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Et annet språk. Analyser av norsk kvinnelitteratur. 
Pax forlag. Oslo 1977·

Torunn Ystaas Sanborn: Mannsrolle og kvinnesyn 
hjå Agnar Mykle. Ein studie ipersonlegdomsforming i 
Lasso rundt fru  Luna og Sangen om den r0de rubin. 
Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1977.

Ottil Tharaldsen: Kvinnesyn og mannsrolle i fire ro
maner av Jens Bjorneboe. Universitetsförlaget. 
Bergen-Oslo-Tromso 1977.

Kvinnliga författare har ofta behandlats på ett 
styvmoderligt och otillfredsställande sätt i littera
turhistorien -  i värsta fall har de förbigåtts med 
tystnad. Det är ett missförhållande som nu börjar 
att rättas till. Den organiserade kvinnorörelsen har 
vuxit sig allt starkare under de senaste åren och 
därmed har ökade och klart formulerade krav 
ställts på en kvinoorienterad forskning och littera
turkritik. Man har velat tillvarata och förmedla 
kvinnors speciella erfarenheter och insikter.

Ett klart uttryck för en sådan strävan är den 
norska antologin »Et annet språk». Boken är ett 
resultat av ett grupparbete, där ett antal kritiker 
presenterar och analyserar nio norska kvinnliga 
författarskap. Avsikten har varit att belysa och 
lyfta fram en kvinnlig författartradition, en kritisk 
feministisk realism. Artiklarna har främst en histo
risk inriktning och med detta har man velat stimu
lera till nyläsning av ett äldre litterärt stoff utifrån 
dagens perspektiv.

I de inledande essäerna, som behandlar Camilla 
Collett och Amalie Skram, har man således lagt 
huvudvikten vid litteraturens s. k. bruksvärde och 
undersökt vad dessa författares erfarenheter och 
livshållning kan ha att säga kvinnor i dagens sam
hälle.

Bodil Espedal menar att Camilla Collett använ
der sig av skönlitteraturen för att närma sig verk
ligheten och inte för att undfly den. Genom sina 
böcker vill hon hjälpa andra kvinnor och ge dem 
mod att se sin egen situation i ögonen. I den stora 
romanen Amtmandens Dotre (1854) skildrar hon 
ett systematiskt genomfört kvinnoförtryck och i 
sina många stridsskrifter tar hon upp kampen mot 
detta genom att efterlysa kvinnligt självmedvetan
de och nya, positiva identifikationsmodeller.

Till de tidiga feministerna hörde också Amalie 
Skram, som obarmhärtigt avslöjande den heliga fa
miljen i sina många äktenskap sromaner. Hon stäl
ler brännande och farliga frågor om förtryck och 
dubbelmoral men äger inte insikter nog att få fram 
de rätta svaren. Insikt har däremot Maj Bente 
Bonnevie, som tematiserar hennes texter utifrån 
Juliet Mitchells fyra grundstrukturer: socialise
ring, produktion, sexualitet och fortplantning. I 
alla dessa avseenden blev kvinnan förtryckt, av
stängd som hon var från produktionen och eko
nomiskt avhängig av mannen.

Jofrid Eriksson använder sig av en mer sofistike
rad metod i sin artikel om Sigrid Undsets Jenny. 
Med hjälp av ett slags strukturell analys och ge
nom att gripa tillbaka på psykoanalytiska resone
mang frilägger hon romanens dolda ideologi och 
visar att Jenny är ett offer för den patriarkaliska 
och förtryckande familjen.

Samtliga författare som behandlas i antologin 
har varit medvetna om det förtryck som riktats 
mot kvinnan i alla tider. Graden av medvetenhet 
växlar dock. Cora Sandel skildrar kvinnans van
makt främst i hennes kamp för rätten att utvecklas 
till konstnär, medan Nini Roll Anker följer en 
samhällsradikal, socialistisk linje i sin strävan efter 
frigörelse och likaberättigande.

»Et annet språk» är som redan nämnts resultatet 
av ett grupparbete. Trots att bidragsgivarna be
handlar olika ämnen och har valt skilda metoder 
genomsyras boken av en gemensam anda av entu
siasm och engagemang. Man har vetat vad man 
letade efter och idogt sökt efter detta. I sin jakt 
efter ett mer eller mindre profilerat kvinnomedve- 
tande har man åstadkommit en lika läsvärd som 
klargörande historik över den norska kvinnolitte- 
raturen mellan åren 1850 och 1950. Den medve
tet tendentiösa tonen liksom den pedagogiska 
uppläggningen har aldrig fått inkräkta på saklighe
tens område. De enskilda essäerna är tydligt och 
klart utformade. Däremot är det svårare att begri
pa det teoretiska, avslutande kapitlet, där Irene 
Engelstad och Irene Iversen drar upp konturerna 
kring analysmetoder tillämpbara på kvinnolittera- 
tur. Den snåriga framställningen fördunklar mer 
än den visar på framkomliga vägar för kommande 
forskning.

Agnar Mykle väckte stort uppseende på 
1950-talet med romanerna Lasso rundt fru Luna 
och Sangen om den rode rubin. Böckernas fri
språkliga erotiska skildringar upprörde sinnena 
och författare och förlag anklagades för pornogra
fi. Kring denna rättssak spred sig debatten i allt 
vidare ringar och kom till slut att röra sig kring den 
principiella frågan om friheten i konsten. I dag har 
den heta striden kring Mykles verk delvis fallit i 
glömska och andra, mer väsentliga drag i hans 
5o-talsromaner har fatt träda i förgrunden.

Torunn Ystaas Sanborn har skrivit en genomar
betad och mycket ambitiöst upplagd studie över 
mansroll och kvinnosyn sådana som de utformas i 
Lasso rundt fru Luna och Sangen om den rode 
rubin. Romanerna om Ask Burlefot kritiserar 
många sidor av det kapitalistiska Norge under 
1930-talet. Med utgångspunkt i detta faktum frå
gar sig Torunn Ystaas Sanborn hur långt Mykle 
driver sin samhällskritik när det gäller könsrolls
frågan.

Det står helt klart att han angriper den sexuella 
ofrihet, som han själv upplevt som ung. Men läng
re än så går han inte. Torunn Ystaas Sanborn
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menar att Mykle är fastlåst i ett gammalt och för
stelnat könsrollstänkande och att han knappast 
kan räknas till de radikala på den här punkten. 
Med analysinstrument vässade i den nya kvinno
rörelsens ideologi friläggs Ask Burlefots i grunden 
tragiska och mycket splittrade karaktär. Han 
lyckas aldrig förena sin manliga strävan efter fram
gång inom det borgerliga samhällets ramar med sin 
kvinnliga längtan efter djupare känslomässig kon
takt med andra människor. I själva verket är Ask 
en ensam och oharmonisk gestalt, som överbeto
nar sin mansroll och låser sig fast vid ett konserva
tivt mönster samtidigt som han fruktar och förne
kar de kvinnliga inslagen i sin karaktär.

Liknande -  något överraskande -  slutsatser kan 
Ottil Tharaldsen dra av sin studie av kvinnosyn 
och mansroll i fyra romaner av Jens Bjnrneboe. 
Också hon har sin ideologiska hemvist i de senare 
årens radikala och mycket medvetna kvinnorörel
se.

Bjnrneboe har allmänt betraktats som en radikal 
författare. Den bilden raserar emellertid Ottil 
Tharaldsen när hon granskar några centrala roma
ner utifrån en feministisk synvinkel. I böcker som 
Under en hårdere himmel och Blåmann finner 
hon ett könsrollstänkande som hör hemma i ett 
konservativt, patriarkaliskt samhälle med dess syn 
på kvinnan som en kännande, anande men knap
past tänkande varelse. Samma nedslående kvinno
syn finner man i romanerna Drömmen og hjulet 
och Uten en tråd. Bjnrneboe lyckas aldrig se kvin
nans kamp för frigörelse i ett vidare, samhällsan- 
knutet perspektiv. Han går till storms mot institu
tioner som skola, kyrka och polis men lämnar 
familjen därhän. Någon föregångsman är han inte!

Både Torunn Ystaas Sanborn och Ottil Tharald
sen närmar sig sina ämnen utifrån en mycket snäv 
synvinkel. Deras ideologiska utgångspunkt är 
dock klart utformad och de genomför sina analy
ser med skärpa och konsekvens och vad de förlo
rar i överblick vinner de i överraskande, mycket 
slående resultat.

Birgit An tons son

Kvinner og b0ker. Festskrift til Ellisiv Steen pä hennes 
7o-årsdag 4. februar 1978. Gyldendal Norsk For
lag. Oslo 1978.

Kvinner og b0ker är den föga anslående men ade
kvata titeln på en Festskrift til Ellisiv Steen på hen
nes 70-årsdag 4. februar 1978. Både i sitt veten
skapliga och pedagogiska arbete har Ellisiv Steen 
ägnat sig åt studiet av kvinnor och kvinnoproblem 
i litteraturen, och det är naturligt att de vänner, 
kollegor och elever som velat hylla henne med en 
skrift, har valt ämnen som ligger hennes intresse
sfär nära.

Så vitt och vagt formulerad som titeln är täcker 
den det ytterst brokiga innehållet, som redak
tionskommittén med Edvard Beyer i spetsen för
sökt strukturera genom att indela det i sex avdel
ningar. Som recensent avstår man helst från alla 
försök till systematiskt metodiska grepp i kritiken 
av ett verk som detta och föredrar att helt prosa
iskt referera och kommentera bidragen i den ord
ning de kommer.

Bokens ouvertyr utgörs av några chosefritt åter
givna, av varm vänskap präglade minnesglimtar av 
Halldis Moren Vesaas, »Ellisiv, veninne». Nästa 
avdelning upptar tre bidrag, som alla behandlar 
pionjärgestalter inom fältet kvinnor och böcker. 
Sagoberättaren Jörgen Moes syster Beate behand
las sålunda av Sonja Hagemann som en represen
tant för »den store tause flokk av kvinner i kondi- 
sjonerte hjem». Hon konstaterar, hur syster Be
ate, när hon upphört att fungera som inspirations
källa och barndomsminnesförtäljerska glider in i 
skuggan, utan möjligheter att förverkliga sig själv. 
Det som gjorde henne värd att minnas av en efter
värld, konstaterar Hagemann, var »at en mann 
gjennom sin diktning hadde löftet henne frem i 
lyset». Det är också symptomatiskt att uppsatsen 
handlar väl så mycket om brodern; det är hans 
problem och hans gestalt, som mest kommer fram 
i de brevcitat som meddelas.

Mera skäl för namnet pionjär gör Agnes Ma
thilde Wergeland, kvinnosakskämpe och Norges 
första kvinnliga fil. dr., som behandlas i en uppsats 
av Ingrid Semmingsen. Det är en genomgång av 
Agnes Mathildes liv och kamp för att slå sig fram, 
men lägger knappast något till den bild som teck
nats av Maren Michelet i hennes biografi från 
19 16 . Det ger den sig heller inte ut för; målet sägs 
uttryckligen vara att friska upp minnet av denna 
föregångskvinna.

I sitt »Portrett av en forgjenger» målar Åse 
Hiorth Lervik en levande bild av Mathilde Schjott 
och hennes litteraturkritiska och skönlitterära 
verksamhet. Förutom att ge en bild av en begåvad 
och klok kritiker och en engagerad kvinnosaks- 
kvinna vill Hiorth Lervik se Mathilde Schjett som 
en representant för de förbisedda vittra kvinnor, 
som manipulerats bort av den mansdominerade 
litterära institutionen.

Nästa avdelning rymmer litet av varje. Erling 
Nielsen karakteriserar sitt bidrag, »Sofies Knben- 
havn», som en »vimmelskafted promenade», en 
karakteristik som får stå oemotsagd. Denna 
»sommarepistel» bryter med sin muntert slängiga 
jargong det gravallvarligt akademiska tonläget och 
får väl avnjutas som krydda på födelsedagsanrätt- 
ningen.

Det är svårt att tänka sig en norsk festskrift, där 
inte Ibsen smyger sig in på ett hörn. Så även i detta 
kvinnosammanhang, och då inte tack vare någon


