst 

Gunvor og Lundjordet ankommer hjembygda med det samme toget, og der Lundjordet blir 

møtt med velkomstkomité og hentebil bruker Gunvor beina. Det blir altså tidlig slått fast at 

det eksisterer et klasseskille mellom de to. Det er imidlertid mer oppmerksomhet rundt 

Gunvors hjemkomst og hun blir møtt med nysgjerrige blikk fra alle hun passerer på vei hjem 

mot barndomshjemmet. Hun blir presentert som ei jente «med høge hæler og rau trut» (Tit, s. 

19), og det kan virke som om oppstandelsen skyldes nysgjerrigheten rundt at ingen med det 

første kjenner henne igjen. «Hu såg seg itte åkke tel høgre hell venstre, men det vart livat i 

glasrutom bortover» (Tit, s. 19). 

 

Den første skildringen av Gunvor skjer gjennom sambygdingenes blikk, i hovedsak gjennom 

Krestine Krokengen. Krestine er tilkalt for å hjelpe til med matlaging på Smikkstad gård, og 

hun og Gunvor skal samme vei. Krestine er mer enn nysgjerrig, og det er tydelig at 

klassetilhørighet er avgjørende for hvilken «kategori» hun ønsker å plassere Gunvor i: «Det 

var så vondt å sjå forskjell på fine og simple folk nå for tia, kjæm dom ta bytoget, er dom like 
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alle, så det kunne godt hende hu sku tel Smikkstad, frøkna – hell dama får vi kanskje sea, da» 

(Tit, s. 23). Hvis Gunvor er blant de «fine» folka fortjener hun altså tittelen «dame», fremfor 

«frøkna». Dette sier også noe om at de som fikk seg jobb i byen fikk bedre levevilkår. 

«[K]jæm dom ta bytoget, er dom like alle» (Tit, s. 23). Ikke før Krestine ankommer 

Smikkstad gård blir hun gjort bevisst på hvem «findama» er av Elise stugujinte. Ane Hoel 

(1995, s. 60) har interessante refleksjoner rundt hvordan omtalen av Gunvor endres i det 

identiteten hennes avsløres. Når det blir klart at det «bare» er ei jente fra Smikkstugun som 

kommer, endres måten hun blir tiltalt på fra «ei fin dame» til «spetaklet» og «storgjeita» (Tit, 

s. 28). Vi ser dermed allerede i løpet av Gunvors introduksjon at hun skiller seg ut og blir 

uglesett av sambygdingene. 

 

I leserens første møte med Gunvor, som foregår i kapittel 2, er det egentlig sentrale skikkelser 

fra bygdefolket som introduseres. Kapitlet handler sånn sett ikke om Gunvor, men sørger for å 

belyse et av romanens grunnleggende problemer, som er det at bygdefolket tråkker hverandre 

ned. Presentasjonen gjennom de andre gjør at leseren tidlig blir klar over hvordan de omtaler 

hverandre, i tillegg etableres inntrykket av Gunvor som en som står utenfor. Gunvor er 

fremmed, og ankomsten i seg selv skaper en spenning og uro i det lille samfunnet, akkurat 

slik som Lundjordets gjør det. Forskjellen er at der de «simple» folkene ikke ser til å bry seg 

så mye «storkara som sto der og bukke og skrapa, før dom krabbe inn i bilen og suste i veg» 

(Tit, s. 19), kaster de seg til vinduene når bydama går forbi. Dette understreker også den store 

avstanden mellom de huguskakke og bygdefolket. 

 

Det er altså når det gjelder de som hører til sitt eget samfunnslag at man tillater seg å ha en 

mening. Gunvor skiller seg fra de andre arbeiderne i bygda fordi hun har forlatt den, og 

bygdedyret kryper fort fram når hun dukker opp. For de huguskakke har hun sviktet ved at 

hun ikke er «en trofast jordens tjener», og for bygdefolket har hun trigget det som kan antas å 

være en sterk misunnelse ved å ta et skritt opp på samfunnsstigen. Hoel (1995) peker på at 

Gunvor innehar en maktfaktor som utreisende, til tross for at hun ikke reiste ut for å gå på 

skole og dermed ikke tilhører den intellektuelle eliten. I forhold til tjenestefolket, de som ble 

igjen, er Gunvor blant de få som har tatt et aktiv grep mot det ukjente for å bedre sine 

levevilkår. Flere av arbeiderne på Gunvors alder har også hatt en ambisjon om å reise ut: 

«Dom skulle slutte alle tenera på Smikkstad den våren han Arne drog. Alle i hop» (Tit, s. 78). 

Dette eksemplifiseres særlig gjennom arbeiderne på Smikkstad gård, Elise, Hjalmar og 
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gårdsgutten Harald. De har alle hatt en drøm om å reise ut, og hadde til og med lagt konkrete 

planer for hva de skal gjøre i framtida. Det blir imidlertid ikke slik, og de tre er fortsatt på 

ulike poster i bygda da Gunvor kommer hjem. Hun er derfor alene om dette også, med unntak 

av Arne barnehjemmet.  

 

4.4 Gunvors egenskaper 

Gunvor fremstilles som en jente med flere egenskaper, og det er nettopp gjennom å la henne 

få lov til å være alle disse at man kan argumentere for at Prøysen tar henne på alvor som et 

helt menneske. Hun er ikke verken eller. Hun er både godhjerta og utspekulert, rettferdig og 

smålig, både pessimist og optimist. Hun forklarer sin egen hevngjerrighet ut fra 

rettferdighetssansen, og det på en måte som skaper en forståelse for hvorfor Gunvor føler som 

hun gjør. 

 

4.4.1 «En drøm og en plan med hår eneste dag» 

I det innledende kapitlet om Gunvor blir vi godt kjent med de forventingene hun har til 

hjemreisen, og får innblikk i Gunvors tanker. Hun våkner sent den første morgenen hjemme, 

og leseren introduseres for det hun hadde ønsket for gjensynet med familien, etter tida i byen. 

«Da hu kom i går, var døra låst. Hu vart litt paff da hu såg det, det var så nøye gjennomtenkt 

alt som skulle hende denne vikua hu hadde fri, hu hadde drømt om det i hele vinter» (Tit, s. 

30). Deretter følger en detaljert beskrivelse av hvordan Gunvor hadde sett for seg 

hjemkomsten. Det viser seg fort at ingenting blir som hun hadde tenkt, for hun møter en låst 

dør og sovner på trappa før familien omsider kommer hjem. Hele gjensynet tyder på at 

Gunvors forventninger på langt nær blir innfridd, men er fortsatt preget av glede og nærhet 

mellom familiemedlemmene. Dette er særegent for resten av opplevelsene Gunvor har i løpet 

av ferien sin, og den store forskjellen mellom episoder med brutte forventinger, er hvilke 

relasjonelle betingelser som er lagt til grunn. I det ovennevnte eksempelet er det familiens 

trygghet som skaper rammene. Gunvor ønsker åpenbart å vise fram sin nyvunne økonomiske 

frihet til familien, men det står ingenting på spill hvis det ikke går som planlagt. I møte med 

resten av bygdas innbyggere er situasjonen en annen, og vi ser at romanen bygger seg opp 

mot et klimaks som kulminerer i en katastrofe for Gunvor, mye på grunn av at ting ikke ble 

slik hun hadde planlagt, og at folk ikke handlet slik hun hadde ønsket.  

 



60 

 

Det er altså i møte med familien at Gunvor finner sin trygghet. Det blir dermed ingen krise for 

henne at møtet ble annerledes. «Ja, det vart da stas på en måte» (Tit, s. 30). Gjensynet med 

familien formidler en trygg ro der Gunvor virker å kunne være seg selv, og forholdet mellom 

foreldre og søsken er preget av humor, glede og samhold. Gunvors opprinnelige plan og 

ønske om å vise familien de materielle godene livet i byen førte med seg, blir ikke så viktig 

likevel. Pipa hun kjøpte til faren var overflødig, øsa hun hadde med til mora ble tråkket i 

stykker og grammofonfjæra røk mens familien spilte plater. I overført betydning kan dette 

fungere som et symbol på at når det kommer til stykket, er ikke rikdommen avgjørende for 

gleden. Det viktigste er å være sammen. I et biografisk perspektiv kan denne framstillingen av 

familielivet være inspirert av Prøysens eget liv. I boka «En fiol bak øret» (Hagen og Solberg, 

1984), beskrives et Prøysen-hjem «rikt på latter og ‘tullfakter’» (s. 12). Videre skriver de at 

Prøysenstua inneholdt nettopp denne tryggheten man også får et innblikk i gjennom 

Smikkstugun. «Så stor tiltrekningskraft hadde Prøysenhjemmet, at da unga fikk besøksforbud 

på grunn av skarlagensfeber, hersket rene landesorgen langs Præstvægen» (s. 13). Kanskje er 

det nettopp derfor Gunvors opplevelser hjemme med familien oppleves så troverdige. Det 

kom fra et sted forfatteren kjente godt til. 

 

4.4.2 «Høge hæler og rød trut»  

I det ytre gir Gunvor inntrykk av å være ei jente som er opptatt av fremtoning og det 

overflatiske. Romanen gir mangfoldige eksempler på at hun er meget bevisst sitt eget 

utseende, og at hun kan benytte det i møte med mennesker hun ønsker å overbevise. Hun 

virker å være temmelig klar over at hun skiller seg ut, og forventer at det vil bli en liten 

oppstandelse når hun kommer hjem. Gunvor gleder seg til å vise seg fram for sambygdingene: 

«[D]et ska bli moro å hoppe ta og té seg fram litt før je dræg hemover» (Tit, s. 39). Etter å ha 

flyttet til byen befinner hun seg i en heldig situasjon økonomisk. Jobben i byen har båret 

frukter, og Gunvor er klar for å vifte med fjærene og vise fram dette for de som ikke turte å 

reise. Gjennom oppveksten har Gunvor vært vitne til at de som har reist ut, kommer hjem med 

finere klær og den oppmerksomheten det fører til. Når hun endelig kan komme tilbake som 

«fin byjente på sammarsferie» (Tit, s. 46), er det med store forventninger. 

 

Gunvor pynter seg med «rau trut og langbokse» (Tit, s. 56) den første dagen hun er hjemme. 

De høye hælene skaper en kontrast til det livet hun hadde mens hun fortsatt bodde hjemme, 

noe som synliggjør hvor mye som ligger i det å ha litt penere tøy. Skoene er med på å befeste 
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den økonomiske forbedringen Gunvor har hatt, og er et bilde på at valget hun tok om å forlate 

bygda var rett. 

 

Tripp, tripp, sier det i høge hæler som kjæm og ska kjøpe grammofonstifter. Det sier itte klask, 

klask, imot børføtte bein som ska bea om å få sleppe å betale tel han far kjæm ifrå garden. Og 

itte sier det klamp, klamp, som det gjør når en kjæm etter butikken er stengt fordi en er 

stugujinte og ska kjøpe bendelband og kroklisser, så en får snurpe i hop de fillene en har. 

Tripp, tripp, sier det. (Tit, s. 66) 

 

Drømmen om den røde kjolen er også viktig for Gunvor. «Rau skulle kjolen vara! Illende rau 

så det fræste når’n snudde seg» (Tit, s. 141). Med sin nyvunne rikdom har hun fått kjøpt seg 

rødt stoff og sydd seg en kjole hun har drømt om hele ungdomstida. «Hu hadde hatt mange 

kjoler seinere, men raukjolen hadde vøri drømmen støtt» (Tit, s. 142). Gunvor skal ha kjolen 

på når det er dans på sletta, og det er her hun planlegger sin store hjemkomsttriumf, der hun 

virkelig kan få vist seg fram. 

 

Skal man tolke Gunvor overfladisk og enkelt er det fristende å forstå behovet hennes for de 

materielle godene som en naiv ungpikedrøm og et ønske om beundring fra jevnaldrende 

kamerater. Gunvor bruker det materielle for å hevde seg, men det markerer også det hoppet 

hun har gjort på den sosiale stigen. Det handler altså ikke kun om det overfladiske, men i stor 

grad om livskvalitet. Gunvor får for eksempel muligheten til å reparere tennene sine slik at 

hun slipper unna den skjebnen mange bygdeungdom fikk: «Det var å kjøpe tannkitt så lenge 

det var att noe å feste kittet i, sea vart det gebiss» (Tit, s. 48). Gunvor unnslipper dette ved å 

reise, og dermed kan hun «flire og vara fri» (Tit, s. 49). Gunvor trenger ikke å holde latteren 

tilbake. Gjennom det steget hun tar sosialt får hun også større frihet, og når oppveksten har 

vært preget av det grå, er det ikke rart at hun velger det røde når sjansen byr seg.  

 

4.4.3 «Du ska få en dæins hvis du lette meg over skigarn»  

Gunvor har i hovedsak to kjærlighetsinteresser i romanen. Sveiseren Hjalmar og 

handelsbetjenten fra butikken. Den første dagen hun er hjemme, treffer hun på Hjalmar som 

er ute med kuflokken. Det som utspiller seg i skogen er en flørtende dialog der Gunvor lover 

Hjalmar dans etter dans hvis han løfter henne over gjerdet, over bekken og hjelper henne med 

en ødelagt skohæl. Fortellermåten bærer preg av replikkveksling, men gir også innblikk i det 
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Gunvor tenker mellom det som blir sagt. Dette avslører de intensjonene hun har, og det viser 

seg at hun får det akkurat som hun vil. Hun er bevisst den makten hun har over Hjalmar i kraft 

av at hun har gjort det han ikke turte. «[E]n gutt som kopte og var redd for’n itte var fin nok. 

En som hadde vøri i bygden all sin dag» (Tit, s. 58). Hjalmar og Gunvor flørter vilt, og 

Gunvor bruker sin seksualitet aktivt og skamløst i møte med sveiseren. Hun lover Hjalmar å 

danse med han hele natta, mens han klyper og klemmer på henne. Gunvor ender opp med en 

løsnet hæl, og ber Hjalmar om hjelp til å reparere den. «Det er lange spiker oppi skoen, og 

spikerhøla sitt i hæla, er det itte bære å træ hælen innattpå da og banke litt etter med en stein 

så vidt det sitt? (Tit, s. 60). Dette kan tolkes som en skjult seksuell symbolikk der de lange 

spikrene tres inn i hullet der spikeren har vært. Belønningen Hjalmar skal få for dette er at 

«du ska få kjøre meg på stången nepå sletta om lordan» (Tit, s. 60). Rent bokstavelig forstår 

man seansen som at de avtaler at de skal gå sammen til dansen, men implisitt lover Gunvor 

mer enn dansing denne kvelden. 

 

Etter møtet med Hjalmar i skogen tripper hun til butikken for å kjøpe grammofonstifter. Her 

treffer hun handelsbetjenten, som hun umiddelbart blir interessert i til tross for at han ikke var 

«orntli bykar» (Tit, s. 66). Hadde han vært det ville kanskje situasjon artet seg annerledes. 

Gunvor tør å gå etter handelsbetjenten fordi de tilhører den samme sosiale klassen, litt over 

Hjalmar og det andre tjenestefolket. De er begge lønnsarbeidere, og han er ikke en av de 

huguskakke. Gunvor får en helt ny opplevelse i butikken i kraft av å ha klatret på stigen. Hun 

sjarmerer handelsbetjenten som tilbyr henne noen av sine egne grammofonstifter da butikken 

er tom. «Gjør det noe om je sett meg på disken? […] - - Sitta på en disk og slenge med beina. 

Og vente på noe som en ska sleppe å bli krevd for» (Tit, s. 68-69). Gunvor erfarer at hun kan 

bruke utseendet og seksualiteten til å få det som hun vil, og gjør det for alt det er verdt. Hun 

avtaler med handelsbetjenten at han skal komme til Smikkstugua en kveld, før hun glir ned fra 

disken med «ei stram bokse» (Tit, s. 69). De seksuelle undertonene er fremtredende. 

 

Gunvor har altså skapt interesse hos to menn den første dagen hun er hjemme, og bruker 

feriedagene på å holde begge forholdene varme. Hun fremstår nesten som i en rus der hun 

soler seg i glansen av den populariteten hun møter. Hvorvidt den er så reell som hun tror, vites 

ikke. Hun dagdrømmer om å bli beundret, og ser fram til dansen på sletta. 
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Kom, sa hu og vinke på handelsbetjenten, kom du òg, sa hu og ville ha’n Hjalmar innåt seg, 

kom åkke som vil, je har att ennå ei bluse je itte har tedd fram, den ska je ha på meg i 

måråkveld, om lordan vil je itte fortælja åssen je skal sjå ut, men da ska det stå ei rose og 

blømme midt på dæinsegolvet. (Tit, s. 112) 

 

Drømmingen tyder på at hun nyter sin frihet til det fulle og ser gjerne at flere følger hennes 

eksempel. Hun dobbeltspiller Hjalmar og handelsbetjenten, og er sammen med de henholdsvis 

på dagen og om kvelden. «Han veit ittno om handelsbetjenten, han Hjalmar, han trur itte det 

finnes andre enn han sjøl som får lov å ta i denna fine bydokka» (Tit, s. 115).  

 

Handelsbetjenten tilbringer kveldene i Smikkstugun der han danser tango med Gunvor og 

familien hennes. Det blir tydelig at Gunvor har et mindreverdighetskompleks overfor 

handelsbetjenten, noe som kan tyde på at hun er veldig klar over de grunnleggende sosiale 

forskjellene mellom de. «Hu hadde vøri litt nervøs for å svinge seg med handelsbetjenten, 

men hu skjønte snart at han kunne itte stort mere tango han hell hu» (Tit, s. 117). « [H]an tok 

bære én smultring, var det itte fint nok?» (Tit, s. 120). Hun slapper imidlertid mer av etter 

hvert, men når praten dreies mot språkkunnskaper snur det. Gunvors far forteller: «Je kæin ett 

ord på engelsk […] og det er ‘souvenir’ […] og det betyr ‘Gratulere med dagen’» (Tit, s. 121). 

Handelsbetjenten begynner å le, mens familien står uforstående rundt. Når han forklarer hva 

det egentlig betyr begynner resten av familien, med unntak av Gunvor, å le. For henne er 

skaden uopprettelig. «Pass deg du, som flire åt domme folk […] Je kjinne slike folk som flire 

oppi lampa ifrå før je» (Tit, s. 122). Minnene fra barndommen kommer tilbake, og Gunvor 

legger umiddelbart en plan for hvordan hun skal få «flirt» tilbake. «Kast hit det raue tørkle 

mitt som heng på sengestolpen, mor» (Tit, s. 122). Symbolet på Gunvors opprør, det røde, 

hentes fram, og hun bruker sitt fremste middel, seksualiteten, for å oppnå det hun vil: å 

ydmyke handelsbetjenten på sletta ved å dukke opp med noen andre. Hun overbeviser 

handelsbetjenten om å bli med på dansen, og frister med at «vi kæin gå oppi Smikkstugua og 

spelle grammofon, vi» (Tit, s. 123), hvis det ikke blir gøy på sletta. Inni seg tenker Gunvor at 

«Du veit itte riktig å du ska tru nå, skjønne je. Du synes det høres ut som je byr på rømgraut 

nå, men det var nå mæssom det som var meninga da, ser du, at du det skulle tru» (Tit, s. 123-

124). Rømmegrøt og grammofon må her tolkes som noe helt annet.  
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Gunvor treffer senere på Hjalmar, som er den hun ønsker å bruke for å hevne seg på 

handelsbetjentens fliring. De prater om planene for å få Hjalmar inn til byen, og Gunvor 

foreslår at han kan snakke med Arne Barnehjemmet for å skaffe et sted å bo. Gunvor hadde 

ikke forventet Hjalmars reaksjon. «‘Å nei, før je klenge meg innpå hæinnom ska det få vara 

det såmmå med hele byreisen’» (Tit, s. 129). Det at Arne har havnet på et høyere trinn enn 

Hjalmar, blir for mye for stoltheten hans. «Hæin var itte så viktig hæin hell, den gongen hæin 

var fjøsgutt på Smikkstad» (Tit, s. 129). Gunvor forstår hvordan det henger sammen, og ser at 

bokpraten nå også kommer gjennom Hjalmar, om enn noe mindre raffinert: «En skulle ta slike 

folk og duppe dom neri møkk-kjellern, så fekk’n sjå å det vart att ta finheta, når dom itte høll 

seg der dom høre heme» (Tit, s. 130). Gunvor ser at ønsket hennes om å få med seg Hjalmar 

til byen ikke vil bli oppfylt. Dessuten ser hun at Hjalmar slett ikke bryr seg om å hjelpe henne 

med å le av handelsbetjenten. Han er mer opptatt av å gi Arne det han mener han har fortjent. 

Gunvors plan slår sprekker, og hun bestemmer seg brått for at hun, ved hjelp av Arne, skal ta 

hevn på både Hjalmar og handelsbetjenten. «Han ska få att for gapglisen, og du for 

bokpraten!» (Tit, s. 131). 

 

Etter hvert som romanen nærmer seg høydepunktet, mister Gunvor mer og mer kontroll. Det 

som i utgangspunktet skulle bli hennes arena for å virkelig vise seg fram, blir nå åsted for en 

hevn som kan se ut til å være myntet på alt hun har møtt av urettferdighet i barndommen, ikke 

bare på Hjalmar og handelsbetjenten. Hevngjerrigheten i henne får lov til å overstyre 

fornuften, og hun klekker ut en plan som skal vise dem at hun ikke er en de kan spøke med. 

Dette understrekes av det røde tørkleet som er med i begge de ovennevnte episodene. På tur 

med handelsbetjenten går hun «og slår ut i lufta med tørkle sitt» (Tit, s. 122), og Hjalmar 

utbryter at «Pass deg, du flyg og veive med det raue tørkle ditt så det haka seg fast i 

grankvisten» (Tit, s. 131). Dette indikerer at opprøret nærmer seg. Gunvor heiser sin røde fane 

og gjør seg klar til kamp. 

  

4.4.4 «Meg ska de itte få skakke på hugu over» 

I romanens siste kapittel bygges spenningen gradvis opp ved hjelp av at handlingen skifter fra 

Lundjordets stevne til dansen på sletta. Gunvor har funnet seg en ny medsammensvoren i 

Arne Barnehjemmet, uten at han har hatt særlig å si i den avgjørelsen. «Han var litt stø og 

stille, men så liddeli pen og ubrukt» (Tit, s. 142). Planen om å bruke Arne som rekvisitt skal 

understreke at «da kunne hu tydelig få sagt ifrå at hu snudde bygda ryggen når a danse med en 
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som hadde reist ut sjøl» (Tit, s. 170). Gunvors plan går likevel ikke slik som hun har tenkt. 

Arne dukker ikke opp, og Hjalmar er ikke å se. Han har gjemt seg i skogkanten etter å ha fått 

nyss i forholdet til Gunvor og handelsbetjenten. Gunvor venter forgjeves på handelsbetjenten 

som heller ikke møter som avtalt, men kommer med Eva Snekkersveen.  

 

Raukjole du, gjeita, sa a for seg sjølv, der a gikk og dreiv bortved gjerdet. Nå ser du å du fekk 

att. Det vart som når du kom hem ifrå byn og fekk lang nåså når døra var låst, dette her. Du 

hadde drømt og laga det tel så fint den gongen òg, men det vart itte slik du tenkte. (Tit, s. 171-

172) 

 

Gunvors hevngjerrighet har ført til at hun har sabotert sin egen plan. Hun er gjennomskuet av 

de hun ønsket å hevne seg på, og står igjen alene. Hennes mangel på solidaritet med sine egne 

har ført til at hun mislykkes, og hun får alle imot seg. Standhaftigheten sin har hun likevel i 

behold «hu skulle dæinse og gapa og glise sjøl hu, så lenge hu hadde att mål i strupen. Dom 

hadde itte Smikkstugutrosten i snurua ennå!» (Tit, s. 173).  

 

Som handelsbetjenten hadde forutsett, blir det kaos på sletta. Lundjordets tilhørere dukker opp 

og det hele ender i slåsskamp. Hjalmar leverer det første slaget til han som danser med Elise, 

og slåsskampen er i gang. Gunvor står i midten, skrikende og desperat etter å straffe bygda 

som har behandlet henne så dårlig. «Slå dom så små som gryn, dessa som itte unne en stakkar 

å ha på seg en rau kjole» (Tit, s. 177-178). Ironisk nok er det er likevel en av byfolket som 

treffer Gunvor med en staur, og hun blir liggende til doktor og lensmann er på plass. Når 

Gunvor blir oppmerksom på det som har skjedd kommer det endelige oppgjøret, tordentalen, 

«kjeftskura» som virker å være myntet på alle som har begått Gunvor urett. Denne talen er en 

kulminasjon av den urettferdigheten hun har kjent på gjennom hele livet. 

 

’Glan itte slik på meg,’ sa a. ‘Je har itte gjort noe gæli. Je kjinne deg nok, Brekkestøl, men je 

er itte redd deg lenger, og før en slik tåfis som du ska få meg tel å ta det grå skrinet, ska je ta 

det raue på trass. Ja, je kjinne dekk hele bunten!’ skreik a og nå hadde hu nok glømt hele 

bydama. Det var Smikkstugukjæften som kom fram. 

 ‘Det er bygdefolk som har kømmi att! Je har sett dekk hår eneste sammar når de har 

gått og kømmi med visdomsord om å mye likere det er på læinnet hell i byn. Men je ska trasse 

dekk så lenge je er go for å lea meg. Meg ska de itte få skakke på hugu over. Je ska kline 

møssmørsmøtt på hår eneste skive og sope poteta neri kjellern med jorda på. Innatti byn ska je 
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om je så ska krabbe. Og de får itte meg tel å bli våt i auom og synge bygdesangen, itte om de 

bryt opp kjæften på meg med ei tång. Slepp meg, je ska gå hematt je, je er ittno dåli, je må fell 

ha lov å dåne je òg, når je får en skigardstaur bortme øra. Je veit nok åffer de slår meg med 

skigardstaurer òg, je. Det er fordi je itte vil vara noe motiv åt dekk. Men je har fått slike slag 

bortme ørom før je, når je hadde på meg det raue og itte det grå, je er væinn ved det. (Tit, s. 

181-182) 

 

Gunvors opprør ender opp som provokasjon og, og sånn sett kan man si at hun er med på å 

opprettholde ideologien hun prøver å protestere mot, skriver Thorbjørnsen (1980, s. 32-33). 

Behovet Gunvor har for å provosere gjør at hun ødelegger for seg selv. Gjennom å hevde seg 

slik hun gjør, bekrefter hun de forestillingene de huguskakke har rundt hva som skjer når 

bygdeungdommen forlater jorda. Gunvor ligger blødende i midten, og de som står rundt, er 

både formidlere og mottakere av ideologien hun er så uenig i. Dette samler dem alle i en felles 

bekreftelse av hva som kan skje når man ikke holder seg på det riktige trinnet på den sosiale 

stigen. Opprøret kan oppfattes som mislykket, og Gunvor står alene slik hun har gjort siden 

Sigrid kom tilbake med bokprat.  
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5 En feministisk frigjører 

 

På hvilken måte kan man så hevde at Prøysen, litt pompøst sagt, fungerer som en feministisk 

frigjører? Som det er redegjort for tidligere i teksten har deler av den feministiske 

litteraturteorien vokst frem som en følge av menns fremstilling av kvinnen. Camilla Colletts 

betraktninger rundt kvinnens rolle i litteraturen banet vei for senere kritikk, og Simone de 

Beauvoir sørget for å sette fokuset på hvordan kvinnens forhold til mannen har hemmet 

hennes mulighet for utvikling i samfunnet. Etter hvert som den feministiske bevegelsen 

vokste fram, gjorde stemmer som Kate Millett og Elaine Showalter seg gjeldende. Den 

feministiske kritikken tar blant annet utgangspunkt i at litteraturen bidrar til å opprettholde de 

patriarkalske strukturene i samfunnet, ved å overse den kvinnelige litteraturtradisjonen. Det 

ble derfor et mål å se på denne i et historisk lys. Det ble også lagt vekt på hvordan den 

mannlige forfatter- og kritikertradisjonen, gjennom sin fremstilling av, og blikk på kvinnen, 

har sørget for å befeste etablerte kjønnsroller. 

 

De feministiske litteraturkritikerne ønsket dermed å avdekke denne litteraturen som 

opprettholdt tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Slik kunne man utfordre maktbalansen og 

fremme kvinnelitteraturen og kvinners rettigheter. Blant Prøysens samtidige forfattere finner 

vi noen av de som, ifølge Toril Moi (2020), inspirerte og bidro til at kvinnebevegelsen på 60-

tallet etablerte seg. Forfattere som Agnar Mykle og Jens Bjørneboe innlemmet seksuelle 

skildringer i sin litteratur, og måtte svi for det ved anmeldelse og dom for å ha skrevet utuktig. 

Bøker som Sangen om den røde rubin (1956) og Uten en tråd (1966) bidro til et økt fokus på 

seksuell frigjøring for menn og kvinner, men på mannens premisser. Også blant disse finner 

vi problematiske skildringer av kvinnen, som kan bidra til å underbygge forventninger om at 

kvinnen skal være passiv, og som bagatelliserer overgrep. Fordi litteraturen er med på å 

forsterke undertrykkelsen, er det et behov for en annen fremstilling av kvinnen. Litteratur som 

sier noe om kvinnens erfaring vil bidra med noe verdifullt. Det mest åpenbare er at det er de 

kvinnelige forfatterne som kan si noe om dette, men kanskje er det slik at Prøysen også kan 

stå som et bidrag i denne tradisjonen. 

 

5.1 Et hjerte for jinter 

Som nevnt innledningsvis skrev Alf Prøysen sine helter inn i kvinner, barn og dyr. Til 

forskjell fra mange andre mannlige forfattere, som ofte har kvinnelige bifigurer, er Prøysens 
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kvinner hovedperson. I hans eneste roman valgte han å skrive om en kvinne, og vi finner et 

stort mangfold av forskjellige «jinter» i noveller, stubber og viser. Det som er felles for alle 

disse, som med mesteparten av Prøysens figurer, er at de tilhører arbeiderklassen i et 

bygdemiljø i etterkrigstidas Norge. Han skildret det som var kjent, og fant nok ofte 

inspirasjon fra sin egen bakgrunn. Man kan også anta at denne var avgjørende for hvordan 

han utformet sine kvinnelige figurer.  

 

At moren Julie var viktig for han er slått fast av biografer før. Hun utfordret normer i 

samfunnet, og var avgjørende for at Prøysen fikk utfolde seg som kunstner. Julie fikk datteren 

Marie utenfor ekteskap, før hun giftet seg med Olaf. Det å «havne i ulykka» var nok utvilsomt 

vanlig, men det medførte likevel et stempel som var vanskelig å bli kvitt. Julie lot seg likevel 

ikke knekke av dette, og i møte med Olaf som tok til seg Marie som sin egen datter, ble de en 

familie, til tross for at konstellasjonen ikke hadde det beste utgangspunktet for moralens 

voktere. Ove Røsbak (2014, s. 28) skriver om Julie at: «Hun fikk bare enda mer å gå på som 

menneske, enda mer å øse av, både stolthet og omsorg. Og dattera verna hun om, dattera 

skulle få mye av det samme motet, det samme frie slenget med nakken som mor si.» Julie var 

ikke som andre husmannskjerringer. Hun foretrakk å lese Shakespeare fremfor å gjøre 

husarbeid. «[D]et hendte mange gonger at hu satt og les en roman, når det kom fræmenfolk og 

hu itte hadde gjort i stæind huset for dagen» (Prøysen, 1971, s. 138-139). Hun var også 

bevisst på klasseforskjellene som rådet på flatbygdene, og var medlem i kvinneforeninger på 

Ringsaker (Lien, 2013). I et intervju fra 1961 forteller Prøysen at: 

 

Mors forhold til husbondsfolket var helt motsatt bestemors. Hun var voldsomt steil mot 

garden, hun var sår og stolt og tålte ikke å bli pirket på. Andre plasskjerringer gjorde seg 

underdanige og ba gardbrukeren sette seg på den beste stolen når han kom på besøk. Mor stilte 

seg på dørstokken og slapp ham aldri inn (sitert av Hagen & Solberg, 1984, s.14). 

 

Her kan man ane en motstand som kan ligne Gunvor Smikkstuguns mot «de huguskakke». 

Ifølge Hagen & Solberg (1984) var det ikke tegn til et tradisjonelt kjønnsrollemønster i 

Prøysenstua, og den unge Alf holdt seg mest inne sammen med mora der han ofte puslet med 

tegning. Forholdet til mora var nært, og hos henne kunne han føle seg trygg på å være seg 

selv. Han hadde også et nært forhold til mormoren Mathea, eller Matja. Navnet Matja er et 

som blir brukt flere steder i Prøysens forfatterskap, også i Trost i taklampa, der hun er den 
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rolige og trygge. Inspirasjonen til Matja har kommet fra mor og mormor (Hagen & Solberg, 

1984, s. 24). 

 

Prøysens storesøster, Marie, har blitt beskrevet som en jente med kjappe replikker. Knut 

Imerslund har hatt flere samtaler med folk som sto Prøysen nær, og samlet de i boka Det er så 

vemodig mange viser (2004). Prøysens nabo fra barndommen, Martha Ottosen, mente at 

Gunvor er Marie (s. 31). Ove Røsbak skriver at Marie var en som Prøysen så opp til, og han 

hevder at Prøysen samlet opp og brukte Maries replikker når han skrev om jenter. «Kanskje 

særlig av ei som skulle få navnet Gunvor Smikkstugun, Trosten» (Røsbak, 2014, s. 65). Som 

Gunvor flyttet Marie til Oslo, og i likhet med sin mor fikk hun også et barn utenfor ekteskap 

(Lien, 2013). 

 

Prøysen lot altså kvinner spille hovedroller i store deler av forfatterskapet. Gjennom tekstene 

sine viser han en tydelig forståelse for de han skriver om, og skildrer særlig undertrykte 

grupper nært. Dattera, Elin Prøysen, formidler i sin biografi om faren, at han fikk med seg 

sosialismen hjemmefra. «Du blir nesten naturnødvendig sosialist av å vokse opp på en 

husmannsplass under de forholdene som rådde da pappa vokste opp» (Prøysen, 1989, s. 87). 

Hun forteller videre at dette medførte en grunnleggende solidarisk holdning der det var viktig 

å bistå andre. Som ung beskriver hun ham som mer radikal med kommunistiske sympatier, og 

etter hvert som et aktivt medlem av Arbeiderpartiet. Den sosialistiske grunnholdningen om 

likhet og rettferdighet for alle kommer også tydelig til uttrykk i verkene hans gjennom det at 

han lar sympatien ligge hos de svake og undertrykte hovedpersonene, det være seg barn, dyr 

eller kvinner. 

 

Den stille forståelsen for kvinners ulike kamper er tydelig i flere av Prøysens verk. Kari 

Haave trekker frem at Prøysen ikke bare tar utgangspunkt i egne følelser og opplevelser, men 

at han også tar for seg den type kvinneproblematikk han ikke kan vite særlig mye om selv. 

«Det gjer han på ein så overtydande måte at han må ha vore ein uvanleg skarp observatør» 

(Haave, 1980, s. 45). I artikkelen «Skildringer av psykisk lidelse i Alf Prøysens debutbok» 

(2005) har psykiater Harald Kanter, fra et faglig ståsted, sett på hvordan Prøysen har 

beskrevet psykiske lidelser, og hva som utløser de i teksten. Gjennom en analyse av tre 

noveller fra Dørstokken heme, konkluderer han med at «Prøysen hadde evnen til å observere 

og beskrive hvordan mennesker kan utvikle symptomer på psykiske lidelser», og at 
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beskrivelsene av kvinnenes lidelser «kunne stått i en psykiatrisk lærebok» (s. 3456). Dette kan 

tyde på at Prøysen fikk med seg mye av det som foregikk rundt seg, og at han hadde en unik 

forståelse for menneskesinnet. Med bakgrunn i denne forståelsen og formidlingsevnen maktet 

han å formidle noe særskilt om en kvinnelig erfaring, som kanskje skiller seg ut fra andre 

mannlige forfattere. 

 

Prøysens observasjonsevne viser seg i litteraturen, der han ofte skriver om de ulike 

problemene en kvinne kunne støte på. I lørdagsstubben «Bære a Gudrun», datert 16. juli 1966, 

skriver han om graviditet utenfor ekteskapet. Eksplisitt fortelles det om skammen det 

medførte for familien, men implisitt forstår man hvordan dette påvirket livet til Gudrun. 

Stubben er kort, men makter likevel å fortelle en hel del om belastningen dette måtte være for 

en kvinne. Man kan anta at Gudrun har flyttet til byen, for i likhet med Gunvor Smikkstugun, 

kommer hun hjem «i steikende sammarssol og med to tunge kufferter». Hun blir møtt med 

gjensynsglede og iver. Neste gang hun kommer hjem er tonen en annen: «Mor hennes sa 

ingenting, hu hadde frykte for det. Litt hadde hu hørt òg…ifrå andre». I tekstens siste del viser 

det seg subtilt en forståelse og sympati for Gudrun, og et stikk til familien som kun ser seg 

selv:  

 

Det gikk likere enn dom kunne tru. Det vart itte den skamma det såg ut tel. Det var itte liv i 

den vesle engong. Så fekk hu plass hos en enkjæmæinn med tre onger. Det er itte langt unna, 

men hu er æiller heme. (Prøysen, 2014, s. 888) 

  

Ved å la synsvinkelen ligge hos familien, er det gjennom deres reaksjoner man kan ane 

hvordan det må ha påvirket Gudrun. Det ble ikke store skammen for familien, men de tre siste 

setningene avdekker det som ble Gudruns liv etterpå. Det er få ord, men de forteller likevel 

mye om en ensom skjebne for kvinner i slike situasjoner. 

 

I stubben «Flir-Klara», publisert 27. april 1963, utbroderes et helt liv med få ord. Gjennom 

hele oppveksten har Klara møtt motstand med flir og latter. I møte med kjeft på skolen, og 

med manglende kjærester som ungdom, har hun begynt å le. Da Klara blir gravid utenfor 

ekteskapet gjør skammen at familien ikke vil ha noe med henne å gjøre. Klara oppsøker 

dermed «en skinnfellmaker som hu hadde fått gebursgave ta i æille år» (Prøysen, 2014. s. 

701-702). Han tar henne inn og vil ha henne til tross for at hun er gravid med en annen manns 
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barn. Han møter henne med forståelse og kjærlighet, og bedyrer at «ingen ska få tråkå deg for 

nære, ingen ska få gjøra deg no vondt.» Igjen er det i stubbens siste avsnitt at forståelsen for 

Klaras smerte, og lettelse, avsløres: «Hu Klara tok omkring skinnfellmaker’n, det var som hu 

hadde rodd seg i læinn og hu var så gla! Og så gret a Flir-Klara.» Klaras latter har vært en 

forsvarsmekanisme, og det er først når hun føler seg trygg og forstått at hun tør å slippe ut det 

man kan anta er en lettelsens gråt. Reaksjonen forteller noe om behovet for å bli sett, særlig i 

livets utfordrende situasjoner.  

 

I likhet med «Bære a Gudrun», skildrer Prøysen i «Flir-Klara» en alvorlig, men vanlig 

kvinneskjebne. Utfallet for de to kvinnene ble riktignok forskjellig, men felles er beskrivelsen 

av skammen det medførte. Det er i de korte og avmålte setningene man forstår hvilken byrde 

disse kvinnene bærer på. Kanskje er sympatien ekstra sterk fordi to av de viktigste kvinnene i 

Prøysens liv hadde vært i samme situasjon. Det er nærliggende å tro at han i alle fall kunne 

ane noe om hvordan det kan ha vært. I stubben om Flir-Klara kan man også, i et biografisk 

lys, spørre seg om skinnfellmakeren kan være inspirert av Olaf Prøysen, som tok til seg Julies 

datter, Marie, som sin egen.  

 

Det mest bokstavelige bildet på kvinnens undertrykte rolle kan man finne i barnebøkene om 

Teskjekjerringa. Tydeligere kan det vel vanskelig gjøres enn å fysisk krympe ei sterk dame. 

Den første boka om Teskjekjerringa kom i 1957, og het Kjerringa som ble så lita som ei te-

skje. Fortellingene foregår i det samme miljøet som de fleste av Prøysens andre verk, og 

handler om et eldre ektepar, der kona iblant blir like liten som en teskje. Kjerringas innstilling 

til det at hun blir liten kan oppsummeres i følgende sitat fra den første boka: «Ja, når jeg har 

blitt så lita som ei te-skje, så får jeg leve deretter» (Prøysen, 1957, s. 7). Hun innfinner seg 

med situasjonen sin, men makter likevel å gjennomføre de arbeidsoppgavene hun har. Hun 

finner mange gode hjelpere i blant annet dyr, og viser stor omsorg for disse, i tillegg til barn. 

Dette er et typisk prøysensk trekk, som viser at hun har noe til felles med sin forfatter. 

Kjerringa oppfyller kravene til et tradisjonelt kjønnsrollemønster der hverdagene stort sett går 

ut på hjemlige oppgaver, og å få middagen på bordet før den tverre mannen hennes kommer 

hjem. Bøkene fremstår slik sett ikke som noe forsøk på å rokke ved det konvensjonelle. 

Kjerringa innfinner seg med livet slik det er. 
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Man kan likevel påstå at symbolikken som ligger til grunn for kjerringas fysiske krymping er 

med på å understreke en forståelse for det harde arbeidet kvinner har hatt ansvar for. 

Krympingen tydeliggjør hvordan husarbeid har vært, og fortsatt er, undervurdert i forhold til 

lønnsarbeid. Husarbeidet må utføres før mannen kommer tilbake fra jobb, selv om det blir 

enda mer krevende når kjerringa krymper. I den første fortellinga i Kjerringa som ble så lita 

som ei te-skje gjeninntar hun sin normale størrelse idet mannen kommer hjem. «Kjerringa 

nevnte ingenting om at hu hadde vært så lita som ei teskje, for det bruker ingen kjerringer å 

si» (Prøysen, 1957, s. 13). Det at hun ikke snakker om problemet, viser hvordan kvinners 

innsats i hjemmet bagatelliseres, her i så stor grad at det er kjerringa selv står for den. 

 

En annen kvinne i Trost i taklampa som leseren umiddelbart ikke får sympati med er Krestine 

Krokengen. Slik som Brekkestøl søker å imponere Lundjordet, er Krestine opptatt av å bli likt 

av alle de som befinner seg et skritt høyere på stigen, «sjølvesfolket». Hun går så opp i denne 

oppgaven, at hun lar det bli identitetsmarkøren sin, og hun forteller historier om seg selv som 

en ydmyk og uunnværlig tjener.  

 

Hu var nå bære en tener, og da ville a itte gå storgangen. Og så flaug a itte og slengre i dørom 

hell, hu gikk sakte og stilt over kjøkkengangen, og når a kom bortåt døra, sto a og lydde ei 

stund før a gikk inn. Hu ville høre om det var fræmen inne, var det det, så banke a på døra og 

sto utafor tel noen lokte opp. (Tit, s. 25) 

 

Denne selvhevdelsen sørger for at Krestine blir mislikt blant tjenestefolket. «Detta nåsågrevet 

ska nå kåmmå støtt en stakkar trur seg trygg» (Tit, s. 99). Hun er overbærende, og hevder seg 

med en falsk beskjedenhet, i visshet om at hun ikke blir sett på som en vanlig tjenestejente av 

bøndene. Gjennom fortelleren avsløres likevel Krestine som en lite sympatisk kvinne. 

 

Prøysen kunne ha latt Krestine Krokengen forbli en usympatisk streber uten at det ville ført til 

store endringer i romanens handlingsramme. Det gjør han imidlertid ikke, noe som 

underbygger den solidariske holdningen til de svakere gruppene i samfunnet. Det ville vært 

uriktig å påstå at Krestine ikke er alt det hun fremstilles som, men hun gis likevel en ekstra 

dimensjon, som gjør at man likevel får sympati for henne. Ønsket om å opprettholde bildet 

hun vil skape for «sjølvesfolket» styrer tilsynelatende store deler av hennes hverdag, og igjen 

er det i Prøysens subtile og enkle fortellerstil at Krestine avsløres som ganske ensom i sin 
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streben. Hun vasker og holder det rent hjemme «i tilfelle det kom noen ta rettslaget etter 

vegen» (Tit, s. 53). For Krestine kan man i aller høyeste grad si at Lundjordet tilhører 

rettslaget. Når han kommer på besøk gjør hun alt hun kan for å imponere, men får en lite 

diskret fornærmelse tilbake: «Det er så godt å drømme seg telbars att og treffe enkle, 

usammensatte folk som deg, Krestine» (Tit, s. 54). Krestine erfarer at uansett hva hun gjør vil 

hun aldri nå opp dit hun gjerne vil se seg selv. Til tross for bøndenes lovprising av henne, og 

deres bekreftelser på at hun ikke er helt som de andre, tar de henne ikke med i beregningen. 

Da «lordan» kommer er det gjennom Krestines tanker man forstår at dette er vondt og sårt for 

henne, og at hun egentlig ønsker å være med.  

 

Hu visste nok at alle kunne gå på stevnet hvis dom ville, men hu hadde det itte med å stikke 

seg fram hu, og når det itte var rom i bilen, så var det itte. Hu skjønte da det […] Nei, der suste 

Lier-bilen forbi glaset òg. Bære mannen og kjærringa. Helt tomt i baksetet. (Tit, s. 106) 

 

Det går opp for Krestine at hun er alene. Ikke kommer hun seg til stevnet, og på sletta har hun 

ikke tenkt seg. Mens hun ser bilene som kjører forbi vinduet sitt, bestemmer hun seg for å 

«gjøra opprør». Krestines hevn skal være å spise kaker hun har på lur i tilfelle «sjølvesfolket» 

kommer på besøk. Hun går ned i kjelleren for å hente kakeboksen, men stopper opp når hun 

ser at det ikke er så mange igjen. 

 

Det er en sjelskamp som foregår innafor svartkjolen hennes før a legg på lokket og sett boksen 

på plass. Og når a kjæm opp att, er a lik seg sjøl. Stille og god, hu børster kjolen sin rein og 

sett seg stille ved bordet med margarinskåla og kakuskælken. 

 Det er da det såmmå å en ét lell når’n bære blir mætt, og en må da få lov tel å snufse 

litt før en svølje, så mye trist som det står om i avisen nå for tia. (Tit, s. 106) 

 

Krestine kjemper altså en sjelskamp før hun kveler opprøret i seg selv, og gjeninntar rollen 

som den ydmyke tjeneren. Hun sitter ensom igjen, stanset av sin egen higen etter 

anerkjennelse. Bekreftelsen fra de som til stadighet definerer hennes som et ideal, sørger for 

at hun bidrar til sin egen undertrykkelse. Episoden gir et kort innblikk i Krestines indre, men 

den gjør at man ser på henne med andre øyne. «Prøysen utleverer Krestine Krokengen med 

alle dei usympatiske trekka ho har, men har råd til medkjensle likevel» skriver Kari Haave 
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(1980, s. 43). Til tross for at hun gjør seg selv til en martyr, ofte på provoserende vis, kan man 

likevel føle med henne i den lille kampen hun fører mot seg selv. 

 

5.2. Menn som typer 

Trost i taklampa har mange karakterer, både kvinner og menn. Utgangspunktet for denne 

oppgaven er at kvinnene i større grad fremstilles med flere lag, og at dette fører til en økt 

forståelse for valgene de tar, og hvem de er. Et annet premiss er at mennene mangler denne 

skildringen, noe som gjør at de fremstilles som typer fremfor individualiserte personer. Dette 

ble som nevnt også påpekt av flere anmeldere etter at boka ble utgitt, og gjelder i størst grad 

karakteren Lundjordet og hans like. Det er også interessant å se at de sentrale mannsfigurene i 

romanen kan ses i forhold til Gunvors reise og utvikling. 

 

Det er Lundjordet som rammes hardest av Prøysens ironiske forteller. Det er ikke et sted i 

romanen som unnskylder eller rettferdiggjør hans handlinger. Han forblir usympatisk og 

latterliggjort, og det kommer særlig frem i det at han sammenlignes med et barn som ikke får 

det som han vil. Han møter heller ingen reell motstand blant andre, snarere finner han 

gjenklang for sine tanker i det ekkokammeret av likesinnede som han omgir seg med. Hans 

lakeier legger til rette for at han ikke skal få motstand, og baner vei ved å skjule virkeligheten, 

mens han selv fornekter den utviklingen som har funnet sted. På sin tur gjennom bygda ser 

han at omstendighetene har forandret seg, men han nekter å innfinne seg med hvordan ting 

har blitt. «Vi har ittno med detta å gjøra åkke du hell je. Det er itte vår skam at forfallet og 

ødeleggelsen trenge seg inn, vi ska arbe imot det i tale og skrift, vi» (Tit, s. 55). Lundjordet er 

så opptatt av at motivet skal forbli, slik at det vil være til gagn for han selv og sitt 

kunstneriske arbeid. Han snur seg bort fra utviklingen, og vender seg heller til de som 

bekrefter hans bonderomantikk. Lundjordet og de huguskakke får det siste ordet i romanen, 

men ironien kan likevel ikke blir mer synlig: 

 

‘Det var det verste je har hørt,’ sa Lundjordet da’n kom innatti bilen ved sia ta Brekkestøl. 

‘For ei skam,’ sa’n. ‘Hu var fæl å sjå på,’ sa dirigenten tel formannen i utflytterlaget. ‘Ja, dom 

var da itte så fæle de andre?’ kom det ifrå en lys sopran bakerst i bussen. ‘Nei, det er verste 

folket dessa som reise ut og bære kjæm att en tur,’ sa dirigenten. 

 Så starte dom bussen og drog innattover tel byn. (Tit, s. 184) 
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Lundjordets tanker om Gunvor og hennes like bekreftes, men det er nettopp gjennom det at 

han blir stående som taperen. I motsetning til Gunvor møter han ikke på noen utfordringer, og 

får ikke muligheten til å gjøre seg erfaringer som kan føre til utvikling. Han forblir i sin 

nasjonalromantiske boble, uvitende om hva som egentlig foregår. Ganske likt mannen til 

teskje-kjerringa, som mangler innsikt i det strevet kona står i når han ikke er tilstede. 

 

De andre sentrale mennene i romanen fremstilles også relativt ensidig. Lærer Brekkestøl er 

blant de første som lar Gunvor kjenne på forskjellen mellom bokpraten og virkeligheten. I 

hennes tanker og fra hennes erfaringer, presenteres han som en lite sympatisk mann. Gjennom 

han, Smikkstadbonden og redaktør Gregersen synliggjøres det ubalanserte forholdet mellom 

Lundjordet og hans tilhengere. Deres behov for å imponere og legge til rette for Lundjordet 

gjennomsyrer alt de tar seg til. «Så når Gregersen fortælte at Lundjordet skulle kåmmå og 

holde foredrag, vart Brekkestøl helt våt i aukroken» (Tit, s. 17). Dette sier noe om den makta 

Lundjordet har i kraft av sin status som dikter, og illustrerer den sosiale stigens øverste trinn, 

der Lundjordet står på toppen, omgitt av sultne tilhørere. 

 

De huguskakke er altså menn med makt og innflytelse, som påberoper seg retten til å definere 

bygda og dens folk gjennom kunst og litteratur. Deres historier og fortellinger samsvarer i 

liten grad med virkeligheten, men det er likevel disse som blir stående som en sannhet for de 

som ikke makter å kjempe imot. Hjalmar og Elise lar bokpraten prege valgene de tar, til tross 

for at de egentlig ønsker seg noe annet. «En veit å en har, men itte å en får» er mantraet både 

for bøndene og for tjenestefolket, og det sørger for at alle blir værende i sine roller.  

 

Der Lundjordet, Brekkestøl og Smikkstadbonden brukes for å illustrere de huguskakke og 

overklassen, er Hjalmar og handelsbetjenten eksempler på arbeiderklassen. Disse er heller 

ikke fremstilt med særlig dybde, men er heller biroller i romanen. Mennene fungerer som 

brikker i Gunvors spill, men blir også viktige for hennes vei til egen frigjøring. De gir henne 

erfaringen om at hun står best alene, og at det er greit.  
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5.3 Gunvor som frihetssøkende heltinne 

Det er et mangfold av kvinner og kvinneskjebner i Prøysens prosa, og ved hjelp av det 

observante blikket, gir de et bilde av en kvinnelig erfaring som kan være særegen i en mannlig 

forfattertradisjon. Overfor er det redegjort for noen eksempler på disse erfaringene. Her kan vi 

også inkludere Gunvor Smikkstugun. Så langt har vi sett at Gunvor mislykkes i sitt prosjekt 

om å «danse og glitre og trekke de andre etter seg» (Tit, s. 39). Den avslutningen hun får på 

sletta er ikke særlig glitrende, og ambisjonen om å bli frontfiguren i en kollektiv flukt til byen 

får ikke stort gjenhør hos bygdeungdommen, som måpende står igjen når hun halter seg 

innover i skogen. Lundjordet og hans likemenn får sine fordommer bekreftet. Ingenting av det 

Gunvor planla gikk slik hun hadde tenkt, og hun forblir gapatrosten i lampa som alle kan se 

på, og le av. Hun er likevel romanens ubestridte heltinne, som gjennom å bli skildret med alle 

sine egenskaper, får lov til å være et helt menneske. Ved å se på bakgrunnen hennes, forstår vi 

hvorfor hun agerer slik hun gjør. 

 

Kari Marie Thorbjørnsen (1980, s. 20) skriver at Gunvor «fungerar som ein levande 

provokasjon mot harmonibildet til dei som dyrkar det». Gunvor nekter å føye seg etter de 

normative kravene som stilles til henne og, skammer seg ikke over å være den hun er, til tross 

for nedlatende holdninger fra alle samfunnslag. Thorbjørnsen påpeker også at Gunvors opprør 

ikke er drevet av et ideologisk ønske om endringer, snarere et behov for å markere seg og 

bevise at hun har tatt et skritt opp på rangstigen. Dette er også belyst av Knut Imerslund i 

artikkelen «Det urbane Soria Moria» (1995) som understreker at Gunvors kamp ikke handler 

om proletariatets rettigheter. «Gunvor drar til byen for å redde seg sjøl, ikke for å redde 

verden», skriver han (s. 37). Gunvor har altså ikke et mål om å ryste ved de etablerte 

strukturene i samfunnet. Hun veiver ikke med arbeiderbevegelsens røde fane, eller 

kommunismens røde flagg. Hun ønsker at andre skal følge i hennes spor, men er slett ikke 

avhengig av dette for å selv være fri. 

 

5.3.1 Reflektert opprører, eller utspjåka byjåle? 

Knut Imerslund (2005) kaller Gunvor en reflektert opprører. «Hun avslører 

bygdeborgerskapets forsøk på overføring av ideologi når de moraliserer overfor folk som drar 

til byen, og hevder at å arbeide med jorda er det største mennesket kan gjøre» (s. 147). 

Gunvor forsto tidlig de mekanismene som lå til grunn for moralismen, da hun «lokte at 

munnen og begynte å tenkje utenom boka» (Tit, s. 42). Ved å avdekke bokpratens egentlige 
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funksjon, så hun hvordan den var med på å begrense folks frihet. Og det er friheten som virker 

å være Gunvors mål for seg selv. Hun ønsker ikke å gifte seg, hun vil ikke tjene på gård, og 

hun vil ikke begrenses av fattigdommen på bygda. Å forlate omstendighetene som holder 

henne nede, blir det hun streber etter. Det som er interessant er at Gunvor, selv om hun 

tilsynelatende virker smålig og mest opptatt av sin egen lykke, ønsker at andre skal oppnå den 

samme friheten hun drømmer om selv. Det starter tidlig i barndommen da hun forsvarer 

Sigrid som reiser fra bygda. «Hele bygda sto ferdig tel å slå kloa i a, a Gunvor var den eneste 

som prøvde å verje a» (Tit, s. 43). Fordi hun finner gjenhør i sine egne tanker hos Sigrid, blir 

lojaliteten liggende hos henne frem til bokpraten kommer fra henne også. Gunvor har også en 

annen agenda enn å vise seg fram, for hun jobber aktivt med å bruke kontaktene sine slik at 

flere kan reise til byen. Hun har et ønske om å «trekke de andre etter seg» (Tit, s. 49). «Er det 

noen som vil reise tel byn? Je har adresser nok åt dom som vil, kom med meg, sunn, fresk, 

bygdeungdom med tannkitt og redde auer, slit dekk laus og send kufferten med mjølktoget» 

(Tit, s. 112). Hun gir Hjalmar adressen til et spikerverket i byen, og spør han flere ganger om 

han ikke har fått svar. «Har du hørt noe ifrå Spikerverket, Hjalmar? I haust lyt du sjå åt å 

kåmmå deg innover. Svar med det såmmå du får brevet» (Tit, s. 128). Her ligger det ingen slu 

baktanke til grunn, snarere en tanke om at flere bør få muligheten til å erfare den friheten 

Gunvor har gitt seg selv. Det skal riktignok sies at hjelpen også er motivert av at hun synes 

det er stas å ha kontakter. «[D]et måtte vara ei enda større glede å stå og kjenne folk i byn og 

skaffe plasser» (Tit, s. 58). Hun gjør også en god jobb med å demonstrere dens fordeler ved å 

«danse og glitre». 

 

Som nevnt virker mye av Gunvors motivasjon bak flukten å være ønsket om materielle goder 

og økonomisk frihet. Lik kjerringdattera i eventyret strekker hun seg mot «det by-pene». De 

høye hælene og leppestiften kan forstås som symboler på Gunvors frigjøring. Simone de 

Beauvoir ville vært uenig. Ifølge henne er kvinnens skjønnhetsidealer et ledd i undertrykkelsen. 

Der idealet til mannens skjønnhet søker å være utvikling og uttrykk for kroppslige, aktive 

funksjoner, skal kvinnen helst fastlåses i sin egen immanens: 

 

Hun maler munnen og kinnene for å gjøre dem like ubevegelige og harde som en maske; blikket 

fanger hun i tykke khôlstreker og mascara, så det ikke lenger er annet enn øynenes spillende 

pryd; håret hennes blir flettet, krøllet og klippet, og mister sin urovekkende planteaktige 

mystikk. I den pyntede kvinnen er Naturen til stede, men fanget, formet av en menneskelig vilje 

i overenstemmelse med mannens begjær (de Beauvoir, 2000, s. 218) 
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Kanskje kan man si at Gunvors behov for «raukjolen» gjør henne til en slave av et patriarkalsk 

samfunn. Hun bruker sin skjønnhet, og ikler seg velvillig masken av sminke og klær. Hun inntar 

en påtatt hjelpeløshet i den flørtende leken med Hjalmar. «[H]u ville bli lette over et gjerde en 

gong, og nå var a så fin og fræmen at a kunne forlange det» (Tit, s. 57). Hun har en forventning 

om hvordan ei fin by-frøken skal te seg, og gjør seg selv passiv i møte med mennene. Denne 

koketteringen er likevel kun et spill for galleriet. Her leker hun i praksis med myten om kvinnen 

som objekt, og gjennom den styrer og manipulerer hun Hjalmar og handelsbetjenten. Her er det 

Gunvor som er den aktive part, mens mennene i større grad gjør som de får beskjed om. Med 

det kan man kanskje si at Gunvor snur om på kjønnsrollene ved å ta de i bruk. 

 

Gunvor demonstrerer sin frihet og utvikling gjennom de pene tingene hun har kunnet kjøpe seg. 

Dette er noe som også kom til uttrykk blant de som reiste ut i det virkelige livet. De som forlot 

livet på landet for muligheten til «å være chikk», slik Edvard Henriksens informanter beskrev.  

For Gunvor handler det også om mye annet. Hun forstår at siden hun ikke kommer til å få 

muligheten til utvikling gjennom utdanning, må hun gripe det an på en annen måte: 

 

Så får vi utvikle øss på vår måte vi dompe da, henge på øss noe dingelstas utapå, i stella for det 

vi mangle innvendig. Det blir nå som ei slags utvikling det òg, vi er itte så fordringsfulle i den 

vegen vi, det greie seg lenge at vi blir sett på med misunnelige auer ta andre som går att og itte 

kjæm seg laus. (Tit, s. 113) 

 

«Dingelstaset», smykkene, sminken og klærne er dermed et symbol på friheten og 

selvstendigheten Gunvor har gitt seg selv ved å flytte til byen. Hun ønsker riktignok å imponere, 

«kæinskje få knabbe gutten ifrå ei jente» (Tit, s. 113), men Gunvor er ikke avhengig av det, 

nettopp fordi hun har skapt seg et eget, uavhengig liv i byen. Ekteskapet, som ifølge de Beauvoir 

er den institusjonen som låser fast kvinnen, er ikke interessant for henne. Dette viser at hun er 

frigjort fra et potensielt undertrykkende familienarrativ. Gunvor er til for seg selv, og trenger 

tilsynelatende ingen.  

 

5.3.2 Mytene og det passive objektet 

Ifølge Simone de Beauvoir har kvinnen alltid vært et objekt som til stadighet defineres i 

forhold til et subjekt, mannen. Fordi undertrykkingen har foregått i alle tider, blir 
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undertrykkerens narrativ overført til den undertrykte, som igjen gjenkjenner det som sitt eget. 

Dette skjer særlig gjennom fortellinger og myter, som hele tiden bekrefter maktforholdet. 

Romanens bruk av litteratur kan overføres til de Beauvoirs teorier. Det faktum at Lundjordet 

er poet, og at diktene hans brukes til å fortelle bygdefolket at de bør bli der de er, gjør at han 

blir sittende med definisjonsmakten. Lik mytene som bidrar til å undertrykke kvinnen, bruker 

de huguskakke litteratur, kunst og kultur til å låse fast bygdefolket til jorda. De motarbeider 

utviklingen, slik at «motivet» opprettholdes. Dette ser vi også gjennom lokalavisa, der 

Gregersen og Arvid Kavlom formidler bokprat til hopen. Slik kan de huguskakke overføres til 

de Beauvoirs «subjekt», mens arbeiderklassen blir objektet - den andre.  

 

Gjennom bruken av kunst sørger overklassen for å holde arbeiderne nede. Lundjordets 

bygdesang lovpriser jorda, og skal bidra til glorifiseringen av bygda:  

 

Min bygd, så trygg derinne 

ved akergullets brem, 

jeg bærer deg i sinnet 

hvorhen jeg stevner frem. 

 

Ja hvor jeg vendte kursen, 

og hvor jeg drog av sted, 

var skogens brus 

og kornets sus 

og bygdens toner med. (Tit, s. 5-6) 

 

 

Sangen forteller om Lundjordets savn, og sier noe om hva man kan forvente å føle hvis man 

skulle forlate bygda. Det bør riktignok nevnes at litteraturen og kunsten i størst grad 

appellerer til de huguskakke. Eksempelvis har ikke Gunvors mor forståelse for det motivet 

som maleren ønsker seg. Arbeiderne som har behov for traktoren forstår ikke de rotløses 

avsky for alt som er nytt. Blant Lundjordets tilhørere på stevnet i parken, er det ikke 

arbeiderne som lytter. «Det var itte så mange bygdefolk – noen storkakser var det nok, men de 

alminnelige simple bønda hadde holdt seg unna» (Tit, s. 159). Lundjordets bokprat 

deklameres dermed kun til hans egne tilhengere, men derfra går den nedover den sosiale 

stigen, før den til slutt blir en del av arbeidernes mantra om at «en veit å en har, men ikke å en 

får» (Tit, s. 43). 
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Bokpraten, mytene, rammer hele arbeiderklassen, men i størst grad kvinnene. De huguskakkes 

ord fungerer slik at de fleste må slite, for at de få kan blomstre. Det innebærer at de fleste må 

bli ved sin lest. «Ja, itte hvis det var slike som hadde godt for seg på skulen, dom skulle ut, det 

skulle bære mangle at dom itte fekk utvikle seg!» (Tit, s. 47). De som fikk muligheten til «å 

utvikle» seg måtte først gjennom lærer Brekkestøls nåløye. Her er det verdt å merke seg at 

Ingebjørg Smikkstad, til tross for at «Brekkestøl hadde vørti rørt da’n skjønte å begavet hu var» 

(Tit, s. 14), ikke får denne muligheten. Selv om Ingebjørg utvilsomt er en intelligent jente, er 

det ingen forventing om at hun skal reise til byen for å ta utdanning. I forhold til sin yngre bror, 

Hans, er det en tydelig kjønnsforskjell når det kommer til muligheter. At Hans klarer eksamen 

«hadde nokså mye å bety for Smikkstadfolket» (Tit, s. 14). Ingebjørg går dermed glipp av videre 

skolegang, men blir i stedet en bygdeambassadør for de huguskakkes budskap, ved å distribuere 

nettopp litteratur til bygdefolket på biblioteket. Hun er Brekkestøls flittige elev, og står fram 

som hans motiv, der hun deklamerer Nordahl Griegs dikt om lengsel etter Norge, «Vand».  

 

Et gjennomgående motiv i romanen er eventyret om manndattera og kjerringdattera. Også her 

er litteraturen brukt som et middel i undertrykkelsen, og igjen er det Brekkestøl som står for 

formidlingen. Han lærer barna at man ydmykt skal utføre arbeidet, for deretter å ta til takke 

med «det grå skrinet». I overført betydning skal man altså ikke forvente for mye, og det er de 

som ikke krever noe som til slutt blir belønnet. I tilfellet Krestine Krokengen, som prøver å 

etterstrebe manndatteras eksempel, går det ikke så bra. Hun er den «ydmyke tener» som 

streber etter belønningen det grå skrinet skal gi, men når det kommer til stykket er det lite å 

hente. Hun blir sittende ensom og fastlåst i motivet de huguskakke har malt henne inn i. Det 

koster å være bundet som jordas trofaste tjener. 

 

Ved å forlate bygda fjerner Gunvor seg fra de mulige motivene som kan låse henne fast.  

 

5.3.4 Kvinnen som natur 

Fyksen (2018, s. 88) fremhever hvordan andre verk fra mellomkrigstida knytter jorda og 

naturen til kvinnen. I Vesaas’ romaner om Per Bufast, knyttes kvinnen og ekteskapet til 

gården. Gjennom henne finner han ro og aksept til å, med Prøysens ord, «være trufast mot 

jorda». Som Fyksen videre påpeker er kvinnens rolle her symboltung. Kvinnen er jorda som 

mannen pløyer og sår i. Til dette ønsker jeg å tilføre at det er helt i tråd med det mytiske 

perspektivet Simone de Beauvoir gjør rede for i Det annet kjønn. Kvinnen er jordfast, passiv, 
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og hun kommer seg ingen vei. Hun blomstrer bare gjennom mannens aktive kraft og vilje. 

Denne sammenligningen mellom kvinne og natur gjøres videre rede for slik: «Den andre kan 

legemliggjøres like fullkomment i havet og i fjellet som i kvinnen; de gir mannen den samme 

passive og uforutsette motstanden, som gjør at han kan fullbyrdes; de er en motstand å 

overvinne, et bytte å besitte» (de Beauvoir, 2000, s. 215-216). Gjennom denne koblingen til 

naturen, sørger mytene og litteraturen for å «låse» kvinnen fast i sin immanens. Mytene har 

kommet til gjennom et mannlig perspektiv. Fordi de er så gamle, og fordi kvinner ikke har sitt 

eget prosjekt, blir de idealene som fremkommer også et ideal for kvinner, i all den tid hun har 

forholdt seg til det samfunnet disse er skapt i.  

 

Som det er redegjort for i teorikapitlet, er det nettopp denne fremstillingen av kvinnen og det 

feminine, kritikerne vil til livs. Mytene og litteraturen bidrar til samfunnets undertrykking av 

kvinnen, og sørger for at hun forblir en del av mannen, et ribbein, fremfor at hun i frihet 

vokser som et eget individ. Kvinnen forblir en passiv og viljeløs åker som mannen kan pløye 

fritt over. Naturen, symbolet på kvinnen, opphøyes i sin renhet. Jorda knyttes til det fruktbare 

og det kvinnelige. Fyksen nevner hvordan Hamsuns Markens grøde fremstiller byen som et 

problem, og peker på hvordan Trost i taklampa her skiller seg ut. «Hos Prøysen, derimot, er 

det ikke slik at kvinner er den jorda som menn sår, her er det tvert imot en kvinne som aktivt 

leder an i utmarsjen vekk fra jorda» (Fyksen, 2018, s. 88). I motsetning til bondelitteratur der 

byen står som bygdas fordervede motsetning, blir den redningen for Gunvor. I lys av mytene 

velger hun også å ikke bli pløyd mark. Hun inntar rollen som den handlende, og gjør seg selv 

til subjektet i sitt eget liv. I kontrast til dette er det relevant å trekke inn Eva Snekkersveen. 

«Gullungen som ingen må røre» (Tit, s. 94) løftes av sine brødre opp på en pidestall, og 

kommer seg ikke ned igjen. Hun doller seg opp, og tar seg ikke jobb. Gjennom menn, her 

personifisert i Snekkersvekara, låses Eva fast i et mannlig bilde. Hun forblir objektet. 

 

Gunvor frigjør seg selv ved å ikke la seg definere av de huguskakkes fortellinger. Gjennom å 

nekte de å bruke henne som et motiv, gjør hun opprør mot de som sitter med makta. I Ane 

Hoels avhandling peker hun på at hovedtemaet i Trost i taklampa ikke er «flukten fra 

landsbygda». Det er riktignok et viktig motiv, men den tematiserer mer enn det. «Romanen er 

et skrik av et erkjennelsesskrift som sprenger den tynne hinnen av ‘moro’ eller ‘fæintkjæft’ 

som tilslører en verden av strukturell og psykisk vold» (Hoel, 1995, s. 33). Temaet er 

fornedrelse, og hvordan man forholder seg til den. I Gunvors tilfelle er det å gjøre opprør. 
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Etter min oppfatning er det også åpenbart at temaet er undertrykking, og Gunvor fungerer som 

et eksempel på hvordan man kan frigjøre seg fra den. Hoel bruker ordet eksil om Gunvors 

flukt. Å leve i eksil vil si å leve «utenfor hjemlandet sitt, enten fordi de er dømt til det på 

grunn av en forbrytelse, eller fordi det ikke er trygt for dem å oppholde seg i hjemlandet» 

(«eksil», 2018). For Gunvor er det altså ikke trygt å bli, fordi hun har begått den forbrytelsen 

det er å gå imot de makthavende menn som begrenser hennes og andres utvikling. Med 

utgangspunkt i de Beauvoirs teorier, utfordrer hun dermed en veletablert samfunnsstruktur 

som opprettholdes av både undertrykkeren og den undertrykte. Det er ikke rart at opprøret blir 

krevende, og resultatet ensomt, når betingelsene er slik.  

 

5.3.5 Et mislykket opprør? 

Det er illusjonen Gunvor prøver å skape som begrenser henne, og som gjør opprøret 

mislykket. Forventningene hun har til de andre når hun kommer hjem, gjør at man kan si at 

hun feiler. Hun fanger seg selv i ønsket om at andre skal begjære og misunne henne, men jeg 

vil hevde at det er nettopp på sletta hun når sin ultimate frigjøring. Thorbjørnsen (1980, s. 33) 

skriver at Trost i taklampa er «romanen om det mislykka opprøret, eller rettare om korleis eit 

menneske kan få medvitet sitt forma slik at opprør blir gjort umogleg, fordi sjølve opprøret tar 

ei form som kan absorberast av samfunnet rundt og stadfeste den samfunnsordninga som 

gjeld.» For de som er rundt Gunvor bekrefter hun kanskje holdningene til både de huguskakke 

og det gårdsfolket som «veit å en har, men itte å en får» (Tit, s. 36). Men, jeg vil hevde at 

Gunvor, nettopp gjennom sitt opprør, lykkes med sin egen frigjøring. Gjennom den 

refleksjonen hun gjør seg i den avsluttende talen bekrefter hun at hun ikke trenger andre enn 

seg selv. Hun blir fri fra den ideologien som låser fast hele samfunnet, og har dermed brutt 

lenkene som holder henne fast i den sosiale stigen. Fra et feministisk perspektiv frigjør hun 

seg fra å bli definert ut fra andre ved simpelthen å forlate de. «Je har gått åleine i over tjuge 

år, så je ska nok greie å gå noen skrett tel» (Tit, s. 121). 
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6 Konklusjon 

 

Som nevnt innledningsvis, sier Jørn Simen Øverli at han er litt sur på Prøysen for hans 

manglende skildring av menn. Han savner kompleksiteten kvinnene skildres med, og klager 

over at mennene er «flate». Jeg forstår dette savnet. Det er i litteraturen vi finner våre helter 

og forbilder. Personer som åpner opp for selvrefleksjon, nye tanker og kunnskap om 

mennesket. Her har kanskje ikke Prøysens litteratur vært et godt alternativ for menn å 

henvende seg, da eksemplene ofte bærer preg av konvensjonelle mannsroller som i praksis 

tjener som bakgrunnsfigurer. Ironisk nok er det dette feministiske litteraturkritikere har pekt 

på lenge, og det tydeliggjør det denne oppgaven har forsøkt å belyse. Den feministiske 

bevegelsen, særlig anført av Simone de Beauvoir og Kate Millett, pekte på hvordan den 

mannlige forfattertradisjonen bidro til en stigmatisering av kvinnen, og hvordan det mannlige 

narrativet sørget for å videreføre en undertrykkende kultur. I forlengelse av det, pekte Elaine 

Showalter på at et slikt syn kun belyser et mannlig perspektiv, fremfor en kvinnelig erfaring. 

Etter min mening kan Prøysens litteratur fortelle noe om akkurat den. 

 

Prøysens belyste problemstillinger som i stor grad angikk kvinner, og det på en måte som 

tyder på at han var en skarp observator. Prøysens øye for den kvinnelige erfaringen gjør at han 

skiller seg ut blant sine samtidige, mannlige forfattere. Flere av disse har skrevet litteratur 

som mange hevder, bidrar til et bilde av kvinnen som gjør henne låst i en stereotypi. Prøysen 

maler ikke et bilde av kvinnen som en passiv, seksualisert skikkelse som står i forhold til 

mannen, men gir sine kvinner dybde og menneskelige egenskaper. I Trost i taklampa er det 

mennene med makt som får gjennomgå. Dikteren Lundjordet er fanget i sin egen bokprat, og 

kommer seg ikke ut av den.  

 

Ved å se på Prøysens bakgrunn og damene han hadde rundt seg, kan man spore en tidlig 

påvirkning for blikket han hadde på kvinner. Tove Brit Haugstveit (1995, s. 94) uttrykker at 

det kvinnesynet som kommer frem hos Prøysen er variert. Ja, kvinnene fremstilles ofte som 

smålige. De tråkker på hverandre for å komme seg litt ovenpå, og de har liten mulighet for 

selvutvikling. De er likevel sterke. «Det positive budskapet blir da til sjuende og sist 

framstillinga av kvinners styrke, tvers igjennom slit og strev» (Haugstveit, 1995, s. 94). Og 

det er nettopp alle disse egenskapene vi ser hos Gunvor Smikkstugun. Agendaen hennes for å 

reise hjem er å vise seg fram, og heve seg over de som hun nå står over på den sosiale stigen. 
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Hun stiller seg med glede i glansen, uten å tenke på skyggen hun kaster på både Elise og Eva. 

Det eksisterer ingen tanke om medsøsterskap og kvinnelig lojalitet. Dette er riktignok et 

hovedpoeng som flere andre, deriblant Fyksen, har belyst. Det er på rangstigens nederste trinn 

at den virkelige kampen ligger, og Gunvor bryr seg ikke nevneverdig om å være lojal overfor 

sin egen klasse.  

 

Det er vanskelig å gjøre noe med livsvilkårene på bygda, og aksepten for tingenes tilstand er 

gjennomgående i flere av Prøysens verker. Mange av de prøysenske kvinnene må omfavne sin 

skjebne, og gjøre det beste ut av det, som Teskjekjerringa og Flir-Klara. Haave (1980, s. 44) 

skriver om kvinnene at: «Dei utfører trufast og trutt alt arbeidet som blir lagt på dei, og meir 

til». Gunvor, derimot, bruker sin styrke og stahet til å gjennomføre opprøret. Hun fremstilles 

som det motsatte av passiv og føyelig. Tvert imot er hun kjerringdattera manifestert: «Og har 

du lyst tel å helse på den domme kjærringdottera nå, så sitt a her like framfor beina dine, 

rauskrinet har a på seg, og padder og dævelskap hoppe og sprett under tunga» (Tit, s. 182). 

Hun bruker alle sine egenskaper, gode som dårlige, som et ledd i sin egen frigjøring. Hun 

erkjenner at hun er kjerringdattera, og bryr seg ikke med å passe inn i et mannlig narrativ. 

Hun lykkes med å frigjøre seg fra «jordens favn», og bryter med de forventningene som er 

tungt tilstede.  

 

Både Kate Millett og Toril Moi har belyst hvordan den mannlige forfatterens seksuelle 

skildringer er med på å umyndiggjøre kvinnen. Ved å fremstille kvinnen som en passiv part, 

har det som bare kan defineres som beskrivelser av overgrep, vært stuerent i en litteratur som 

er allment oppfattet som god. I Trost i taklampa tar Gunvor rollen som den aktive part i en 

flørt med seksuelle undertoner. I motsetning til sine samtidige kollegaer, lar ikke Prøysen 

Gunvor være passiv. Hun tar grep selv, og bestemmer over sin egen seksualitet. Slik sett 

frigjøres hun fra fremstillingen som har låst andre kvinner i litteraturen fast. 

 

For Simone de Beauvoir var det nødvendig med full likestilling mellom kjønnene for å unngå 

at kvinnen begrenses, og kun ses i forhold til mannen. Uten det føydale herre-vasallforholdet 

vil begge kjønn kunne oppnå transcendens, og alle individer vil kunne være frie i et likestilt 

samfunn. De Beauvoirs verk ble utgitt i 1949, kun året før utgivelsen av Trost i taklampa. Om 

Prøysen var bevisst teoriene om det annet kjønn kan man bare spekulere i, og det han skrev 

handler oftere om forholdene i arbeidersamfunnet, enn eksplisitt om forholdet mellom kvinner 



85 

 

og menn. Det er likevel interessant å se de Beauvoir i sammenheng med Prøysens sitat om 

romanens tematikk, og alles rett til å utvikle seg (jf. s. 28). «Det er hennes liv. Det er hennes 

drøm.» De Beauvoir mente at kvinnens problem var at hun fortsatt «drømmer gjennom 

mannens drømmer» (2000, s. 200), og at de dermed ikke kan frigjøre henne. Gunvor følger 

sin drøm om å forlate bygda, noe de makthavende menn gjorde til sin fanesak å sette en 

stopper for. Hun bryter dermed med deres forventninger og krav. Gunvor blir både fysisk og 

psykisk fornedret, men hun reiser likevel. Hun står helt alene, men er likevel fri. Gjennom å ta 

avstand fra jorda, bygda og ekteskapet, transcenderer hun. I forlengelse av det nærmer hun 

seg også et mer likestilt samfunn. 

 

 

7 Avsluttende betraktninger 

Denne oppgaven har forsøkt å vise en side ved Prøysens litteratur som ikke er belyst i 

nevneverdig grad tidligere, og som jeg håper kan tilføre noen interessante betraktninger til 

feltet. Prøysens mangfoldige kvinneskikkelsene sørger for en fremstilling av kvinnelige 

erfaringer, som bidrar til en forståelse av dem. Han løfter kvinnen inn i et nytt motiv der hun 

kan være seg selv, på godt og vondt. Menn med makt kommer ikke like godt ut av det hos 

Prøysen, der de gjennom sine motiver og hyklerske språk, bidrar til å holde andre nede.  

 

Mange har pekt på at Gunvors prosjekt og opprør er mislykket, fordi det ikke går etter planen. 

Her er jeg uenig. Hun forlater bygda, og bryter seg løs fra det de huguskakke mennene med 

makt prøver å presse over bygdefolket. Målet hennes er å bli fri, noe hun klarer.  

 

At Prøysen har hatt en stor kulturell betydning, er utvilsomt. Det er likevel slik at han har blitt 

sett på som en representant for en type «lavkultur». Til tross for en enorm popularitet har han 

ikke hatt en høy stjerne hos akademikere. Dette er forhåpentligvis i ferd med å endre seg. Jeg 

synes likevel det er relevant å stille spørsmål rundt hvorfor han har blitt utelatt fra akademia. 

Her kan dialektbruken selvsagt være en forklaring, men jeg vil også driste meg til å stille 

spørsmål rundt hvem det er som har definert hva som skal være god litteratur. Har det vært 

menn med makt, og har de, bevisst eller ubevisst, ikke vært så interessert fordi Prøysen skrev 

sine helter inn i kvinner og ikke i menn?  
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Trost i taklampa ble utgitt høsten 1950, og man kan spørre seg om romanens aktualitet står 

ved lag i dag, ganske nøyaktig 70 år senere. Trenger vi Gunvor Smikkstugun i dag? Jeg mener 

at svaret på det er «ja». Det er nok lite sannsynlig at noen i dag ville uglesett en tjueårig 

kvinne hvis hun ønsket å flytte til byen. De aller fleste følger Gunvors eksempel, og reiser til 

byen for å «utvikle» seg, på den ene eller andre måten. Likevel blir kvinner som roper høyt, 

kvinner med suksess ofte straffet. Gunvor og hennes kompromissløse frihetsflukt kan være et 

fint ideal for unge jenter å strekke seg etter, og som kan minne de på at det innimellom er 

greit å velge det røde skrinet. 
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