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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
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Nora eller Hedvig utan i sällskap med Det Konge- 
liges okrönta drottning, Johanne Luise Heiberg, 
som bidrog till Ibsenpjäsernas succéer och vars 
hem han besökt. 18 7 1 författade han ett »Rim
brev till fru Heiberg» -  när Ibsen kände sig riktigt 
gripen skrev han gärna fyrfotade trokéer -  som 
Harald Noreng granskar i sitt bidrag med underti
teln »Modvanalyse og litteraturhistorisk plasse- 
ring av en poetisk tekst».

Noreng nyttjar olika metodiska grepp för att 
belysa rimbrevet: en biografisk snabbteckning av 
relationerna Heiberg-Ibsen, en kort jämförelse 
med ett tidigare rimbrev, en textanalys av ny kri
tisk art, som visar på föreningen av medveten och 
intellektuellt präglad allegorisering och bildse
kvenser av exakt iakttagelseförmåga och lyrisk 
fantasi. Iscensättningen för lovprisandet av fru 
Heiberg är landskapet vid Öresund, och Ibsen 
bygger upp en teaterallegori fylld av »maritim me- 
taforik» -  fru Heibergs olika roller liknas vid olika 
skeppstyper: Agnete i Elverhoj liknas vid en liten 
lustjakt; en bri gg som seglar fram i brisen för hans 
tankar till Dina i Oehlenschlägers Dina Vinhofer 
osv. (s. 92 f.). Noreng konstaterar, men han värde
rar inte. Annars är det svårt för en läsare idag att 
inte dra på munnen inför detta flottuppbåd i Sun
det, helst som det är renaste allvar från Ibsens sida, 
utan spår av den humoristiska ton båtsymboliken 
får hos t. ex. Fröding. Man undrar om Ibsens smått 
pekoralistiska dikt är riktigt värd Norengs analy
tiska möda.

I slutet reser sig Johanne Luise som ett verita
belt monument över Konsten och Skönheten:

underfuldt til Danmark bundet 
skal De stå for slaegters oje, -  
bundet til en nat ved Sundet, 
under minnets stjerner hoje!

Denna geniförklaring är i släkt med Ibsens preten
tiösa karakteristik av sig själv som diktare och 
profet, konstaterar Noreng i ett avslutande reso
nemang, som sätter in rimbrevet i det tidshistoris- 
ka klimatet med dess arvegods från romantisk filo
sofi och den aktuella debatten om »den enkelte» 
och individens existentiella villkor. Det var först 
senare Ibsen avsvor sig en så eskapistisk konstsyn 
och vände sig till realistisk skildring av moderna 
borgerliga miljöer.

Om Camilla Colletts framsynthet och självstän
dighet som litteratur tolkare skriver Rolf Nettum i 
ett intressant bidrag: »Camilla Collett og J. P. 
Jacobsens Fru Marie Grubbe.» Han påvisar hur 
hon i strid mot den utbredda darwinistiska tolk
ningen av Maries gradvisa förfall tvärtom vill se 
det som en utveckling i positiv riktning. Då Marie 
efter flera kärleksförhållanden bryter upp och till 
slut rymmer med färjemannen Suren Ladefogd, 
som hon trofast följer i slit och armod, är det i

själva verket fråga om en frigörelse från romantis
ka drömmerier till ett mera försonligt och frukt
bart förhållande till verkligheten: i stället för att 
sjunka ner »famler hun seg opp» till Suren. Där
med har Collett, menar Nettum, satt fingret på en 
viktig punkt i skildringen av Marie: hennes per
sonliga frigörelse från mansdominansen och hen
nes försvar för den kvinnliga känslans rätt. »Livet 
är redusert, men ikke Marie.» Det är en tolkning 
som verkar förbluffande modern. Ändå skrevs 
hennes artikel om Fru Marie Grubbe 1877, ett år 
efter bokens publicering.

En rent komparativ studie är Aagot Karner 
Smidts bidrag, »Tro er man kun naar man er tro 
mot sig selv», som behandlar Camilla Collett och 
Emily Dickinson. Det är givetvis fråga om en illu
strativ komparation, utgående från det faktum att 
båda dessa författarinnor hade en gränslös förvän
tan på livet och kärleken, att båda upplevde en 
sviken ungdomskärlek, som de innerst inne för
blev trogna, och att denna smärta förlöste deras 
skaparkraft.

Vid alla komparationer lyder den metodiska 
tumregeln att man inte bara redovisar de likheter 
man tycker sig finna utan även pekar på olikheter
na och sammanväger resultaten. Ofta kan likheter, 
t. ex. i vissa formuleringar förefalla bestickande. I 
Colletts och Dickinsons fall tycker jag dock skill
naderna är mera iögonenfallande än likheterna och 
likheterna av alltför allmän och ospecifik art för att 
jämförelsen skall kännas riktigt meningsfull. Hela 
den religiösa överbyggnad som Dickinson ger sina 
upplevelser saknas hos Collett. När den amerikan
ska diktarinnan talar om sitt lidande som en Get- 
semanekamp eller använder Johannesevangeliets 
»Logos-mysti k» för att artikulera sin smärta, eller 
t. o. m. ser sig som »Queen of Calvary» rör hon sig 
mycket långt från Camilla Collett.

Om den tredje avdelningen ter sig något hete
rogen, är den fjärde så mycket klarare till temati
ken: den innehåller tre bidrag om Sigrid Undset. 
År 19 10  utkom Undsets första -  och sista -  dikt
samling, Ungdom, en samling dikter från olika tid
punkter i författarinnans tidiga liv, som hon själv 
inte satte särskilt högt men ändå ställde samman 
och utgav. Det lilla häftet är heller inte särskilt 
märkvärdigt, och i Undsetforskningen har det helt 
kommit i skymundan för hennes stora romanbyg
gen. Nu ägnas den lilla lyriksamlingen en ingående 
analys av ny kritiskt snitt av Liv Bliksrud. Genom 
att studera själva strukturen i samlingen får hon 
fram ett dynamiskt mönster. Dikterna beskriver, 
menar hon, en »psykisk utviklingsgang hos dikter- 
jeget, og det er denne utvikling -  fra dremmende 
passivitet, over en kritisk periode der doden både 
skremmer og lokker og frem til erkjennelse og ny 
livstro -  som er med på å konstituere den indre 
sammenheng i verket» (s. 148). Om den prydliga



kurva Bliksrud ser avteckna sig varit medveten 
och avsedd, torde vara omöjligt att belägga, men 
att hon i stort sett fångat den inre utvecklingen i 
Ungdom står klart.

Sigrid Undset engagerade sig också som bekant 
i kvinnofrågan, framför allt i essayform. Men även 
i sin diktning vill hon kasta ljus över problemet, 
såsom i novellsamlingen Fattige skjeebner från 
19 12 , där ett flertal kvinnoöden gestaltas, ensam
ma undanskuffade mänskor, överkörda av ett 
mansstyrt karriärsamhälle. Novellsamlingen ägnas 
en genomgång av Hallvard Rieber-Mohn ur denna 
aspekt och med hänsyn tagen till Undsets allmän
na ställning i kvinnofrågan.

Borghild Krane, slutligen, studerar »Kjaerlighe- 
tens veier i ’Kristin Lavransdatter’», dvs. kärleken 
i alla dess former. Studien innehåller knappast 
något överraskande, men Krane har velat visa på 
hur mycket »sannhet om kjaerlighetens vesen, om 
egteskapets vanskelige livsform, om kampen mel- 
lom kjnnnene» Undset förmedlar. Trots avståndet 
i tid och miljö har Kristin Lavransdatter i högsta 
grad aktualitet för oss idag, menar Krane.

En mera uttalat feministisk geist vilar över flera 
av bidragen i den femte avdelningen. I en stimule
rande och tänkvärd uppsats (i mitt tycke det mest 
givande bidraget till festskriften), »Kold eru 
kvenna råd», studerar Else Mundal den föga 
smickrande kvinnosynen i den norrnna litteratu
ren. Av gamla talesätt framgår att kvinnor är 
dumma, svekfulla och grymma, och att deras upp
gift uteslutande består i att värma sängen åt man
nen.

Inte stort bättre ser det ut i Havamål, denna dikt 
uteslutande för män med alla visa levnadsråd, var
av flera går ut på hur man bör ta sig i akt för 
kvinnor lika väl som för »nattgammal is» och 
»ringlad orm». Exempel på denna nedvärderande 
syn på kvinnan är legio, och man undrar över 
orsaken till ett så massivt och totalt fördömande. 
Mundal sätter på ett intressant och övertygande 
sätt den negativa uppfattningen i samband med de 
sociala förhållanden kvinnorna levde i under 
norrun tid. Så t. ex. får de ofta förekommande 
beskyllningarna för trolöshet och svekfullhet sin 
förklaring, om man betänker kvinnans oklara ätt
identitet. Medan mannen var förstarangsmedlem i 
en ätt, var kvinnan en andrarangsmedlem i två. 
Hon tillhörde både faderns och mannens ätt, och 
vid konflikter kom hon automatiskt att bli illojal 
mot endera parten. På liknande sätt, menar Mun
dal, måste man betänka den passiva roll kvinnan 
spelade i detta samhälle med dess högt ställda krav 
på ära och heder. Det blev kvinnans lott att stå 
bakom och egga mannen till handling för att ut
kräva hämnd för lidna oförrätter -  därav de många 
talesätten om kvinnornas »kalla råd».

Kvinnobilden i Kristofer Uppdals stora tio-
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bandsroman om arbetarklassens uppkomst, Dan
sen gjenom skuggeheimen, granskas av Vigdis Ystad. 
Hon konstaterar med helig vrede, att i detta myl
ler av personer inte finns en enda kvinnlig huvud
person, att de kvinnor som skildras antingen lever 
ett skuggliv vid männens sida eller är farliga väsen. 
Uppdal ser kvinnan som hondjur och betraktar 
henne följaktligen som ett lägre stående väsen än 
mannen.

Det ligger otvivelaktigt en hel del i Ystads på
stående. Uppdals syfte har varit att skildra arbe
tarklassens första år, sedda ur männens synpunkt; 
kvinnorna har han inte ägnat samma intresse. Än
då tycks det mig som om Ystad hemfaller åt en 
något tendentiös förenkling. Om man tar del av 
Bernt Kristian Holtans uppsats »Kvinneportrett i 
’Dansen gjennom skuggeheimen’» i Norsk Utter ser 
årbok 19 7 1, som Ystad bara nämner en passant, 
förefaller Uppdals kvinnosyn mera sammansatt. 
Holtan understryker kvinnornas roll som repre
sentanter för själva livskraften och vitaliteten, det 
jordnära och fruktbara. I Uppdals diktning är 
kvinnorna visserligen skildrade mera som typer än 
som individer, men de fyller en central funktion 
och dyrkas såsom Livet självt, hävdar Holtan med 
viss rätt.

Årsbarn med Uppdal är den hos oss föga kända 
författarinnan Gro Holm, som i sitt huvudverk, 
romantrilogin om Lostolsfolket, skildrat industri
aliseringens verkningar i en liten isolerad väst- 
norsk fjordbygd omkring sekelskiftet. Trilogin in
nehåller skakande skildringar av fattigdom och 
nöd, men utgör först och sist en flammande pro
test mot kvinnodiskrimineringen. »Mannssam- 
funn o g kvinnekår i Gro Holms ’Lostnlsfolket’» är 
titeln på Arnbjorg Hagebergs bidrag, där hon klar
lägger Holms syn på kvinnoförtrycket. Det finns 
en tendens att idyllisera arbetsgemenskapen i det 
gamla bondesamhället, men i själva verket var 
nedvärderingen av kvinnan och hennes arbete ett 
typiskt drag i detta samhälle, vilket framgår av 
Holms författarskap, hävdar Hageberg. Daniel 
Haakonsen avslutar denna avdelning med några 
»Tanker om Ragnhild i ’Medmennesker’». Tan
karna gäller, hur man skall förstå Olaf Duuns in
tention, då han låter den »goda» Ragnhild utföra 
dråpet på svärfadern. Han framhåller Duuns reli
giösa intresse och menar, att Ragnhild skildras 
som en utvald, en frälsarges tal t, som s. a. s. kallats 
att utföra en »ond» gärning i Guds namn. Duun 
»opererer med en Efterfolgelse av den mest mys- 
teriose handling i skriften transponert ned på et 
menneskelig plan». Att den religiösa aspekten på 
Ragnhilds dråp är avgörande förefaller klart, men 
Haakonsen pressar flera bibelställen för att hävda 
Ragnhilds imitatio Christi.

Den sjätte och sista avdelningen omfattar tre 
sinsemellan rätt olika bidrag. »Det er da vel bedre
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å le enn å gråte» kallar Irene Engelstad sin under
sökning av Amalie Skrams sista roman Mennesker. 
Inledningsvis konstaterar Engelstad dels att just 
denna roman rönt ringa uppmärksamhet i forsk
ningen, dels att Amalie Skrams diktning överhu
vudtaget kommit i ny dager de senaste tio åren 
tack vare nya rön inom psykiatrin och de nya 
värderingskriterier, som lancerats av marxistiska 
och feministiska kritiker. I alldeles ovanligt hög 
grad utgör sålunda hennes författarskap en god 
illustration till vad modern receptionsforskning 
hävdar: att förståelsen och värderingen av ett dikt
verk varierar beroende på de bestämda estetiska 
normsystem och den historiska och sociala miljö 
verket mottas i.

Engelstad visar på hur Amalie Skram avslöjar 
det dunkla liv av drifter och galenskap, som döljer 
sig bakom en oklanderlig fasad och kristna ideal, 
hur den erotiska driften leder till social utstötthet, 
om den levs ut, eller till galenskap, om den för
trängs. Något »klart kritisk kvinneperspektiv» 
kan man dock inte finna i romanen, konstaterar 
Engelstad, och läsaren känner sig lurad på konfek
ten. Dessutom är framställningen bitvis oklar. 
Hon vacklar mellan motivanalys och genrebe
stämningar på ett för läsaren förvirrande sätt. Ro
manen ses än som en reseroman, än som en famil
jeroman, men perspektivet fullföljs inte, utan hon 
går över till korta avsnitt om »Latteren» och »Gal
skapen» för att sedan inordna romanen i den »gro
teska realismen» i anslutning till Mikhail Bakhtins 
definition i hans ibland missbrukade bok Rabelais 
and his ivorld. Man saknar m. a. o. en klar linje i 
uppläggningen, och det är skada på ett så lovande 
uppslag.

Metodiskt mera medveten är däremot Janneken 
0verland i sin analys av Cora Sandels »Lykken». 
Novellen handlar om en kvinna, som sedan barn
domen drömt om att fa dansa, men fångas in i 
äktenskap och borgerliga traditioner och tvingas 
förkväva sin längtan. Vid ett tillfälle ger hon emel
lertid offentligen utlopp åt den förträngda driften 
-  gör skandal och spärras in på mentalsjukhus. 
0verland kommer fram till att novellen handlar 
om ett val mellan livet och konsten, och att slutet 
gestaltar en ironisk paradox: psykiskt fri blir hon 
först då hon är inspärrad, medan hon i äktenskapet 
varit fysiskt fri och psykiskt inspärrad.

Det är en tolkning, som är helt övertygande och 
invändningsfri, för att inte säga självklar. Men för 
att komma fram till detta resultat tar 0verland till 
transformationsmodeller av strukturalistiskt snitt 
och schematiska framställningar med pilar, axlar 
och aktanter. Det ser imponerande ut, men som 
ofta är fallet blir själva den schematiska uppställ
ningen självändamål. Det tolkningsresultat som är 
av intresse låter sig alldeles utmärkt formuleras i 
vanliga ord.

Den avslutande studien av Ingard Hauge be
handlar »Ekteskap o g kjasrlighetsdrom i Sigurd 
Hoels romaner». Hauge utgår från Audun Tvin- 
nereims avhandling, Risens hjerte -  en studie i S i
gurd Hoels forfatterskap, där Wilhelm Reichs bety
delse för Hoels syn på äktenskap och sexualitet 
påvisas. Hauge förnekar ingalunda Reichs infly
tande men hävdar, att Hoel egendigen intar en 
annan ståndpunkt än Reich. Hoel har visserligen 
en dyster syn på de konkreta möjligheterna till ett 
lyckligt varaktigt förhållande mellan man och 
kvinna, men Hauge visar med flera övertygande 
exempel på en mera positiv värdering av äkten
skapet som sådant. Det är för ensidigt att se dem 
som ett angrepp på den borgerliga äktenskap sin
stitutionen, menar Hauge. Vad Hoel framför allt 
vänder sig mot är kvinnans ekonomiska beroen
deställning i ett konventionellt borgerligt äkten
skap, men i synnerhet i efterkrigsromanerna står 
det klart, att huvudpersonernas kärleksdröm 
egentligen är en längtan efter att nå fram till ett 
stabilt förhållande, att äktenskapet skulle kunna 
innebära en förhöjd livskvalitet för båda parter. 
Det gäller även en så tydligt Reich-inspirerad ro
man som Fjorten dager f&r} rostnettene, där Ramstad 
görs till språkrör för reichska idéer. Men Ramstad 
har ingen lösning på den centrala hoelska pro
blematiken: brytningen mellan individuell livsut- 
levelse och medmänsklig ansvarskänsla i kärleks
förhållandet. Hauge drar den slutsatsen, att även 
om Hoel tagit djupa intryck av Reich, hyste han 
innerst inne -  medvetet eller omedvetet -  en stor 
skepsis mot dennes livsevangelium.

Gunilla Bergsten

Knut Imerslund: Den estetisk-filosofiske skole i  norsk 
litteraturforskning — mal og metode. Gyldendal 
Norsk Forlag. Oslo 1978.

Ungefär samtidigt som Tomas Forser utgav sin 
antologi Humaniora på undantag? Humanistiska 

forskningstraditioner i Sverige (Norstedts 1978) 
publicerade den norske kritikern och litteraturfor
skaren Knut Imerslund en avhandling om vad som 
brukar kallas den estetisk-filosofiska skolan i 
norsk litteraturvetenskap. Båda dessa böcker ger 
prov på en tidstypisk humanistisk självbesinning 
— en vresigare bedömare skulle kanske hellre tala 
om självbespegling — men på mycket olika vis. De 
litteraturvetenskapliga bidragen i Humaniora på 
undantag? är avfattade i en aggressivt polemisk 
ton och dikteras starkare av en ideologikritisk am
bition än av en strävan efter allsidig sakframställ
ning. Imerslunds avhandling behandlar även den 
en forskningstradition som förf. till väsentliga de
lar står främmande inför, men det har ingalunda


