Historiestudentenes tidsskrift, UiO Nr 4/2012 9.Årgang kr 100,-

Kampen om stemmerett • Kvinners rettigheter i tidlig nytid • Svenska eftersläntrare och norska föregångare • Dronningspeilet • Kvinner og politikk på Island i senmiddelalderen • Unionsspørsmålet og stemmerettskampen • Dronning Eufemia • Den
egyptiske kvinnebevegelsen • Flygerpionéren Turi Widerøe • Husmødre og nye
politiske arenaer • Kvinnebevegelser og medborgerskap i et flerkulturelt samfunn

Kvinner i hundre

Erik Tobias Taube og Henriette Mikkelsen Hoel

ISSN 1504-1913
Trykkeri: 07 Gruppen

Leder

Redaktører:
Henriette Mikkelsen Hoel og Erik Tobias Taube

Temaredaksjonen:
Martin Foyn Bjerknes, Henriette Mikkelsen Hoel, Dag Jostein Juvkam, Aslak Kittelsen og Linn Anette Lund Thorsen.

Redaksjonen:
Martin Foyn Bjerknes, Morten Haave, Henriette Mikkelsen
Hoel, Nils Holta, Hanne Line Hvalby, Miriam Finset Ingvaldsen, Caroline Juterud, Dag Jostein Juvkam, Aslak Kittelsen, Mali Kristine Lunde, Erik Tobias Taube, Linn Anette
Lund Thorsen

Illustrasjon og grafisk utforming:
Forsideillustrasjon: womenwoodpower av Iñaki Muñoz,
www.Ahorcarte.cl
Baksideillustrasjon: womenwoodpower av Iñaki Muñoz,
www.Ahorcarte.cl
Layout: Caroline Juterud og Isabel Shestopal
Webansvarlig: Magnus Aasrum
Illustrasjon “Finn Olstad”: Erika Marthinsen

Kontakt:
Kontakttelefon: 41 76 37 79 (Henriette Mikkelsen Hoel)
og 41 52 89 97 (Erik Tobias Taube)
E-post: redaksjonen@fortid.no
Nettside: http://www.fortid.no/
Kontaktadresse: Universitet i Oslo, IAKH, Fortid, Pb.
1008 Blindern, 0315 Oslo.
Fortid er medlem av tidsskriftforeningen,
se http://www.tidsskriftforeningen.no
Fortid utgis med støtte fra Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, SiO og
Norsk kulturråd.

“Når man beundrer mænd, som har skabt et storværk
ved deres evner, hvor meget højere må man da ikke
beundre kvinder, som naturen har givet både en svag
krop og træge åndelige gaver, når de alligevel vover
seg frem og udretter store ting, som til og med var
svære for mænd.”
Det er vanskelig å si om Giovanni Boccaccio (1313 1375) sitt syn hverken på kvinners intellekt eller evner
er representativt for hans samtid. Sitatet vitner om en
anerkjennelse av kvinners mulighet til å utrette store
ting som kan virke overraskende på en leser med forbigående kjennskap til middelalderen, der vi venter oss
en mørk avgrunn av mannsjåvinisme. Selv om den er
en påminnelse om fordommene kvinner alltid har møtt,
vitner den om at et mer nyansert blikk på historien
er nødvendig. Verket sitatet er hentet fra, Om berømte
kvinner, ble skrevet i en periode der kvinner fikk større
spillerom i samfunnet, og som også rommet en personlighet som Christine de Pisan – den første kvinnen
vi kjenner som levde av å være forfatter, og den første
kjente kvinnesakskvinne i europeisk litteratur.
I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i
Norge, og Fortid markerer inngangen til jubileumsåret
med å vie årgangens siste nummer til kvinner og hvordan
kvinner har hatt eller har forsøkt å få innflytelse på samfunnet. Flere av artiklene er basert på rykende fersk forskning. Sammen er de med på å skape et mer nyansert
bilde av kvinnenes vei mot politiske rettigheter.

Denne utgavens første del tar for seg kvinners muligheter
til å utøve makt i middelalderen. I kildene har kvinnene
ofte havnet i skyggen av mennene de var knyttet til, så
også i fyrstespeilene. Bjørn Bandlien skriver imidlertid
om et der det ikke var tilfelle, tilegnet den franske dronningen Johanna av Navarra. I en nytolkning av Dronning Eufemia hevder Henriette Mikkelsen Hoel hun
ikke bare var et uttrykk for en utenrikspolitisk nyorientering, men også bidro til en redefinering av dronningens
rolle. Hans Jacob Orning avslutter den første delen ved
å ta for seg kvinner og politikk på Island på 1400-tallet,
og viser at kvinner ofte befant seg i nøkkelstillinger i
elitens konstante rivalisering.
I del to tar artikkelforfatterne for seg kvinnenes handlingsrom og kampen for politiske rettigheter. Sølvi Sogner drøfter kvinnenes rettigheter i tidlig nytid,
mens Ida Bull argumenterer for at et viktig utgangspunkt for kvinners adgang til politisk virksomhet kom
gjennom husmorrollen. Der Bjørg Ida Berget hevder at
kvinnenes deltakelse i totalavholdsbevegelsen dannet et
avgjørende grunnlag i kampen for stemmerett i Norge,
viser Josefin Rönnbäck hvordan stemmerettskampen i
Sverige ble sen, men kortvarig.
Endelig viser den tredje artikkelbolken samfunnsendringene som kvinnebevegelsene medførte. Siri Aamodt
viser hvordan feminisme i Egypt ble definert innen islamske og postkoloniale rammer, og at kvinnebevegelsen lyktes med enkelte saker, selv om stemmeretten lot

vente på seg. Linn Thorsen tar for seg hvordan unionsspørsmålet påvirket norsk og svensk kvinnebevegelse
og stemmerettskamp. Morten Haave har skrevet om en
kvinne som ledet an som den første kvinnelige flyger
i et luftfartsselskap – Turi Widerøe. Til sist har Beatrice Halsaa ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
problematisert kvinnebevegelsen situasjon og dens utfordringer i dagens flerkulturelle samfunn.
I «Historikeren» har vi denne gangen intervjuet professor Finn Olstad, som i sin forskning selv har beskjeftiget seg med et samfunn i endring, gjennom arbeiderog idrettshistorie, og ikke minst i hans nyeste bok om
Norge på 1900-tallet – Frihetens århundre.
Årets siste utgave av Fortid har en ny redaktør – Erik
Tobias Taube har overtatt etter Aslak Kittelsen. Vi ønsker å takke Aslak for solid innsats gjennom året! Vi
skal alle fortsette arbeidet for å ta historiestudentenes
fagtidsskrift mot nye høyder. Med årets siste utgave av
Fortid innføres også en ny grafisk utforming. Vi håper
både gamle og nye lesere vil sette pris på den.
God lesning!
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Aslak Kittelsen, masterstudent i historie, og
Nils Holta, bachelorstudent i historie

Idretts og arbeiderhistoriker
– intervju med Finn Olstad
Finn Olstad, født 1950, skrev doktoravhandlingen Kamp mot kapitalen: Om fagorganiserte
arbeidere i Kristiania ca. 1880-1895 (1987). Han har i all hovedsak skrevet arbeiderhistorie
og idrettshistorie, men skrev også nylig Frihetens århundre, ei framstilling av Norges
historie på 1900-tallet som er velkjent fra pensum i faget HIS2353 Fra Nygaardsvold til
Stoltenberg. Han kommer dessuten snart med ei bok om Vålerenga.
Finn Olstad møter oss i gangen utenfor Fortids kontor i
3. etasje på Niels Treschows hus på Blindern. Siden vi må
gi tapt for høstværet, setter vi oss på kontoret og får en
lang og givende samtale om idretts- og arbeiderhistorie og
oppdragsforskningens fordeler.
Hva var det som gjorde at du begynte å studere historie?
Historie har jeg alltid vært opptatt av, fra før jeg begynte
på skolen, egentlig. Jeg kunne jo lese før jeg begynte
på skolen, så jeg vet ikke hvordan det begynte, men jeg
husker jeg lå og leste da vi begynte med historie - med
en gang jeg fikk bøkene. Det var vel om vikingtida og
sånt. Interesse for det har jeg alltid hatt, men jeg hadde jo
aldri tenkt jeg skulle studere så lenge. Skulle jeg studere,
måtte jeg bli lærer eller lektor, og da tok jeg historie som
hovedfag.
Var det andre fag du tenkte på?
Jeg skulle jo bli lærer, det var jo hva man kunne anse som
mulig, fordi jeg kom fra Gjøvik, en liten småby. Så det var
en veldig klassisk utdannelse: tysk, engelsk og så historie.
Jeg har forresten en liten historie om det: Jeg husker jeg
veddet med noen om ei vinflaske. Vi pleide å gå sammen
på Fredrikke, og en gang sa jeg at jeg aldri kom til å bli
lærer. Hun veddet selvfølgelig imot, men dessverre så har
vi mistet kontakta, så jeg har aldri fått den vinflaska, men
jeg har ikke glemt det, kanskje en gang. Jeg er blitt så
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gammel at nå er det for sent. Å bli lærer altså. Dermed kan
jeg kanskje innkassere den!
Du skrev hovedoppgave om Christiania
Arbeidersamfund. Hva var det som dreide deg i
retning av det temaet?
Da jeg skulle begynne på hovedfag var jeg interessert
i arbeiderhistorie. Jeg var aller mest interessert i den
radikale, revolusjonære perioden rundt 1920, men på
mellomfag tok jeg perioden før, altså 1800-tallshistorie,
og ble interessert i det. På eksamen hadde jeg Sivert
Langholm og Tore Pryser som sensorer, så det var de som
rekrutterte meg. At det ble akkurat den oppgava, var
fordi vi fikk forelagt ei liste over oppgaver de gjerne ville
ha skrevet. Jeg valgte den.
Og det ble du fornøyd med?
Ja, joda, jeg var vel det. Det var jo mer arbeid enn
forutsett, jeg var kanskje en av dem som ikke greide å
avgrense seg. Vi på Kristiania-prosjektet var ekstreme når
det gjaldt å skrive hovedoppgaver. De var svære, ikke sant,
og tidkrevende – hundrevis av sider – men jeg ble ferdig
til slutt!
Og siden skrev du om norsk idretts historie, hvordan
var spranget fra 1800-talls arbeiderhistorie til
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idrettshistorien?
Jeg begynte først som vitenskapelig assistent og deretter
som stipendiat, men det kom jo etter hvert dette
her. Idrett var jeg jo interessert i; på denne tida var
ikke idrettshistorie noe fag, og ingen var interessert i
idrettshistorie eller visste hva det var. Det var bare et par
stykker oppe på Idrettshøgskolen som ikke var historikere
som drev med det, og Drillo drev visst litt med det. Det
skulle bli dannet en idrettshistorisk forening da jeg var
stipendiat her. Jeg ble sendt fordi jeg hadde utmerket
meg som idrettsinteressert; jeg hadde kanskje sittet og
lest sportssidene i Arbeiderbladet mens de andre snakket
om høyttravende historiske emner eller noe sånt. For på
den tida skulle ikke akademikere være interessert i idrett.
Mange av dem har jo nå kommet ut av skapet, med sine
favorittlag i England og det er ikke måte på, men den
gangen kunne du ikke gjøre sånt. Derfor ble jeg som ung
stipendiat sendt, og etter masse om og men skulle de ha
skrevet Norsk idretts historie og, etter enda en god del til og
fra ble det jeg som fikk det tilbudet. Det var jo ikke noe
som andre var veldig interessert i.
Du skrev verket sammen med Stein Tønnesson. Var
han også idrettsinteressert?
Nei, jeg tror egentlig ikke Stein var interessert i idrett.
Han ble i hvert fall interessert i idrettspolitikk, men det
ble bare den ene tingen for ham. Han kom og gikk, mens
jeg ble værende med dette fagfeltet.
Du har hovedsakelig skrevet arbeiderhistorie og
idrettshistorie, litt lærebøker, et lokalhistorisk verk,
og nå til sist Frihetens århundre. Hvorfor valgte du å
skrive om akkurat disse emnene?
Jeg har jo vært veldig heldig som har gjort det. Prosjektet
med arbeiderhistorie kom kanskje av et erkjennelsesbehov,
eller hva du vil si, det høres flott ut, men jeg måtte bare
finne ut av dette her: Hva var egentlig arbeiderklassa og
hvorfor oppsto den? Det hadde jeg ikke egentlig skjønt.
Jeg hadde gått gjennom dette på hovedfag og lest hva folk
hadde skrevet, både i Norge og internasjonalt, så dét ville
jeg finne ut av, og bruke noe av den metoden jeg hadde
lært av Sivert Langholm og på Kristiania-prosjektet. Det
ble liksom noe jeg bare måtte gjøre. Etterpå kunne jeg
gjøre hva som helst. Så kom idrettshistorien, og det passet
meg som var «sportsidiot». Og så rullet det på seg litt sånn
tilfeldig, for så vidt som det kom noen utlysninger på
jobber og skriveoppdrag.
Så du har rett og slett vært oppdragshistoriker?
Det har jo vært mye av det, men noen ting har jeg

skrevet for meg selv, uten oppdrag innimellom. Særlig
nå på slutten som jeg kanskje synes jeg har gjort nok
oppdragsforskning. Men jeg har likt å vite at det er noen
som er interessert i det jeg driver med. Man diskuterer
jo oppdragsforskningen med spørsmålet: Hvor fri er
oppdragsforskningen? Hvordan står dette i forhold til
idealet om en fri forskning? Det kan sikkert variere fra
oppdrag til oppdrag, men mitt generelle inntrykk er at
oppdragsforskningen på mange måter er mer fri enn
den akademiske forskningen. Du har et emne, ikke sant?
Skriver du Sjømannsforbundets historie, så skriver du
Sjømannsforbundets historie. Det er jo greit. Kanskje er
det også visse rammer for hvordan sånne ting gjøres, både
formmessig og på andre måter. Men når du ser på hva
som foregår i den akademiske forskningen, hvordan man
må innrette seg etter utlysninger av midler, prosjekter
også videre, så er min påstand at jeg har vært friere enn
de fleste som må søke på spesielle prosjekter, lansere, og
hele tiden tenke på hva de skal skrive i søknaden når det
gjelder å få gjennomslag for prosjektene. Fordi når man
gjør oppdragsforskning er folk fornøyd når de får et godt
verk, ikke sant?
Du nevnte du hadde lært metode av din veileder
Sivert Langholm. Hva slags forhold har du til metode,
har du noen tanker om det?
Langholms prosjekt, Norsk Samfunnsutvikling, som da var
delt i Christiania-prosjektet og Ullensaker-prosjektet, var
jo også et mikrohistorisk eksperiment; det var et metodisk
eksperiment. Vi skulle gå ned på de minste enheter, for å
da bygge historien opp. Det gjaldt jo både å finne fram til
enkeltpersoner, og det gjaldt å finne statistikk. Vi stolte
aldri på noen statistikk. Og det så vi også da vi lagde vår
egen statistikk ved å samle inn materiale herfra og derfra,
at var riktig. Vår statistikk ble nokså annerledes enn den
Statistisk sentralbyrå publiserte. Jeg var jo ganske blank
da jeg kom på hovedfag, så jeg satt jo bare og lærte av
Sivert og alle disse flinke studentene som var før meg,
men det skapte en metodisk bevissthet som jeg tror jeg
har fått som ballast derfra, både i form av en nøyaktighet
og den metodiske bevisstheten som gjør at du hele tida
spør hva du gjør og hvorfor. Senere så har jeg kanskje
forlatt akkurat de metodene, for når sant skal sies så var
de morsomme den gangen, og litt spennende nye, men
man kan ikke bygge mye av historiefaget på det allikevel.
I den grad var det et feilgrep, men det var jo en morsom
episode, og det skapte en del gode ting. Fremdeles så kan
man bruke en del av dette, også de metodene.
Hva kan brukes, og hva var det som var galt med
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resten?
Altså, det kan bli veldig snevert. Det er veldig begrenset i
og for seg hva du kan gjøre når du bare går på personnivå,
ser på hver enkeltperson, og bygger opp historien
nedenfra. Jeg tror mikrohistorien har mest å gjøre i den
lokalhistoriske forskningen. Med den datateknologien
man har nå kan man nok gjøre mer, men det er begrenset
hva man kan gjøre, det er begrenset hva man kan si, så
det blir jo litt som en hjelpevitenskap. Hvis du vil si noe
mer, om hvorfor nå for eksempel disse arbeiderne begynte
å organisere seg, bli klassebevisste og sånn, så må du
gjøre andre ting. Du må lese, da må du gå inn i deres
forestillingsverden og tolke. Så jeg forlot det, og havnet
metodisk andre steder, litt herfra og derfra, men som sagt
var det veldig lærerikt.
Så du har ikke havnet i noen spesiell skole?
Jeg har prøvd å orientere meg mangfoldig. I mange år
hadde jeg problemer med sosialhistorien. Dess mer jeg
tenkte på det fant jeg ut at det prinsipielle grunnlaget
for sosialhistorien ikke kunne stemme. Jeg prøvde å følge
med i historikerdebatten om den nye kulturhistorien, og
var heller ikke tilfreds med det, så for meg ble det litt av et
gjennombrudd da jeg møtte dette med diskurs. Det var en
åpenbaring, én spesiell artikkel, som jeg har skrevet om og
referert til flere ganger,1 der jeg syntes brikkene begynte å
falle litt på plass, og at jeg kunne begynne å orientere meg
og tenke ut fra det. Så jeg har gått over til det å bli opptatt
av dette med diskurs i en viss forstand, litt hvordan vi
opplever verden, og snakker om den, og for så vidt tenker
om den også.
Altså oppfatninger og forestillinger?
Ja, ikke sant? Jeg vil i grunn heller si det enn diskurs
akkurat nå, for jeg synes det ordet er blitt vanskeligere
for hvert år som går og hver ny bok som skrives om
diskursanalyse. Begrepet er blitt vanskelig, men jeg liker
selve tankegangen, som i hvert fall jeg tok utgangspunkt i,
med at det viktigste er hvordan vi oppfatter, forestiller oss
og fortolker verden.
Hva er det som etter din mening gjør historie til et
interessant fag?
Jeg er interessert i idrett, jeg er interessert i musikk, og jeg
er interessert i historie, men det er vanskelig å si hvorfor
jeg er det. Det er jo mange grunner til å være interessert
i historie. Vi kan lære noe av det, fortrinnsvis. Kanskje
lære noe som har med politikk å gjøre og grunnlaget for
hvordan det har gått som det har gått. Dette litt eksotiske
med å kjenne folk i fortida er også viktig for meg. Alt
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dette her spiller vel sammen. For meg så hadde det også
litt å gjøre med hvem jeg er. Familien min er jo vanlige
arbeidsfolk fra Stavsjø der han bygdeskredder’n var, og
sønnen hans flyttet inn til Hamar og ble arbeider på
melkefabrikken. Det hadde noe med personlig identitet å
gjøre, og med det politiske, tror jeg.
Rett og slett interesse for dine egne forfedres historie?
Ja, og hvordan samfunnet tross alt er blitt slik, hvordan
det gikk til at jeg ble så heldig at jeg kunne begynne å
studere, noe mine forfedre aldri kunne. Så det er noe av
ballasten som gjorde at jeg ble interessert i historie, og
kanskje spesielt den typen historie.
Hvordan er arbeiderhistorie i Kristiania eller Oslo
sammenlignet med i mindre byer? Du har jo skrevet
Sandefjords historie. Var det annerledes å være
arbeider i en småby?
Det var nok både og. Da jeg begynte på dette hadde jeg
en mer sosiologisk forestilling i hodet om at det var, om
ikke lover så i alle fall tendenser, slik at når man studerte
for eksempel arbeiderbevegelsen og arbeiderklassen i Oslo
ville man finne fram til prinsipper som var gjeldende
andre steder også. Det tror jeg nok mindre på nå; det kan
nok være noen felles logikk, men nå er jeg mer opptatt
av at ting skjer der de skjer og kan skje på mange måter.
Så jeg tror nok at hovedstaden, Kristiania, vil være
forskjellig fra småbyene i veldig mye og småbyene vil
være forskjellige seg imellom. Hvalfangerbyen Sandefjord
er en veldig spesiell by i så måte. Arbeiderklassen hadde
litt dårlige vilkår, bortsett fra i noen fabrikker og miljøer,
som skipsverftet. Hvalfangerne var individualister, de
organiserte seg også, men ikke før midten av 1930-tallet.
Den har dermed sin egen historie, som minner litt om de
andre historiene, men som ikke er lik. Jeg blir mer og mer
opptatt av at historien er forskjellig.
Har det å være historiker vært som du forestilte deg
da du begynte?
Nå kan jeg bli litt stygg her. Når du først nevner det, så må
jeg si at jeg hadde et idealisert syn på det akademiske livet.
Jeg kom jo fra et miljø der ingen hadde noe utdannelse, og
så på det akademiske livet som veldig ideelt både når det
gjaldt kunnskap og på alle mulige måter, også moralsk.
Jeg ble litt skuffet etter hvert som årene gikk; folk var jo
ikke så flinke, og miljøet var ikke så bra, og mye krangel
var det. Jeg syntes nok det var en god del av at man ikke
var spesielt snille mot hverandre, så for meg ble dette en
slags voksenoppdragelse. Det tok noen år før jeg vendte
meg til akkurat den siden av saken. Det var jo flotte
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folk, ikke minst i historie, men det var noe med det at
for den som kom utenfra var dette noe stort og fantastisk
og ideelt. Og så blir man konfrontert med at det er som
ellers i verden. Det var mer en generell tankegang, og har
ikke nødvendigvis så mye med historien å gjøre. Jeg har
jo trivdes veldig godt, men jeg har hovedsakelig vært min
egen herre.
Er det noen sammenheng mellom disse kranglene og
det at du valgte å skrive oppdragshistorie?
Valgte og valgte... Nei, det er det ikke. Valgene tas jo litt
av seg selv, men det har passet meg å arbeide alene. Det
er ofte veldig arbeidseffektivt å sitte hjemme og skrive,
men man savner jo noen å være sammen med i lunsjen.
Noen av de beste årene sånn sett har vært når jeg har hatt
prosjekter hvor jeg har hatt et kontor og kolleger. Ikke
minst på Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har jeg
sittet omtrent seks år, som en del av staben. Det trivdes
jeg veldig godt med. Ellers så synes jeg det er ålreit å være
for meg sjøl.
Du slipper kanskje kjekling om ressurser og midler
Ja, jeg slipper mye som er distraherende, det er klart. Jeg
føler jeg slapper litt bedre av.
I Frihetens århundre skriver du at «fulle politiske
rettigheter for alle var innført i 1913. Det skjedde
forholdsvis tidlig i Norge, noe som kom til å
sette sitt preg på det tidlige 1900-tallets norske
historie. Mens Sverige og Danmark var preget av
kamp om parlamentarisme og stemmerett, kunne
man i Norge konsentrere seg om andre ting – som
arbeiderbevegelsens kamp for sosial frigjøring.»2 Selv
om dette ikke er ditt felt, men siden det er tema for
nummeret vårt, har du lyst til å utdype litt?
Det med demokratiet er jeg veldig opptatt av, det er
jo på en måte mitt felt òg. Kanskje den bemerkningen
også var litt mer generell om at det demokratiske var på
plass, og at man da kunne slåss om andre ting; det ser
vi jo i arbeiderhistorien også, hvordan det at man fikk
den allmenne stemmeretten for menn sammen med
parlamentarismen bidro til at man fikk en litt annen
utvikling enn i Sverige og Danmark. Det har nok vært
viktig, helt klart. Ellers så har jeg jo, takket være Gro
Hagemann og andre, blitt opptatt av kjønnshistorie. Da
jeg drev på med arbeiderhistorie, så kom jo Gros kritikk
mot at den var ensidig og sett gjennom mannens øyne, altså
at det var historie med et mannsperspektiv. Og det er vel
ofte sånn at man reagerer litt avvisende med en gang, men
etter hvert må jeg si at det var helt treffende. Derfor har

jeg prøvd å lære, og blitt veldig opptatt av kjønnsforhold
også. Her kommer jeg også litt inn på idrettshistorien, for
er det noe sted hvor kjønnsforholdene utspiller seg, så er
det jo i idretten! Og det med kjønnshistorie i idrett er noe
som bidrar til å gjøre idrettshistorien interessant. Derfor
har jeg også vært litt etter disse kjønnshistorikerne og
feministene, som overhodet ikke har tenkt på det, og ikke
tar med idretten i det hele tatt i sine framstillinger, enda
det jo er et felt hvor ikke bare kjønnshistorien utspiller
seg, men også hvor endringer settes i verk. Kjønnshistorie
har jeg dermed faktisk vært ganske opptatt av, både i
arbeiderhistorien og den generelle historien, men ikke
minst i idrettshistorisk sammenheng.
Der har du rett og slett evnet å arrestere
kjønnshistorikerne på noe, da?
Ja, det synes jeg, for på samme måte som kjønnsforholdene
var en blind flekk for oss som drev med arbeiderhistorie
på et tidspunkt, så er tydeligvis idrettshistorien en blind
flekk for dem.
Helt til sist: Hva gjør du nå?
Etter Frihetens århundre lurte jeg på hva jeg skulle gjøre,
og jeg var veldig opptatt av å finne meg noe lokalhistorie.
Mesteparten av lokalhistorien er langt unna, og jeg
begynner å bli så gammel at jeg ikke lenger kan drive
å dagpendle, som jeg gjorde en periode. Jeg er likevel i
ferd med å avslutte ei bok om Vålerenga nå, og det er jo
lokalhistorie!
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Noter
1 Miguel A. Cabrera . «Linguistic approach or return to
subjectivism? In search of an alternative to social history» i
Social History nr. 24, 1999 (nr. 1). Taylor & Francis, Ltd,
Abingdon.
2 Finn Olstad, Frihetens århundre, side 21.

RETTELSE:
«I min artikkel "Verdens ordning i historiefaget" i Fortid 2/2012, s. 18, skriver jeg at
Statistisk sentralbyrå under 2. verdenskrig bestilte stempler med "J" (for jøde). Dette er feil.
Det riktige skal være at Politi- og justisdepartementet utførte bestillingen.»
- Jan Eivind Myhre
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Utsnitt fra «Livre de la cité des dames», Christine de Pisan (ca 1363-1431), Bibliothèque nationale de France

På tema
Makt gjennom menn
Bjørn Bandlien: Dronningspeilet
Henriette Mikkelsen Hoel: En dronningrolle i
endring
Hans Jacob Orning: Kvinner og politikk på
Island i senmiddelalderen
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Bjørn Bandlien
postdoktor i historie, Universitetet i Oslo

Dronningspeilet
På slutten av 1200-tallet stod kongemakten i Frankrike sterkere enn noensinne. Et
voksende byråkrati og ideologien om rex iustus sikret kongene mer makt og inntekter.
Men det maskuliniserte maktkartet stemte ikke helt med terrenget. I praksis kunne
kvinner utøve betydelig makt , selv om fyrstespeilene gjemte dem i skyggen av kongen.
Fransiskanermunken Durand av Champagne var i den franske dronningens tjeneste
og ønsket å fremme sin egen stilling gjennom henne. I sitt verk Speculum dominarum
argumenterte han for dronningers maktposisjon, men måtte samtidig ta hensyn til
samtidens skepsis mot kvinner.
I løpet av høymiddelalderen ble kongen nærmere knyttet
til tanken om den rettferdige fyrste, rex iustus. Dette var en
ideologi som opphøyde kongen til en som ikke bare var den
fremste blant likemenn, men kvalitativt bedre enn andre.
Kongen var Guds utvalgte, noe som ble uttrykt gjennom
ritualer som kroning og salving. Dronningens rolle var i større
grad udefinert, selv om hun var knyttet til kongen gjennom
det hellige ekteskapet, ble kronet sammen med kongen
og kunne ha egne eiendommer. Det uklare skillet mellom
offentlig og privat fortsatte. Også kvinner i middelalderen
hadde stor politisk makt. Det gjaldt ikke minst kongenes
hustruer, mødre og enker. Dronninger kunne i mange
tilfeller oppnå sterk innflytelse gjennom å være sentrale i
politiske nettverk. På den andre siden kunne disse kvinnene
bli utsatt for kvinnefiendtlig holdninger og retorikk i liv og
litteratur. Underkastelse og lydighet til sin mann ble gjerne
framhevet som de viktigste idealene. Mange var giftet bort til
utenlandske fyrster, der de ikke nødvendigvis kunne språket
eller hadde allierte ved hoffet.1 Utover 1200-tallet ble det
skrevet en rekke fyrstespeil som skulle vise kongen visdom
og lære ham opp i dyder som rettferdighet og lærdom. For
dronninger og andre mektige kvinner, var det langt færre
verk som diskuterte deres stilling som den salvede fyrstens
gemalinner.
Først rundt 1300 skrev en fransiskanermunk, Durand av
Champagne et speil for en dronning. Dette verket, Speculum
dominarum, ble tilegnet Johanna av Navarra, dronning av

Frankrike fra 1285 til 1305. Durands skrift virker som et
eksperiment, og selv om han hentet mye fra eldre skrifter,
ble resultatet et forsøk på å lære dronning Johanna til å
kombinere kvinnelig fromhet med politisk makt. Hvordan
han løste oppgaven og det politiske bakteppet er temaet for
denne artikkelen.

Å speile sjelen
De fleste av oss tar en titt i speilet før vi våger oss ut blant
folk. Likevel oppfatter vi det som i overkant overflatisk å si
at selv den blankeste speilflate kan vise hvem vi er. I tiden
før de moderne speilenes perfekte overflate var mulig, skulle
det ha vært enda vanskeligere å gi et perfekt speilbilde av
et menneske. Til tross for dette vendte middelalderens
mennesker seg til speil – specula og ikke for noe så overflatisk
som å se sitt ytre. Det var selve sjelen som kunne speiles. Ikke
i blanke overflater, men gjennom bøker. Augustin hadde i
senantikken sagt at bøker, og særlig Bibelen, viste hvem du
burde være slik at du kunne bekjenne din dårlige sider og
gjøre noe med dem. Med referanse til Augustin skrev Gregor
den store på slutten av 500-tallet: ”Den hellige Skriften gir
våre åndelige øyne et speil slik at vårt indre åsyn kan bli sett i
det. Der ser vi hva som er misdannet og hva som er vakkert i
oss selv. Vi bør føre det vi leser inn i våre sinn.”2
Denne speillitteraturen ble svært populær gjennom
middelalderen. Det ble skrevet specula for kirken, fyrster,
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elskere, jurister, munker, jomfruer og narrer. I disse speilene
ble det samlet en mengde lærdom slik at mottageren ikke bare
så seg selv og leserommet, men sin plass i både denne verden
og i frelseshistorien. Speculum kunne dermed fungere litt som
i Snøhvit-eventyret. En leser kunne lese i fyrstespeilet og finne
ut om han virkelig var den flinkeste, klokeste og mest dydige
i landet, eller om det var noe som manglet. Den nærmeste
parallelen i vår tid er kanskje Facebook, der vi sammenligner
oss selv med hva andre har gjort i ferien, eller har bakt eller
strikket. Eller kanskje man heller skulle sammenligne dem
med speilet i Lewis Carrolls andre fortelling om Alice,
Gjennom speilet, der hovedpersonen går inn i en verden styrt
av en særegen rasjonalitet.3 For som Augustin også sier, er hele
skaperverket ”bøker”. Stjernehimmelen, planter, dyr, tingene;
alt rundt oss kan leses og tolkes ut fra Bibelens og teologiens
forståelsesramme.
Speilenes kraft forutsatte at leseren var mottagelige for
rasjonaliteten i disse bøkenes verden. For å kunne se seg selv i
bøkenes speil måtte man ha et grunnlag av tro. Som Alexander
Neckham uttrykte det:
Ta bort blyet under glasset, så vil intet bilde av den
som ser inn i speilet bli reflektert. På samme måte er
det slik at om du tar bort trosgrunnlaget, så vil du
ikke se deg selv klart i den hellige Skriften. Blyet viser
synden. Du vil se deg selv mindre klart i Skriftens
speil om du ikke bekjenner deg selv som synder. I
sannhet, om vi har sagt vi ikke har synd, så leder vi
oss selv vill og sannhet er ikke i oss.4
En bok i form av et speil kan dermed fungere som et speil inn
i leserens sjel. Boken speilet betrakterens sjel – den viste hvem
han eller hun virkelig var.

”Pass på dem og vær ikke ettergivende”
Fyrstespeilene var særlig populære i Frankrike i siste halvdel
av 1200-tallet. Blant forfatterne finner vi viktige teologer og
jurister som Vincent av Beauvais, Guibert av Tournai, Ægidius
Romanus, Thomas Aquinas og Vilhelm Peraldus. Disse
fyrstespeilene kan knyttes til de franske konger og deres sønner,
Ludvig IX (1226-1270), Filip III (1270-1285) og Filip IV
(1285-1314). I løpet av denne perioden styrket kongemakten
seg både overfor aristokratiet og kirken. Nettopp derfor var det
av stor betydning at en kommende konge fikk god opplæring
slik at han kunne vise seg verdig sin makt og å være et godt
eksempel for resten av samfunnet. Mengden av fyrstespeil i
denne tiden reflekterer også fra de nyoppdagede skriftene fra
Aristoteles og hans ideer om den ideelle politiker, og hva dette
skulle bety for et kristent kongedømme.
I noen av disse verkene ble fyrstedøtre og dronninger nevnt.
Det mest berømte – og beryktede – utsagnet om fyrstedøtres
opplæring kommer fra Philippe de Novara (d. mellom 1265
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og 1270). Philippe var ridder, historiker, poet, jurist og ikke
minst politiker i tjeneste hos fyrstene på Kypros. Han var
klar i sitt syn: ”Kvinner bør ikke læres opp til å lese og skrive,
om det da ikke er for å bli nonne, for kvinners lesning og
skrivning har forårsaket meget ondt”.5 Argumentet var todelt.
Dels skulle døtre uansett ikke bli politikere, teologer og jurister
og det var derfor ikke noe behov for at de skulle oppdras på
samme måte som gutter. Dessuten kunne opplæring i lese- og
skrivekyndighet være første skrittet ut i djevelens snarer. Å lære
kvinner å lese og skrive kunne friste dem inn i synden: ”Mang
en mann vil nemlig våge å sende eller bringe eller overlevere
henne brev fulle av dristige anmodninger, på rim eller prosa”.
Philippe var klar på at det eneste som hjalp var at jo mer skjult
og tilbaketrukket en kvinne var, jo lettere var det å bevare
hennes ærbarhet. På mange måter var dette en tradisjon som
gikk tilbake til strenge kirkefedre i senantikken; Tertullian,
Augustin, Ambrosius, Hieronymus og Caesarius av Arles
skrev alle til kvinner og rådet dem til å søke fromhet, kyskhet,
troskap, lydighet og enkelhet.6 Kvinner skulle beskyttes fra
omverdenen og holde seg kyske og trofaste. Jo mindre lærde
de var, jo bedre, hevdet Philippe: ”Man bør lære pikene opp i
et yrke helt fra barndommen av for at de skal lære å arbeide,
men ikke for at de skal tenke.” Analfabetisme syntes å være den
sikreste måten å kontrollere døtre på.
Vincent av Beauvais (ca. 1190 - ca. 1264), en
dominikanermunk som i en periode var skriftefar for Ludvig
IX, skrev et skrift om opplæringen av fyrstelige barn på
slutten av 1240-tallet – De Eruditione Filiorum Nobilium. I
forordet forklarte Vincent at skriftet var skrevet på oppdrag
av den franske dronning Margaret og var en slags pedagogisk
veiledning for Simon, privatlæreren til Ludvig og Margarets to
eldste barn Ludvig (f. 1244) og Isabella (f. 1242).
Disposisjonen for verket var nærmest som en preken over
ett skriftsted, nærmere bestemt fra det gammeltestamentlige
apokryfiske skriftet Siraks bok kapittel 7: ”Har du sønner, så
oppdra dem, og lær dem lydighet fra ungdommen av. Har du
døtre, så pass på dem og vær ikke ettergivende mot dem. Gift
din datter bort, og du har fullført en viktig oppgave. Men gi
henne til en forstandig mann.”7 Den første – og største – delen
av skriftet handler om sønnens oppdragelse. Den er fokusert
på praktiske og politiske oppgaver som det var forventet av en
kommende statsmann. Den siste femtedelen av skriftet var på
den andre siden en lærebok i å kontrollere jenter, både i sinn
og skinn.
Vincent advarte mot å la unge kvinner få hengi seg til sin
naturlige forfengelighet, til vakre klesdrakter og utagerende
bruk av sminke. Dette hadde den leie bieffekten at det skapte
begjær hos menn, noe som ikke var bra for noen av dem.
Jenter skulle også unngå lystig underholdning ved hoffene.
Nytelser for øyet skaper nemlig lyster i det indre, som igjen
fører til rivalisering, vrede og lidelse. Jenters hang til å søke
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seg til offentlig steder og stå på torget eller i bakgater
for å sladre, skulle motvirkes ved fysisk kontroll og faste
rutiner. Jentene burde stå opp om natta for å be, synge
hymner på morgenen, for så å lese om kvinnelige helgener
og utdrag fra kirkefedrene utover dagen – kanskje avbrutt
av spinning eller andre arbeidsoppgaver. Da fikk de ikke
tid til å tenke på andre ting, men fokusere på lydighet.
For Vincent var ekteskapet først og fremst en politisk og
dynastisk nødvendighet. Unge kvinner skulle dermed
formes som dydige, fromme og lydige hustruer. Men
Vincent visste at kvinner var uberegnelige. Dét var hans
erfaring, at uansett hvor mye man hadde kontrollert
kvinnen i oppveksten, så hadde hennes sinn en tendens til
å vandre sine egne veier så fort det fikk sjansen. Som lærer
for unge jenter fikk man bare gjøre så godt man kunne,
for så å toe sine hender.
Kong Ludvig IX hadde flere døtre som han skulle gifte
bort. Hans første biograf, kongens skriftefar Geoffrey de
Beaulieu, skrev at Ludvig pleide å snakke med sine barn
hver kveld han hadde mulighet. Sine råd samlet han selv
i to små bøker, den ene av dem tilegnet datteren Isabella.
Trolig skrev Ludvig denne boken i 1255 da Isabella,
bare 13 år gammel, giftet seg med Theobald II, konge
av Navarra og greve av Champagne.8 Rådene minner
om de Vincent av Beauvais ga, men i en langt enklere og
kortfattet form. Ludvig IX ville at datteren først og fremst
skulle være gudfryktig, ydmyk og tålmodig. Hun skulle ha
en skriftefar som hun stolte på, og som hun kunne betro
alt til – særlig om hun fikk ”sykdom i hjertet” (meisaise de
cuer), som Ludvig kalte det. Skriftefaren skulle undervise
henne om hva som var rett og galt, og hun måtte tåle at han
irettesatte henne. Isabella ble oppfordret til å være gavmild
mot fattige og et godt eksempel for alle hun møtte. Kjoler
og stas måtte til ved hoffet, men hun skulle ikke bruke for
mye tanker og penger til dette. Hun burde gå til messe
så ofte hun kunne, men ellers unngå folkemengder. Kun
med gode og rettskafne mennesker skulle hun ha lengre
samtaler, og da om emner som berørte Gud og dyder.
Dette er råd som ikke er særlig nyttige for en dronning som
skulle ha politisk makt, men heller til en som skal være et
symbol på kongeparets rettskafne styre. Dronningen skal
kontinuerlig veiledes åndelig og etisk av skriftefaren – han
skulle også sile ut det som dronningen behøvde å vite.
Dronning Isabella skulle gjøre det kongelige hushold til et
utstillingsvindu for sin lydighet og fromhet, ikke som en
arena for styret av kongeriket.9
Det fyrstespeilet som fikk størst utbredelse i middelalderen,
var Ægidius Romanus’ De regimine principum, skrevet
på slutten av 1270-tallet. Noe av suksessen skyldtes at
Ægidius innarbeidet Aristoteles’ politiske skrifter i sitt
fyrstespeil – han siterte Aristoteles rundt 500 ganger, mens
Bibelen knapt er nevnt. Ægidius var ikke veldig opptatt

av prinsesser og dronninger, selv om han anerkjente deres
viktige posisjon. Han delte boka inn i tre deler, den første
om fyrstens egne dyder, den andre om hans hushold og
familie, og den siste om fyrsten og samfunnet. Kvinner er
nevnt i den andre delen om husholdet. Her understrekte
Ægidius at dronningen skulle vise lydighet mot kongen,
men også gi ham råd. Hennes høye stilling tilsa at hun fikk
styre sine egne eiendommer og ha sitt eget hushold. Basert
på Aristoteles argumenterte Ægidius at dydene, som var
så viktige for en fyrste å ha, var forskjellige for menn
og kvinner. Det beste er om landet styres av en konge
med de fremste egenskaper, som ikke minst har makt og
myndighet til å korrigere mangler i loven og anvende loven
ved forbrytelser som truer rikets fred. Dette kunne ikke en
kvinne oppnå. Ægidius lot på den ene siden dronningen
være ved kongens side, men diskuterte ikke hvordan hun
kunne tre inn i hans sted.
Noen tiår senere tok Durand av Champagne opp nettopp
dette spørsmålet: kunne en kvinne styre godt, og i så fall
hvordan kunne hun oppnå, eller omgå, maskuliniseringen
av dyder som Ægidius argumenterte for?

Durand og dronning Johanna
Johanna var det eneste barnet til kong Henrik I av Navarra
og dronning Blanka av Artois som vokste opp. Hun var
knapt to år gammel da faren døde med henne som eneste
arving. Maktkampene som fulgte gjorde imidlertid at
Johanna og Blanka måtte flykte til Frankrike. Der ble
de tatt godt imot av kong Filip III, og Johanna vokste
opp ved sammen med den franske kongens barn. Blant
dem var arveprinsen Filip, fire år eldre enn Johanna. De
to barndomsvennene giftet seg i 1284 og året etter ble de
konge og dronning.10
Filip IV satte sin dronning høyt. I 1294 utnevnte han
Johanna til å være regent i Frankrike om han skulle
dø først. Dette var den første kongelige forordningen i
Frankrike som ga formell regjeringsmyndighet til en
dronning. Han fulgte også rådet til Ægidius Romanus
om at dronningen skulle ha en egen husholdning, og
hun hadde selv kontroll over Champagne, grevskapet
som hun hadde arvet fra sin far. Da grev Henrik av Bar
invaderte Champagne, ledet hun selv troppene som vant
over ham og tok ham til fange. Hun knyttet til seg en
lærd krets og fungerte som patron for bokproduksjon
og studier. Mest kjent i denne sammenheng er at hun
grunnla Collège de Navarre ved Universitetet i Paris og
at hun oppmuntret ridderen Jean de Joinville til å skrive
sin berømte biografi om Ludvig IX. Til hennes hoff kom
Durand av Champagne i 1298, en lærd fransiskanermunk
som ble dronning Johannas skriftefar. Hans karriere og
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Johanna av Navarras død, ukjent, Wikimedia Commons
fremstående posisjon skyldte han henne. Mye tyder på
at han fremmet fransiskanerordenens sak. Mens Filip IV
søkte rådgivere hos dominikanerne og brukte dem og
deres lærdom for å legitimere sin maktstilling ovenfor
pave Bonifatius VIII (1294-1303), ble Johanna en av
fransiskanernes viktigste velgjørere. Et utslag av dette var
Johannas valg av gravsted. Kongen ønsket å gi henne en
grav i det kongelige gravkammeret i St. Denis, der de
franske kongene hvilte. Dronningene på 1200-tallet var
ikke gravlagt der, men i ande kirker og klostre. Derfor var
det et tegn på Filips høye respekt for Johanna at han ga
henne et slikt privilegium. Johanna avslo imidlertid dette.
Hun ville heller gravlegges i en fransiskanerkirke i Paris,
som dermed også fikk store gaver for å be for hennes sjel.
Også tidligere hadde hun vist sin egenrådighet overfor
kongen. Filip og hans dominikanske rådgivere hadde
tidlig på 1300-tallet avslørt en kjettersk gruppe i det
sørlige Frankrike, deriblant noen fransiskanere. Johanna
la imidlertid et godt ord inn for noen av dem, som
dermed slapp billigere unna etter at inkvisisjonen innledet
prosessen mot hovedmennene. Trolig hadde Durand
bedt dronningen for deres liv, og Filip hørte lenge på
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dronningen i denne konflikten. Durand hadde altså all
mulig grunn til å framheve dronningens makt i politikken.

Durands dronningspeil
Selv om Ægidius Romanus innrømte dronningen en nokså
selvstendig stilling ved siden av kongen, som kongens
nærmeste rådgiver og med selvstendig økonomisk stilling,
har vi sett at de tidligere fyrstespeil ikke lærte kommende
dronninger opp til å utøve makt. Durand ønsket på
sin side å fremme sin egen posisjon og legitimere at
dronningen faktisk kjempet politisk for fransiskanernes
sak. Hvordan løste han denne oppgaven?
Durand skrev Speculum dominarum for Johanna rundt
1300. Han bygde opp dronningspeilet i tre deler. Første
del handler om dronningens spesielle stilling i samfunnet
og de kravene som dette stiller til hennes fromhet og
dyder. Utgangspunktet er nokså tradisjonelt; Durand slo
fast at kvinner generelt er svakere enn menn, både fysisk
og åndelig. Denne svakheten er noe en god dronning
må forsøke å overvinne. Dronningens opphøyde rolle
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i kongeriket gjør at hun får mulighet til å utøve makt. Det
forutsetter at hun er gavmild og rettferdig. Hun skal oppsøke
de ulike deler av riket og alltid lytte til folkets bønner og
rette opp urettferdige dommer og bestemmelser utført av
embetsmennene. Klostre, hospitaler og de fattige skal få gaver
– gjennom gode gjerninger og gavmildhet skal hun gi dem håp.
Hun skal være et eksempel for andre, samtidig som hun skal
være en modell i høvisk opptreden, og støtte kirker og klostre
slik at de kan produsere bøker. Durand brukte mye plass til
å utbrodere dronningens dyder i denne delen. En dronning
skal vise moderasjon og verdighet i sin tale og opptreden.
Særlig understrekte Durand at hun må unngå latskap, noe
som leder til alle andre laster, slik som misunnelse, sinne,
sladder, ubetenksomhet og hovmod. Men selv om Durand
vektla klokskap, styrke, rettferdighet og måtehold – dyder som
også er vektlagt for konger i fyrstespeil, er det i tillegg viktig
at dronningen er kysk. Her viser han til passasjen i Siraks bok
som var utgangspunkt for Vincent av Beauvais’ didaktiske verk
for unge jenter: ”Kyskhet er den største ære for kvinner, den
store og dydige skjønnhet i sjelen, og den søte duft av et godt
rykte som den vise snakker om i Ecclesiasticus.”
Den andre delen av Durands dronningspeil diskuterer hennes
utdannelse. Han siterer ordspråket om at ”En konge som
ikke er lærd er som et kronet esel” – det samme gjelder en
dronning. Han siterer i denne sammenheng den antikke
forfatteren Vegetius’ bok om krigskunst og ridderskap (De
re militari) om at moralske råd bør skrives ned for at edle
mennesker skal lære å styre – Durand legger til at dette gjelder
også for kvinner. Durand anbefaler henne å lese Bibelen og
kirkefedrenes skrifter, spesielt Augustins brev til den fromme
romerske enken Anicia Faltonia Proba og Ambrosius´ skrift
om kvinners kyskhet. Dette ga en tradisjonell framstilling
av kvinners kyskhet som hennes viktigste dyd. Samtidig
var det noe nytt i Durands verk at dronning Johanna var
forventet å kunne latin. Durand ønsket også at hun skulle
lære sine barn dette. Johanna fikk Durands verk oversatt til
fransk under tittelen Miroir des dames, noe som tyder på at
enten hun selv eller adelskvinner i hennes krets foretrakk
folkespråket framfor latin, men vektleggingen av dronningens
egen lesning er viktigere for Durand enn for sine samtidige
fyrstespeilforfattere. Durand mente at lesning var nødvendig
for å kjenne seg selv, så vel som andre mennesker. Studier ble
altså en forutsetning for å oppnå dydene som en god dronning
måtte tilegne seg.
Den tredje delen går dypere inn i dronningens vei til frelse.
Durand skisserte et bilde av dronningens sjel som bestående
av fire hus. I det ytre huset befinner dronningen seg i hennes
verdslige posisjon som en kvinne med makt med et eget
hushold og hoff. Det indre huset er hennes sjel som hun skal
søke å dekorere med samme iherdighet som hennes materielle,
ytre hus. De to siste husene er de potensielle oppholdsstedene
etter døden; det lavere hus hvor de fordømte havner, mens de

øvre hus er himmelen. Durand brukte bildet av huset for å
vise Johanna at hun burde etterstrebe det øvre huset – frelsen
– ved å forsterke det ytre hus. Det ville hun gjøre når hun
hjalp kongen å motvirke urettferdighet og vanstyre. Dette ville
styrke hennes indre hus, slik at hun unngikk å komme til det
nedre huset. Durand forklarte hvordan dronningen skulle klare
dette ved å gripe tilbake til første delen av speilet: Dronningen
måtte først innse menneskers – og særlig kvinners – svakheter.
Bare gjennom denne innsikten kunne hun tilegne seg ekte
visdom. Dette gjorde henne til en etisk leser, en som leser med
de rette motiver. Gjennom hennes lesning utviklet hun sine
dyder, selvkontroll og god opptreden. Dette ville gjøre henne
til en sapiens mulier, en vis kvinne, og et exemplum populi – et
eksempel til etterfølgelse for folket. Oppnådde hun dette, villle
hun være i stand til å oppdage og rette opp urettferdighet.
Durand av Champagne skilte seg på mange måter lite fra
bildet av kvinner som vi finner hos kong Ludvig IX, Vincent
av Beauvais eller Ægidius Romanus. Kvinner var i sin natur
svakere i kropp og sjel enn sine menn, og deres fremste dyder
var kyskhet og lydighet. Men fra dette utgangspunktet gikk
Durand lenger enn noen andre i å vise at dronninger kunne
– og burde – spille en politisk rolle ved siden av kongen.
Særlig viktig for Durand var det at dronningen burde være i
stand til å skille mellom sannhet og falskhet, rettferdighet fra
urettferdighet. Dette var nødvendig for at hun skulle være i
stand til å avsi dommer i situasjoner der kongen ikke var tilstede
– som ved hennes reiser i provinsene, eller at hun utøvde makt
som regent. Durand brukte her Aristoteles’ etiske lære om
at folket trengte en rettferdig dommer. Men rettferdigheten
avhang av kongens dyder. Durand argumenterte for at også
dronningen kunne tilegne seg de dydene som gjorde at hun
kunne representere loven, selv om hun var kvinne: ”Etter å ha
kommet til en dom skal dronningen forbli fast og ikke forandre
mening. Hun skal ikke tillate sitt sinn til å være ustadig slik det
ofte er hos kvinner.”11 Rettferdighet er nettopp det Ægidius
Romanus og Durand mente er den viktigste hos den som
skal styre til samfunnets beste. Forskjellen er at Durand viser
hvordan en dronning også kan utøve rettferdighet. Dronningen
må gå gjennom en lang vei fra en kvinnes naturlige usselhet,
lengre enn det fyrster behøvde i å beherske sin kropp og sitt
sinn, men den viktigste dyden for en med politisk makt er
innen rekkevidde.
For Durand var Johanna en som hadde det som skulle til for å
styre. Han er imidlertid forsiktig med å kritisere kongens makt
og posisjon. Dronningen skal være ham lydig og underordnet.
Men kongen – uansett hvor dydig og rettferdig han er – kan
ikke være overalt samtidig. Derfor er det avgjørende at hans
nærmeste rådgivere, deriblant dronningen, kan trå til og styrke
kongens makt ved behov. Selv om Durand fremmet et nokså
konservativt kvinnesyn, viste han samtidig hvordan kvinner i
en maktstilling kunne gå utover sin kvinnelige natur. Kvinners
svakhet gjorde at de hadde et vanskeligere utgangspunkt, men
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dette var ingen nødvendig stengsel for utøvelse av makt og
rettferdighet. Det er mulig at fransiskanernes lære appellerte til
Johanna, siden den gjerne vektla viljens betydning over formell
teologisk utdanning, i motsetning til hos dominikanerne.12 I et
slikt perspektiv gjorde faktisk Durands vektlegging av kvinners
dyder og fromhet – det som ble brukt for å sette til side kvinner
i tidligere fyrstespeil – Johannas legitimering av politisk makt.
Det er vanskelig å vite om det var Johanna som først trengte
Durands dronningspeil for å involvere seg politisk, eller om det
var Durand og fransiskanerne som ønsket å få makt gjennom å
heve dronningens rolle. Uansett fremmet verket interessene til
både Durand og dronning Johanna.13
Durands motiv for denne framstillingen hang trolig sammen
med at han ønsket at dronningen skulle være en maktperson
som var en motvekt til kong Filip IVs krets av dominikanere.
Han ønsket ikke å motsi de tidligere fyrstespeilene, men
skrev et supplement rettet mot en dronning han håpet skulle
fremme fransiskanernes sak. Johanna selv forsøkte å påvirke
kongedømmets politikk. Hun lyktes lenge med å støtte de
opprørske gruppene som hadde sin base i Languedoc. Hun
ble hyllet som en ”ny Ester” i Carcassone, etter den jødiske
hustruen til den persiske kong Ahasverus som reddet sitt
folk fra å bli utryddet av den onde rådgiveren Haman. Men
denne konflikten viser også Johannas maktbegrensning.
Etter å ha sympatisert med dem for sin dronnings skyld, ble
Filip IV etter hvert provosert av kjetterne. Durands venn,
fransiskanermunken Bernard Délicieux, ble spart, men
opprøret i sør ble ellers slått hardt ned på.
Durand håpet nok på at Filip IV ville dø først slik at Johanna
kunne gjeninnføre en mer positiv holdning til kirken i sør
og at fransiskanerne skulle få en sterkere maktstilling på
bekostning av dominikanerne og inkvisisjonen. Johanna
døde imidlertid først, i 1305. Men hun fikk gjennom sin siste
vilje. I stedet for å bli gravlagt i gravkirken i St. Denis, fikk
hun sitt siste hvilested i fransiskanerkirken i Paris. Uten tvil
sørget Durand sterkt ved hennes grav. Med henne gravla også
han håpet om en sterk karriere og innflytelse i politikken.
Men hans dronningspeil levde videre, særlig populær i form
av den franske oversettelsen Johanna lot gjøre. Hans verk
påvirket også det andre dronningspeilet som ble forfattet
i middelalderen, nemlig Christine de Pizans Livre des trois
vertus skrevet på begynnelsen av 1400-tallet. Ikke minst viser
Durands dronningspeil hvordan en diskurs som tilsynelatende
utelukker kvinner på grunn av sitt kjønn, også kan inkludere
dem som maktpersoner. Så kan man si at Durand tilpasset
skriftet til realiteten – at kvinner hadde makt. Utfordringen
var å gjøre det innenfor det fyrstespeilsjangeren som hadde
fått en kraftig aristotelisk slagside som opphøyde fyrsten mer
enn noen gang, til og med over pavemakten. Ut fra disse
forutsetningene klarte Durand sin oppgave med glans.
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Noter
1
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3

4
5

6
7
8

Se Imsen, ”Dronningrollen” for en oversikt over dronningers posisjon i høy- og senmiddelalderen.
For bakgrunnen til bruken av speilmetaforen i senantikken og
tidlig middelalder, se Bradley, ”Backgrounds of the Title Speculum in Mediaval Literature”, sitatet fra Gregor den store er oversatt etter s. 109-110.
Inspirert av Beryl Smalley’s betraktning i The Study of the Bible in
the Middle Ages, s. 5: “One finds, as did Alice, a country governed
by queer laws which the inhabitants oddly regard as rational. In
order to understand medieval Bible study one must live there
long enough to slip into their ways and appreciate the logic of
their strict, elaborately fantastic conventions.” Det finnes flere
speil rettet til kvinner enn det jeg tar opp her, men bortsett fra
speilene til Durand av Champagne og Christine de Pizan var de
skrevet for dem som søkte et liv i kloster, slik som Speculum Virginum. Dessuten finnes det en større samling bøker med innføring i skikk og bruk og i kunsten å elske som henvender seg til
kvinner.
Alexander Neckam, De naturis rerum libri duo, II.154, s. 239.
Philippe de Novara, Des quatre âges de l’homme, utg. Marcel de
Freville (Paris: Didot, 1888), s. 16. Utdrag av verket til norsk
finnes i Helge Nordahl, Kors, sverd og rose, s. 349-367. Sitatene er
hentet fra Nordahls oversettelse, s. 351–353.
Se Bornstein, The Lady in the Tower, s. 15-20.
Siraks bok, kap. 7, 23-25. I middelalderen ble denne deuterokanoniske boka, på latin kalt Ecclesiasticus, flittig sitert.
Enseignement y Ysabel, utg. O’Connell. Brevet er oversatt til engelsk av Katherine Ashly i Medieval Conduct Literature, s. 17-22.
I motsetning til brevet med råd til sønnen Filip III, ble ikke rå-

9

10

11
12
13

dene til Isabella inkludert i biografiene om Ludvig IX som Geoffroy de Beaulieu eller Jean de Joinville skrev om Ludvig IX.
Den finnes imidlertid i biografien om Ludvig IX skrevet av fransiskanermunken Guillaume de Saint-Pathus, skriftefaren til både
Margaret (d. 1295), enkedronningen etter Ludvig, og datteren
Blanka (d. 1320), samt i et manuskript fra Picardie fra rundt
1300 (BnF fr. 25462). Dette betyr selvfølgelig ikke at vi kan være
helt sikre på at det er Ludvig IX som selv skrev brevene, men de
er blitt knyttet til ham kort tid etter hans død.
Kildene forteller at Isabella virkelig levde opp til farens
anmodninger. Hun var kjent for å sin fromhet og kyskhet. Hun
skal endog ha unnlatt å kle av seg når hun la seg i ektesengen med
sin mann. Da hun i 1271 skjønte at hun skulle dø, ba hun om at
hennes lik skulle være så godt tildekket at hennes kropp ikke ville
synes når de kokte det (en vanlig metode for å skille kjøttet fra
skjelettet, slik at de kunne frakte levningene over lange avstander
til gravstedet). Slik ble hun husket som en god representant for
den fromme dronningrollen.
Om forholdet mellom Filip IV og Jeanne som unge, se Brown,
”The Prince is Father of the King”. Brown mener Filips ofte uberegnelige politikk preget av heftige sinnsstemninger egentlig kan
ha bunnet i hans dårlige selvbilde. Både det at han vokste opp i
skyggen av den ”perfekte” helgenkongen Ludvig IX og at han
ble utsatt for alle disse fyrstespeilene kan ha gjort at han skjulte
sin lave selvtillit bak bildet av den opphøyde og salvede fyrsten.
Durand de Champagne, Speculum dominarum, s. 88.
Mews, “The Speculum dominarum (Miroir des dames)” s. 2930.
Se Lahav, ”A Mirror of Queenship”, s. 43-44.
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En dronningrolle i endring
Dronningen. Mange får assosiasjoner til eventyrverdenen når de hører ordet. De positive
assosiasjonene får vi gjerne ved å tenke på den gode dronningen som gjerne dør ung (etter
å ha født kongedømmet en arving eller fler) i eventyrene. De negative gjennom den nye
dronningen, ofte den onde stemoren, som engasjerer seg aktivt i det pågående maktspillet.
Den «slemme» dronningen overlever ofte mannen sin, og ender opp som enkedronning.
Eventyrskikkelsene har i mange tilfeller latt seg inspirere av virkelighetens verden. Slik som
kongerekka, kan også dronningrekka fortelle oss om de politiske og kulturelle retningene
som var viktige for kongedømmet. Denne artikkelen tar for seg rollen dronningen hadde og
det idealet som rådet da Eufemia var dronning i Norge fra 1299 til sin død i 1312.1
Dronningenes posisjoner har forandret seg gjennom tidene,
også her i Norge, men dronningene har på langt nær blitt viet
like mye plass som kongene i historikernes arbeid. I Norske
dronningar skrev Halvdan Koht at «kongar får sjeldan gifte seg
av kjærleik».2 Ved å se på den norske dronningrekka kan vi
se at kongene og deres rådgivere har hentet dronningemner
fra Norge når det har vært urolige tider innenlands for å
sikre indre stabilitet, mens de har søkt utenlands i tråd med
utenrikspolitiske ambisjoner. Eksempelvis giftet Håkon
Håkonsson (1204-1263) seg med Margrete Skulesdatter
(ca. 1210-1270), datteren til Skule Bårdsson, i et forsøk
på å skape indre stabilitet – noe det også ble under Håkon
Håkonsson. Det norske kongedømmet kunne derfor fokusere
på ekspansjon i tillegg til å sikre allerede inngåtte allianser og
områder som var underlagt den norske kronen. På bakgrunn
av dette giftet Magnus Lagabøte (1238-1280) og Ingeborg
Eriksdatter (1244-1287) seg for å skape et bånd mellom Norge
og Danmark. Det ble riktignok et problematisk bånd, da det
ikke ble gjort med danskenes uttrykkelige samtykke, og det var
en av hovedgrunnene til krigene mot Danmark på 1280-tallet.
For Eirik II Magnusson ble det hentet hustruer fra Skottland,
Margrete Alexandersdatter (1261-1283) og Isabella Bruce
(1280-1358). Giftermålene var i tråd med den vestervendte
utenrikspolitikken som ble ført i denne perioden.

mellom 1275 og 1280 og død i 1312), giftet seg med Håkon
Magnusson i 1299 og ble norsk dronning senere samme år,
ble hun den første tyskfødte dronningen i Norge. Hun var
datter av fyrst Vitslav II av Rügen og Agnes av BraunschweigLüneburg3, og med giftermålet ble det en allianse mellom
Norge og Rügen – et sikkert tegn på at utenrikspolitikken i
Norge var i endring. Fra å være vestervendt ble fokuset flyttet
østover til østersjøområdet. Eufemia var dronning av Norge
i 13 år, men med lite kildemateriale er det vanskelig å danne
et godt bilde av dronningen som en del til tross for begrenset
kildemateriale har presentert som munter og lettsindig – og
som en dronning som ikke var fremmed for å ha et nært
(kjærlighets)forhold til svigersønnen sin. Likevel har hun
etterlatt seg et gjennomgående positivt bilde. Lettsindighet
hos dronningene i sagalitteraturen ble gjerne brukt mot dem,
men hos Eufemia har det blitt tolket som noe positivt. En
tyskfødt dronning var noe nytt i Norge, og med henne kom
en brytningstid – alliansen som ekteskapet mellom Håkon
og Eufemia skapte var et tegn på en utenrikspolitikk som var
rettet østover. Trolig hadde Eufemia god kjennskap til tidens
politiske spilleregler, og hun engasjerte seg i det offentlige,
blant annet på seremonier og på felttog mot Danmark som
endte med en fredstraktat, og hun var gavmild overfor kirken.

Da denne artikkelens hovedperson, Eufemia av Rügen (født

Hustruer og friller
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De nevnte dronningene føyer seg inn i en rekke med norske
dronninger som har hatt forskjellige funksjoner og har levd
under ulike forhold. Når man ser på kongenes søken etter
hustruer ved å bruke Heimskringla som kilde, er det flere
slående likheter: for det første gifter de seg med kvinner for å
skape allianser, noe som også fortsatte gjennom middelalderen
– alliansene gjennom ekteskap var svært viktige politisk, og
konsekvensene kunne bli store. På grunn av det politiske
aspektet ved giftermålet, giftet de fleste seg med kvinner med
samme habitus, det vil si at de hadde samme klassementalitet,
som dem selv.4 For det andre tok kongene gjerne til seg friller
(i dag ville vi gjerne kalt dem for elskerinner), selv om de var
gift med en kvinne fra det øverste laget i samfunnet, og det
resulterte ofte i barn – da både ektefødte og uektefødte. Ett
av mange eksempler på det, er situasjonen til Harald VI Gille
(ca. 1102-1136), uektefødt sønn av Magnus Berrføtt (10731103) og en ikke navngitt kvinne. Harald Gille giftet seg to
ganger; ifølge gælisk tradisjon giftet han seg med Biadoc,
datter av stormannen Gilledomnan mac Solam, om lag
1120. Sammen fikk de i hvert fall én sønn som vokste opp –
Øystein II Haraldsson (1125-1157). Da Harald kom tilbake
til Norge fra øyene i vest, oppsøkte han kong Sigurd Jorsalfar
(ca 1090-1130), hvor han gjennom jernbyrd – at man går over
glødende jern uten å få brannsår på hender og føtter tre dager
etterpå – skal ha vist at han var kongssønn. Selv om han hadde
lovet Sigurd å ikke ta kongsnavn så lenge Sigurd eller sønnen
Magnus Sigurdsson levde, var det nettopp det han gjorde. Om
lag 1134 giftet han seg med Ingerid Ragnvaldsdatter (11051170); også dette ekteskapet resulterte i en sønn som vokste
opp, den ektefødte Inge (1135-1161) som fikk tilnavnet
Krokrygg. Selv om Harald giftet seg på nytt i Norge, var ikke
det ensbetydende med at han holdt seg til Ingerid. Før han
giftet seg hadde han fått en sønn med frillen Tora – Sigurd III
Munn (1133-1155). Etter kong Magnus og kong Haralds død,
hevdet alle tre sin rett til tronen, og innbyrdeskrigen eskalerte.5
Eksempelet om Harald Gille, hans kvinner og barn viser at
kongene giftet seg med kvinner av høy byrd, samtidig som de
kunne ha friller. Frillen Tora Guttormsdatter var selv av høy
byrd, men hun var trolig en av flere friller ifølge Heimskringla.
Siden det heller ikke var noen tronfølgelov på denne tiden (var
du kongssønn, var du kongsemne), var det ikke opplagt hvem
av kongssønnene som hadde rett på tronen – en uektefødt
hadde like mye rett som en ektefødt. Nettopp derfor hadde
ikke dronningene den sikre posisjonen de skulle få senere –
i denne fasen var det viktig å kjempe for å fremme barnas
posisjon. Eksempelet viser også at det var mulig å sjarmere
seg frem til en sentral posisjon; Sigurd Munn giftet seg aldri,
men han fikk en rekke kvinnelige bekjentskaper. Han skal
ha stoppet ved gården til Simon Torbergsson i Viken da han
hørte tjenestepiken Tora sang, og Sigurd gikk inn til henne.
Besøket resulterte i et lite guttebarn, som senere ble den norske
kongen Håkon Herdebrei. Med mange uektefødte barn ble
det mødrenes jobb å fremme barnas interesser; det ble viktig å

danne et godt kontaktnett for å hjelpe barna fram.6

Den opphøyde dronningrollen
I takt med verdslig aksept for kirkens ekteskapspolitikk fra
slutten av 1100-tallet og inn på 1200-tallet, ser vi at situasjonen
for dronningene endret seg. Fra at kongen giftet seg og fikk
en dronning han fikk ektefødte barn med, samtidig som han
kunne ha friller og få uektefødt barn som også hadde rett på
tronen, ble det primogenitur. Med primogenituret var det
eldste ektefødte sønn som arvet tronen.7 Et godt eksempel på
dette er sønnene til kong Håkon Håkonsson. Med Margrete
Skulesdatter fikk Håkon fire sønner, hvor av to vokste opp
og ble konger. Fra før hadde han imidlertid en sønn, Sigurd
Lavard (d. 1254), født utenfor ekteskap.8 Da den neste kongen
skulle krones, var det aldri spørsmål om å gjøre Sigurd til
konge. Slik ble dronningens oppgave som mor viktigere – hun
måtte føde barn, og da helst sønner, for å få arvinger til tronen.
Mens samfunnet i tidlig middelalder var preget av svake
politiske strukturer der personlige bånd var svært viktige, ble
det det gjennom høymiddelalderen utviklet et statsapparat
med fastere struktur. Denne utviklingen påvirket også
stillingen til dronningene. I hedensk og inn i tidlig kristen
tid var det et dikotomisk samfunn. Kvinnen ledet sitt hierarki
innenfor hjemmet, mens mannen styrte utenfor. Dørstokken
viste hvor grensene gikk. Utover 1000- og 1100-tallet endret
disse forholdene seg. Gjennom tidlig middelalder ble kongen
samfunnets øverste leder, men han var avhengig av støtte fra sine
menn og undersåtter, og i dette samfunnet var gaveutveksling
av stor betydning. Dersom kongen ga en undersått en gave,
var gavemottakeren pliktig til å gjengjelde gaven. Hvis han
ikke kunne gi en gave av like stor eller høyere verdi tilbake,
stod han i gjeld til kongen, og kunne som motytelse tjene
kongen. Dette var også en metode høvdingene og småkongene
hadde benyttet seg av i vikingtiden – hvis kongen ikke ga
tilfredsstillende gaver kunne han risikere at de allierte fant en
annen høvding som virket mer fristende.9 Med utviklingen av
statsapparatet og en ny kongsideologi endret dette seg – fra at
kongen måtte gjøre seg fortjent til å få støtte fra sine menn,
måtte nå kongens menn gjøre seg fortjent til å få tjene kongen.
Kongens hevede posisjon henger også sammen med det
politiske programmet til kirken. Det sakrale kongedømmet
opphøyde kongen; Kongen var en rex iustus.10
Samtidig ble forestillingen om Maria som himmeldronningen
mer utbredt. Johannes’ åpenbaring beskriver kroningen av
Maria som himmeldronning slik: «Et stort tegn viste seg på
himmelen: En kvinne som var kledd i solen, med månen
under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet.
Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer».11
Himmeldronningen representerte det moderlige, en av de
viktigste egenskapene også til de jordlige dronningene. I
tillegg representerte Maria fromhet og dydighet, og som
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himmeldronningen ser vi henne både i kirkekunst og i hymner
i middelalderen. Maria som ideal var vanskelig å leve opp til,
derfor ble andre bibelske kvinneskikkelser mer utbredt som
dronningidealer i Europa på 1200-tallet. Et konkret eksempel
på det gjeldende dronningidealet på 1280-tallet finnes i
hyllingshymnen lagd i anledning giftermålet mellom kong
Eirik II og Margrete Alexandersdatter. Hymnen, bestående
av ti strofer, beskriver den opphøyde dronningen, i tråd med
Kongespeilet: «Dronningen sitter på rikets trone, forenet med
kongen eier hun rikets trone».12 Samtidig navngir hymnen
konkrete bibelske kvinneskikkelser som hver enkelt står for en
egenskap den opphøyde dronningen skal innfri:
Måtte hun som Rakel
være kjær for sin mann.
Måtte hun som Ester
tekkes kongen.
Måtte hun som Lea
bli rik på avkom
Og leve trofast som
Susanna.13

Med kongsidealet som en rex iustus ble også dronningens
posisjon hevet. Det kom først og fremst til syne ved at også
dronningene ble kronet. I Norge var Ingeborg Eriksdatter den
første dronningen til å være en del av en slik seremoni. Håkon
Håkonssons saga skildrer kroningen av Magnus VI og Ingeborg
slik:
Det meste av hirden væpnet seg og gikk
til kongsgården for å rydde veien, så kom
de som bar merkene, så sysselmennene og
skutelsveinene og deretter lendmennene.
Dernest gikk fire lendmenn som bar et
tavlebord mellom seg over hodet, og på det
lå kongeskrudet og vigselsklærne. Så kom
Erling Alvsson og Brynjolv Jonsson. De
to bar septere av sølv og prydet med gull.
Deretter gikk Knut jarl og bar kronen. Han
ble støttet av to stallare, for han var svært
sjuk. Ved sida av ham gikk Gaut Jonsson
og bar vigselssverdet. Deretter ble kongene
leid fram. Ved porten til kongsgården kom
biskoper, abbeder og prester imot dem i
prosesjon. De begynte å synge, og slik gikk
de til kirken. Der ble kongene ført opp til
alteret. Etter dette ble det sunget messe, og
vigselen gikk for seg slik som det er påbudt
i den Hellige Kirke…
Da Kong Magnus var kledd i fullt skrud,
førte erkebiskopen ham til setet. Siden
vigslet de dronninga.14

Fortid Nr. 4

23

Kroningen av dronningen er ikke på langt nær viet like stor
plass som kroningen av kongen, men likevel er linjen hvor
dronningen nevnes interessant, nettopp fordi den omtaler
dronningen under seremonien, hvilket ikke er en selvfølge
i sagalitteraturen. Med kroningen ble dronningen vernet av
kirken, og hun ble hevet over alle andre kvinner, slik som
kongen stod hevet over alle andre menn.

Å være dronning – et maktpotensiale
De norske dronningene var kvinner med ulik bakgrunn og
ulik alder, og forutsetningene for hvordan de skulle gå inn i
dronningrollen, var forskjellige. Kongsrollen er relativt godt
beskrevet i høvisk litteratur i middelalderen, spesielt i såkalte
fyrstespeil – her i Norge i Kongespeilet.15 Dronningrollen har
derimot blitt viet mindre plass, men det er likevel kilder som
omtaler middelalderens dronningsidealer, blant annet ser vi
det i Kongespeilet. I kongens bønn forteller kongen til sønnen
at han skal huske andre mennesker vel så mye i bønn som seg
selv. Den første som nevnes er dronningen «som han har sett
til å styre og vakte landet».16 Med beskrivelsen Kongespeilet
her gir, er dronningen kongens fremste rådgiver, noe som gjør
henne opphøyd slik som kongen.17 Skildringen av kroningen
av kong Magnus VI og dronning Ingeborg i Håkon Håkonssons
saga viser også dronningens opphøyde rolle, og at hun slik er
med på å utfylle den mannlige kongsrollen.
Dronningrollen var ikke en kilde til makt i seg selv, men den
hadde et maktpotensiale i seg. Maktgrunnlaget ble betinget
av flere forhold, både kongens måte å styre på, miljøet rundt
kongen og dronningen, og ikke minst dronningens personlige
egenskaper.18 Samtidig kan vi se at dronningene hadde formell
rang og privilegier. De hadde egne segl og egne hoff, og det var
gjennom hofflivet dronningene kunne gjøre størst innflytelse.
Dronningene hadde også jordeiendommer de selv forvaltet.
Slik ble de også bedre sikret økonomisk.
Da Eufemia var dronning skjedde det en endring i
tronfølgeloven som hadde blitt nedtegnet under Magnus
Lagabøte. I retterboten fra 8.september 1302 fastsatte
Håkon V en ny tronfølgelov som regulerte arverekkefølgen.
Ektefødt dattersønn ble flyttet opp i tredje arveklasse,
ektefødt datter i sjuende og uektefødt datters ektefødte sønn
i niende.19 Med dette åpnet loven for en kvinnelig regent, og
dronninginstitusjonen ble dermed viktigere. Såkalt kognatisk
arv, at kongearven kunne følge kvinneledd, hadde også
Magnus Lagabøtes lov åpnet for, men med Håkons retterbot
ble prinsippet om kognatisk arv ytterligere styrket.

Hvordan levde Eufemia opp til dronningidealet?
Det er sparsommelig med bevarte kilder som omtaler
dronning Eufemia. Likevel er det mulig å undersøke områder
hvor hun fylte dronningrollen. Dronningidealet endret seg
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og trolig tok hun del i planleggingen med å innlemme Sverige i
allianseutvidelsen. Dronningenes rådgiverfunksjon og hvordan
de taklet å utøve makt ser vi best hos enkedronningene. Eufemia
ble aldri enke, så hennes egenskaper som enkedronning får vi
ikke målt, men det finnes eksempler på hennes rådgiverrolle
som dronning. Eufemia var med på felttoget mot Danmark
i 1300, som resulterte i en treårig fredstraktat mellom den
norske og danske kongemakten. Nøyaktig hva Eufemia gjorde
i forbindelse med forhandlingene kan vi ikke si sikkert, men
som datter av fyrst Vitslav II av Rügen hadde hun trolig
kjennskap til hvordan det politiske spillet fungerte, og kunne
slik bistå Håkon. Hun var også deltagende i prosessen som
pågikk mellom mannen og den kommende svigersønnen,
hertug Erik. Da hertugene måtte flykte fra Sverige og søkte
hjelp hos Håkon V i 1304, forteller Erikskrönikan at Eufemia
ønsket å hjelpe hertugene, og at hun la inn gode ord for ham
til kongen:
«The halp ok mykit at drotningen badh
At konungen skulle them wara goder,
Hon war them hul som thera moder.»20

Fruen fra Winsbach fra Codex Manesse. Dette er et bokmaleri hvor motivet er knyttet til et dikt der en frue lærer datteren sin høviskhet. Det
kommer fram i diktet at en ærbar kvinne heller burde passe på seg selv
enn å ha en dårlig mann til å beskytte seg. Diktet har blitt sett på som en
parodi på diktet “Herren fra Winsbach”, hvor en far gir råd til sønnen sin,
men noen forskere mener diktet kan være diktet av en kvinne. Wikimedia
Commons.

gjennom 1200-tallet og frem mot kroningen av Eufemia.
Dronningene hadde en offentlig rolle, og som Kongespeilet
sier – de skulle være kongens fremste rådgiver. Med et sakralt
syn på kongen, ble også dronninginstitusjonen hevet – med
Maria- og Esther-idealet blant dronningene, var gavmildhet
og dydighet viktige egenskaper en dronning skulle ha. Med
dette som utgangspunkt skal Eufemia nå måles opp mot fire
utvalgte kriterier som dronning – Eufemia som rådgiver,
som allianseskaper, hennes gavmildhet mot kirken og hennes
dydighet.

Eufemia som rådgiver
Da Eufemia ble norsk dronning var hun en brikke i et politisk
spill om dominans i østersjøområdet. Med dronningenes mer
offentlige rolle gjennom 1200-tallet og Kongespeilets ord om at
dronningen skulle være kongens fremste rådgiver, må vi anta at
Eufemia fulgte med på politikken som ble ført fra norsk side.
Hun måtte også ha fulgt med på politikken ført fra rygisk side,

Sitatet viser at Eufemia forsøkte å påvirke kongen til å støtte
hertugene, men om hun var en pådriver for å hjelpe dem
fordi det var det beste for Norge eller om det var av personlige
grunner, kan ikke sies sikkert. Eksemplet viser uansett motiv,
at Eufemia engasjerte seg i sentrale deler av det politiske spillet
som foregikk i Norden på begynnelsen av 1300-tallet.
I tillegg til Erikskrönikan finnes det en kilde til som forteller om
Eufemias deltagelse i prosessen rundt datterens giftermål. 16.
mai 1310 ble det utstedt et vitnebrev fra blant annet dronning
Eufemia. Vitnebrevet forteller om hvem som var til stede i
Mariakirken i Oslo da Ingebjørg ble festet til junker Magnus
av Sverige (sønn av kong Birger av Sverige), og en av dem
var altså Eufemia.21 Brevet er med på å bekrefte den offisielle
rollen dronningene hadde; Eufemia opptrådte her som Norges
dronning ikke bare ved å være den del av seremonien, men
også ved å være nevnt i brevet. Det som må ha virket rimelig
sikkert, også for Eufemia, var at Håkon og Eufemias eneste
barn, Ingebjørg (1301-1361), kom til å få en fremtid i Sverige.
Dette fordi den ene tiltenkte ektemannen, hertug Erik, hadde
sine len i Sverige, og den andre kandidaten til å bli hennes
ektemann, junker Magnus, var valgt til å følge faren på den
svenske tronen. Som mor ville Eufemia trolig datterens beste.
Dermed kan det tenkes at hun prøvde å påvirke det politiske
spillet til datterens fordel, og at hun gjorde sitt for å tilrettelegge
så godt hun kunne for datterens fremtid i Sverige.22

Eufemia som allianseskaper
Mens dronningene som rådgivere da først og fremst kunne
påvirke politisk gjennom kongen, vil dronninger som
allianseskapere være med å påvirke det politiske spillet direkte.
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Som nevnt var Eufemia med på felttoget i 1300, og i forbindelse
med leidangstoget stanset det norske følget i Vest-Sverige. At
Eufemia var med på leidangstoget, kan igjen være en del av
den offentlige rollen dronningene fikk gjennom slutten av
1200-tallet. Det kan heller ikke utelukkes at Eufemias deltagelse
kunne være med på å styrke den norske kongens posisjon i
forholdet til den danske kongen. Sverige ble innlemmet i
Håkon og Vitslavs alliansetaktikk i kampen om Halland og
kontroll i østersjøområdet, og det kan tenkes at diplomatiet
overfor Sverige startet i forbindelse med dette felttoget, der
både den norske kongen og dronningen var representert.
Eufemia kan da med sin rygiske bakgrunn og i kraft av å være
norsk dronning, ha vært med på allianseskapningen.
Det er ingen kilder som kan fortelle om hennes framtoning
under dette mulige fremstøtet mot Sverige, men et svensk
besøk ved det norske hoffet to år senere er det mulig å si
betraktelig mer om. Erikskrönikan forteller om julefeiringen i
Oslo i 1302, der hertug Erik og hans følge var ved det norske
hoffet. Som krønikens hovedperson er hertug Erik skildret
grundig, og han presenteres som vakker, edel og mild. Med
sin ridderlige oppførsel lot alle seg sjarmere av ham, og blant
dem var Eufemia, som for øvrig aldri nevnes ved navn, bare
som «drotningen».23 Eufemia skal ha tatt i mot hertugen «Med
søth ordh ok rödhom munne, The aff hiertans kerlek gingo».
Denne passasjen er blitt brukt for å underbygge påstanden om
at Eufemia hadde et godt øye til hertugen, og at de kan ha hatt
en kjærlighetsaffære. I forsøket på å tolke disse beskrivelsene
for å danne et bilde av Eufemia, er det viktig å være bevisst
på konteksten. Ved å nærlese den delen av Erikskrönikan
som omtaler besøket i 1302, er det tydelig at mottagelsen og
avskjeden var viktige ritualer – kongen og dronningen mottok
hertugen på hver sin plass på hver sin måte, der høviskhet var
sentralt. Emosjoner er en naturlig del av høvisk oppførsel, og
det at Eufemia viste seg som emosjonell overfor hertug Erik i
mottagelsen og avskjeden kan være uttrykk for at hun visste
hvordan hun skulle oppføre seg høvisk. Slik sett kan det mange
har sett på som flørting fordi hun ble betatt av den kommende
svigersønnen, like gjerne har vært bevisst bruk av flørting fordi
det var korrekt oppførsel – og fordi det var en måte å styrke
alliansen med hertug Erik på. Også avsnittet i Erikskrönikan
der Eufemia legger inn gode ord for hertugene til Håkon er
blitt brukt for å fortsette underbyggingen – Eufemia gjorde det
fordi hun følte slik for hertugen. Men kan det egentlig brukes
for å underbygge et mulig kjærlighetsforhold mellom Eufemia
og Erik? Der krøniken forteller om Eufemia som «thera[24]
moder», fremstilles hun mer som en hjelpsom og godhjertet
mor enn en elskovssyk elskerinne.

Eufemia – en gavmild dronning?
Å gi gaver har vært en viktig del av allianseskapningen fra
vikingtid og inn i middelalderen; sjenerøsitet var et trekk
for å skape lojalitetsbånd. Gavens verdi var ikke evigvarende,
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den måtte stadig fornyes. Professor Jón Vidar Sigurðsson
har beskrevet det som at «høvdingens lojalitet ble solgt til
høystbydende».25 Sammen med utviklingen av statsapparatet
ble gavens funksjon endret; gaver skulle ikke lenger brukes
som bestikkelser, de skulle brukes med nøkternhet og
skjønnsomhet.26 På 1200-tallet skulle ikke gaver være et redskap
for å skaffe seg lojalitet, men å gi en gave med skjønnsomhet
viste høvisk fremtreden. Gavmildhet overfor kirken var også
viktig for Eufemias far, Vitslav II, som ga en rekke gaver til
forskjellige kirker gjennom sin tid som fyrste av Rügen, og
i testamentet sitt gir han blant annet til Mariakirken i Oslo.
Testamentet viser også hva han ville skjenke arvingene sine,
og det han etterlater blir beskrevet og fortalt hvor kommer
fra, noe som kan tjene som eksempel på gaveutvekslingene
som ble gjort mellom de forskjellige hoffene på slutten av
1200-tallet og på begynnelsen av 1300-tallet – og at Eufemia
også var delaktig. Vitslav gir Eufemia to store sølvboller,
og han opplyser at de har han selv fått i gave fra kongen av
Sverige. Helena, Eufemias søster, får seks små sølvboller som
Eufemia en gang har gitt ham i gave, mens han gir bort et
forgylt sølvbelte som han hadde fått i gave fra Håkon V til herr
Henrik av Mecklenburg.27
Dronning Eufemias gavmildhet viser seg på flere måter, men
først og fremst rettet mot kirken. 22. juni 1300 utstedte Håkon
V et gave- og privilegiebrev til Mariakirken i Oslo, som blant
annet stadfester gaven kongen ga til kirken i forbindelse med
kroningen.28 Den ene parten av dokumentet skulle ligge på
Akersnes, den andre parten i Mariakirken. Brevet ble skrevet av
Ingolv klerk, og beseglet av både Håkon og Eufemia, sammen
med en rekke geistlige og verdslige menn. Eufemias segl er
ikke bevart, men det bevarte brevet viser at også Eufemia fylte
den offentlige dronningrollen ved å besegle dokumenter, men
også at hun var gavmild ved å gi til Mariakirken og til kirken i
Skálholt på Island som hadde brent ned.
Gaver og det å ha et nært forhold til kirken ser ut til å ha vært av
stor betydning for både Håkon og Eufemia. Dronning Eufemia
var til stede i Jonskirken i Bergen desember 1305 sammen
med Håkon V og enkedronning Isabella, da Arne Sigurdsson
ble vigslet til ny biskop av Bergen.29 Dette viser Eufemia som
dronning i offentligheten, og at forholdet til kirken var viktig,
siden både Håkon og Eufemia, samt enkedronning Isabella var
til stede. Videre kan vi se at i 1307 kunngjorde domkapitlet
i Nidaros at det til gjengjeld for Håkon Vs velvilje og gaver,
skulle leses sjelemesse til evig tid for han og dronning Eufemia
på dødsdagene deres.

Eufemias dydighet
Med himmeldronningen Maria og dronning Esther som idealer
var dydighet ett av kriteriene dronningene skulle forsøke å leve
opp mot. I de aller fleste presentasjonene av dronning Eufemia
blir hun presentert som munter og lettsindig – og at hun med
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sin kulturelle bakgrunn ikke var fremmed for en flørt – for
eksempel med den kommende svigersønnen sin, hertug Erik.30
Denne lettsindigheten kan, som i avsnittet om Eufemia som
allianseskaper, forklares med at munterhet og å vise emosjoner
var en del av den høviske kulturen – en kultur som var
betraktelig mer utbredt i det tyske området enn her i Norge.
Likevel kan det tenkes at selv om den lettsindige oppførselen
var en del av en høvisk oppførsel, så kan hun ha vært lettsindig
i den forstand at hun ikke var fremmed for en affære.

vært vanskelig å skjule, det ville vært i strid med det høviske
idealet og det ville antakelig fått konsekvenser. Det kan være
slik at Eufemia var en flørtete kvinne, og som brukte det til
egen fordel, men det går an å komme med forslag til en mulig,
alternativ forklaring: Det kan tenkes at lettsindigheten var en
del av å vise emosjoner, som igjen var en del av den høviske
opptredenen.

Nettopp dette har vært diskutert av Per Holck, og han kobler
Eufemias påståtte lettsindighet med Agnes, som har blitt
regnet som Håkons uektefødte datter fra før han giftet seg med
Eufemia. Per Holck foreslår at Agnes kan ha vært Eufemias
uektefødte datter, og at faren var lendmannen Audun
Hugleiksson – en av de fremste i rådgiverkretsen til Eirik II
og hertug Håkon. Når det gjelder et mulig forhold mellom
Audun Hugleiksson og Eufemia finnes det ingen kilder som
kan bevise at det kan ha skjedd, men det finnes heller ingen
kilder som kan tilbakevise påstanden. Ifølge den dortmundske
utsendingen Heinrich Kahles rapport fra et møte mellom de
vendiske og westfalske byene i Lübeck vinteren 1298-99 til
byrådet, skulle det komme utsendinger fra den norske kongen
og hertugen for å hente Eufemia. Det kan tenkes at Audun var
en del av det norske følget – det var han som hadde tatt imot
Eufemias forgjenger, Isabella Bruce, da hun ankom Bergen i
1293, og han var involvert i møtevirksomheten høsten 1298
hvor avtalen om giftermål mellom Håkon og Eufemia trolig
ble inngått. Kort tid etter at Håkon ble konge, ble Audun
fengslet, og 2. desember 1302 ble Audun hengt. Det hviler
mystikk rundt Auduns dødsstraff, og vi vil i dag trolig aldri få
svar på hvorfor Audun ble dømt til henging, den vanærende
straffen for grovt tyveri. Om det var fordi han hadde hatt et
seksuelt forhold til fyrstedatteren som endte opp med å bli
norsk dronning blir bare spekulasjoner.

De fleste dronningene man tydelig ser rådgiverfunksjon hos,
har vært enkedronninger som styrer for de umyndige sønnene
sine; noe Håkon og Eufemias datter, hertuginne Ingebjørg,
gjorde, da hun ledet regjeringen fra sønnen Magnus Eriksson
ble norsk-svensk konge i 1319 til hun falt i unåde hos riksrådet
i 1323. Hun ble beskyldt for å være for egenrådig – og spesielt
for å føre en for partisk politikk for sin mann nummer to,
Knut Porse.32 Den samme funksjonen ser vi hos enkedronning
Ingeborg Eriksdatter, men det finnes også et konkret eksempel
på Ingeborgs rådgivning overfor mannen, kong Magnus
Lagabøte i Sturlatåtten,33 som omhandler Sturla Tordssons
møte med den norske kongen og dronningen da han reiste
til Norge i flukt fra konfliktene på Island. I møtet med Sturla
Tordsson fikk hun øye for hvor dyktig han var til å fortelle
sagaer, og hun fikk også Tordsson til å si frem en hyllingsdråpa
han hadde diktet til kongen. Med Ingeborgs overbevisning tok
Magnus til seg Sturla Tordsson, og han ble en del av kongens
nærmeste krets.

Å måle Eufemias dydighet er vanskelig. Hvis man tolker
beskrivelsene av Eufemia i retning av at hun var flørtete
som mangel på dyd, så kan det ikke tilbakevises. Men det
kan problematiseres. Dersom hun hadde et forhold til den
kommende svigersønnen sin, ville det ikke vært innenfor
rammene for høvisk opptreden for en kvinne, og det ville
trolig fått konsekvenser. Til sammenligning kan to av søstrene
til dronning Ingeborg tjene som eksempel. Sofie var gift med
kong Valdemar av Sverige, og da Jutta kom til det svenske
hoffet etter å ha dratt fra klosteret hjemme i Danmark, innledet
Jutta et forhold til svigerbroren sin, kong Valdemar av Sverige.
Erikskrönikan forteller at Jutta kom til det svenske hoffet «som
en ängil ware aff himmerik».31 Kongen lot seg friste av Juttas
skjønnhet, og de innledet et forhold. Forholdet gikk ikke
upåaktet hen - Valdemar dro på pilegrimsferd for å gjøre bot
for utroskapen, mens Jutta dro hjem til Danmark. Valdemars
affære med Jutta fikk tydelige følger, og dersom Eufemia hadde
et forhold til hertug Erik (eller Audun Hugleiksson), ville det

Eufemia – et unntak eller en del av en endring?

I Håkon Håkonssons saga beskrives Ingeborg som god og snill,
og kong Håkon skal ha blitt svært glad i svigerdatteren sin –
han mente hun kom til å bringe lykke med seg. I Magnus
Lagabøtes tid er det lite som vitner om annet enn at Ingeborg
fulgte i mannens politiske retning, men hun omtales også som
selvstendig og klok. Om Ingeborgs klokskap, overbevisende
evner og djervhet slo ut i full blomst da kongen døde, kan vi
ikke si noe konkret om, men etter kongens død styrte hun på
vegne av sønnene sine, Eirik med kongstittel og Håkon med
hertugtittel, sammen med kongens råd frem til sin død i 1287.
På grunn av den aggressive linjen som ble ført mot Danmark da
Ingeborg styrte, har hun ofte blitt fremstilt som maktsyk. Både
Ingeborg og Ingebjørg var fremtredende personer i det politiske
spillet da de levde, begge hadde egne segl og de utstedte brev.
Det er også som enkedronning vi har flest kilder bevart som
omtaler dronning Isabella som politisk aktiv. Isabella overlevde
mannen Eirik, datteren Ingebjørg, Håkon og Eufemia, hun
døde først i 1358, og hun hadde korrespondanse med kongen
som fulgte Håkon V, dattersønnen kong Magnus. Et konkret
eksempel er fra 1339, da hun og biskop Håkon av Bergen ved
å gå i felles forbønn fikk en mann benådet av kong Magnus.34
Eufemia var delaktig i å gi gaver og privilegier til både geistlige
og verdslige instanser, og som dronning representerte hun ved
seremonier, i tillegg ga faren hennes, fyrst Vitslav II, henne
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Jomfru Maria og Barnet på tronen med seks engler malt av Lorenzo Monaco
mellom 1415 og 1420. Gjennom middelalderen vokste himmeldronningen
Maria fram som et dronningideal for jordlige dronninger. Wikimedia Commons.

medgift da hun giftet seg med Håkon. Av Håkon fikk hun
Bygdøy i morgengave. Gjaldt dette bare Eufemia, eller var det
flere av de norske dronningene som fungerte som dronning
på lignende vis? Den første norske dronningen som fikk len i
morgengave, var Ingeborg Eriksdatter, da hun fikk Borgarsysle
(som tilsvarer dagens Østfold). Å gi dronningene len i
morgengave som de fikk personlige inntekter fra utviklet seg
til å bli en skikk. Ingeborg fikk ikke medgift, ei heller arven
hun hadde krav på, noe som ga videre grobunn for Norges
aggressive linje mot Danmark. Dronningene som fulgte henne
derimot førte betydelige verdier med seg til Norge, siden de
fikk betydelig medgift da de giftet seg. Kong Eirik IIs første
dronning, Margrete Alexandersdatter, fikk en medgift på
14 000 mark sterling som kong Alexander III betalte over
fire terminer. Kong Eirik II fulgte opp morgengaveskikken
med å gi Margrete et gods verdt 1400 markebol. Slik ser vi at
Fortid Nr. 4

Eufemias medgift og morgengave var en del av skikk som var i
ferd med å etablere seg i Norge.35
Dronningen som gjerne blir fremstilt som den fromme og
gavmilde i denne perioden, er dronning Isabella. Det er få
kilder som forteller om hennes liv som dronning, men vi
vet at hun ble mottatt av Audun Huleiksson da hun kom til
Bergen, og vi vet hva hun hadde med seg.36 Isabella ble boende
i Bergen, og hun var sterkt knyttet til kirkene under Bergen
bispesete; flere gaver og donasjoner gjorde at kirken så med
velvilje på Isabella, for i 1234 fikk hun en rekke hus på Holmen
i Bergen av biskopen, domkapitlet og alle korsbrødrene, som
hun fikk disponere resten av livet. Slik ser vi at Eufemia også
komplimenterer en dronningrekke i en periode der gavmildhet
var viktig, og da spesielt overfor kirken.
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En dronning med et godt rykte
Med Eufemia fikk Norge større innflytelse fra det tyske
området. Selv om det allerede hadde vært tyske handelsfolk i
Oslo som hadde tilført deler av sin kultur lenge før Eufemia
kom til Oslo, var det naturlig at det var gjennom henne at
den kulturelle innflytelsen ble en del av det høviske livet.
Gjennom hennes virke som dronning kan det tenkes at
den tyske kulturen fikk en høyere status. Å etterstrebe den
høviske kulturen var et program som ble nedfelt allerede under
Håkon IV, men skildringene i Erikskrönikan viser tydelig at
det norske hoffet var preget av høviskhet – og ikke minst at
dronning Eufemia visste hva det ville si å oppføre seg høvisk.
Nettopp beskrivelsene av «drotningen» under hertug Eriks
besøk julen 1302 har blitt brukt for å underbygge påstanden
om at Eufemia var emosjonell – og at hun kanskje hadde en
affære med den kommende svigersønnen sin. Og slik kan det
ha vært. Men det kan også tenkes at Eufemias måte å uttrykke
emosjoner på i møte med hertug Erik var en del av en korrekt,
høvisk oppførsel for en dronning – som kanskje ble brukt til
å fremme alliansen mellom det norske og svenske kongehuset.
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Kvinner og politikk på Island
i senmiddelalderen
Vi kjenner alle de sterke sagakvinnene – Gudrun fra Laksdølenes saga og Hallgjerd fra Njåls
saga – kvinner som egget sine menn til ærefull dåd, og som var snare med å ytre sin misnøye
dersom de sviktet. Det har pågått lange diskusjoner om hvorvidt dette er fri fantasi, eller om
slike kvinner har rot i virkeligheten. Lengst i å avskrive slike skildringer som rent litterære
fantasier gikk Jenny Jochens, som mente at denne typen kvinner aldri hadde eksistert,
men var et uttrykk for kvinnehat framført av geistlige skrivere. Ved å gi kvinnene skylda for at
konflikter stadig ble forsterket, framstod kvinnene som en prototyp av eggeren, som siden
1
Eva har vært en yndet kvinnerolle for å unnskylde mannens feilgrep.
Denne ekstreme holdningen har funnet lite støtte blant
historikere. Kåre Lunden skrev på 1970-tallet om hvor
nødvendig det var at kvinner stilte slike ytterliggående og
absolutte krav til sine menn om å leve opp til æreskodeksen,
for i motsatt fall var det et signal om at de selv var fritt vilt
for den som ville ta dem med makt. En mann som ikke viste
sin handlekraft risikerte å bli forulempet av andre menn, og
den mest effektive måten å ydmyke en mann på var ved å ta
hans kvinner.2 Senere har Bjørn Bandlien skrevet både mer
utfyllende (og nyansert) om dette. «Det heroiske ekteskapet»
var en forbindelse der mannen måtte vise seg verdig kvinnens
gunst.3

Fra sterke sagakvinner til ydmyke hustruer
Den eggende kvinneskikkelsen fra islendingesagaene er
imidlertid langt på vei fraværende i de islandske samtidssagaene
(samlingen kalt Sturlunga saga). Dette gjør det vanskelig å
plassere denne kvinnerollen historisk, for de to sagagenrene er
skrevet i samme tidsrom (1200-tallet), og samtidssagaene regnes
som mer troverdige historiske kilder enn islendingesagaene.
Sturlunga saga viser den rå, maktstrategiske siden av det spillet
som islendingesagaene gikk langt i å heroisere. Spørsmålet
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reises dermed på nytt om den eggende sagakvinnen, som
oppnådde politisk innflytelse gjennom å påvirke sin mann til
handling, bare er en historisk fiksjon. Kvinnene i Sturlunga
saga er ikke bibelske dydsmønstre, men de spiller en mye mer
tilbaketrukken rolle i politikken. Det er mennene som møtes,
planlegger og handler.4
Det foregikk trolig en slik utvikling i middelalderen, der
politikken ble gradvis mer preget av sosial lagdeling og økt
formalisering av de politiske arenaene. Den økende sosiale
lagdelingen gjorde mennene mindre sårbare overfor egging.
De trengte ikke som en «big man» å respondere på alle krav fra
sine støttespillere, men kunne ignorere innspill de ikke likte,
fordi makten i økende grad kom ovenfra, fra kongen. Den økte
formaliseringen hadde samme effekt: gjennom at politikken
ble institusjonalisert oppstod det et klarere skille mellom
offentlig og privat sfære.5 Resultatet av begge disse prosessene
var at kvinnene rykket ut av politikken, og deres spillerom ble
begrenset til den private sfæren. For Islands vedkommende
gjorde overgivelsen av egen suverenitet til norskekongen i
1262/64 at denne prosessen ble forsterket. Nå kom makten
definitivt ovenfra. Fra nå av var det kongelige ombud som telte,
og båndet til lokale bønder og til medlemmer av husholdet ble
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langt mindre viktig.6
Slik går den store fortellingen om kvinners gradvis innsnevrede
spillerom i politikken i middelalderen. På Island har den vært
mer debattert enn andre steder, fordi kvinnenes «fallhøyde» fra
sagakvinnenes heroiske opptreden er så stor. Spørsmålet er om
denne trenden fanger inn alle sider av denne utviklingen. Det
er det jeg i det følgende skal problematisere ut fra materiale fra
1400-tallets Island.

En overraskende vending
For noen år siden fikk jeg et frikjøp for å studere senmiddelalderske
manuskripter fra Island, som ledd i prosjektet Translation,
Transmission, Transformation.7 Min inngang til prosjektet var
at jeg ble dypt fascinert av å lese de såkalte Ramstasagaene, som
da var kommet i norsk oversettelse. Ramstasagaene består av
en gruppe på fire sagaer, som omhandler en slekt fra Ramsta
i Nord-Trøndelag, som angivelig skal ha levd på 6-800-tallet.
Det starter med Kjetil Høng («hannlaks»), som drar nord til
Finnmark for å skaffe fisk til lokalsamfunnet, og der ligger
med en samekvinne og får en sønn: Grim loddenkinn. Grims
sønn Odd – kalt Örvar(pil)-Odd – blir den mest berømte
av disse. Han drar helt til Bjarmeland, der han plyndrer et
hedensk hov og får tak i uendelige rikdommer. Han fortsetter
som viking i Skandinavia, og etter hvert i hele verden, før han
ender opp som konge av Hellas. Etterkommeren Ån er den
siste Ramstahøvdingen før Harald Hårfagre blir enekonge i
Norge, og det er slutt på fylkeskonger. Flere fra Ramstaslekten
drar til Island som følge av dette, og danner opphav til blant
annet Egil Skallagrimssons ætt.8
Ramstasagaene er dikt og forbannet løgn. Det eldste skriftlige
sporet av disse fortellingene er fra tidlig 1300-tall. At slike
tradisjoner skulle ha vært bevart i et halvt årtusen er en
tanke som er forlatt av de aller fleste historikere.9 Det betyr
selvfølgelig ikke at slike historier ikke kan ha et muntlig
opphav (det er overveiende sannsynlig), men at slike historier
skulle ha blitt tradert uendret fra generasjon til generasjon har
blitt motbevist av literacy-forskere de siste 30-40 år.10 Her kan
tilføyes at sagaene er fulle av overnaturlige opptrinn, jotner,
troll og andre eventyrlige skapninger.
Om Ramstasagaene ikke kan brukes som beretninger, hvordan
kan vi da bruke dem som historiske kilder? Som levninger
selvsagt. Men da må vi forlate Trøndelag og Norge, og ta
turen til Island, og forflytte oss fra vikingtid og rikssamling
til senmiddelalderen. Ramstasagaene er hentet fra et islandsk
manuskript, som filologer gjennom nitidige studier av folks
håndskrift har funnet ut at er skrevet på den islandske gården
Modruvellir fram i Eyjafjord nord på Island i tidsrommet
1450-75.11 Dette manuskriptet, AM 343a 4to, er Islands
største fra middelalderen med femten sagaer. De fleste av disse
er som Ramstasagaene fornaldersagaer, men det rommer også

sagaer med handling fra utenfor Norden, og det avsluttes med
en moralsk fortelling.

Margret Vigfusdatter
Den som satt som leder på gården Modruvellir fram i denne
perioden var en kvinne: Margret Vigfusdatter. Det vi vet om
henne er både fragmentarisk og usikkert. Det første skyldes at
1400-tallet er en tid uten sagaer eller samtidige annaler, det
siste at noen av historiene om Margret stammer fra annaler
som er skrevet ned mer enn hundre år etter at begivenhetene
de omhandler fant sted.12 Men la oss rekapitulere kort det vi
vet om Margret for å gi et bilde av hvordan en rik og mektig
kvinne på 1400-tallet levde. Det må primært skje ut fra det
sparsomme diplommaterialet, supplert med de yngre og usikre
annalene.
Margret var datter av Vigfus Ivarsson. Vigfus ble utnevnt til
hirdstjore, den øverste kongelige ombudsmannen på Island,
av dronning Margrete i 1389, et ombud han innehadde
inntil 1415. Det året skjedde det noe som gjorde at Vigfus
forlot Island. Vi vet ikke hva det var, men resultatet var at
han tok med seg hele sin familie og et større parti torsk, og
satte kursen mot England.13 Dette skjedde i innledningen
til det som er blitt kalt «enska öldin», den engelske tiden, på
Island.14 Gjennom hele 1400-tallet seilte engelske fiskere og
handelsmenn på Island for å fiske og kjøpe opp skrei. Dette
brøt med monopolet hansaen hadde for handel i Norge, og
skapte mye konflikter mellom England og unionskongene.
Hele fire torskekriger ble utkjempet i løpet av århundret uten
at engelskmennene lot seg stanse. Det var ikke før de fant store
torskebestander utenfor New foundland at de forlot Island –
islandske historikere har ment at det var på Island de fikk øvd
seg opp til å erobre havene, som de skulle gjøre til gagns de
kommende århundrene.15
Margret var en jente på rundt ti år, broren Ivar noen år
eldre, da familien dro til England. Der oppsøkte de graven
til Thomas Becket i Canterbury. Noen år senere døde Vigfus,
og familien hans vendte tilbake til Island. Trolig hadde Vigfus
gjort seg skyldig i svik overfor kongen, for enken hans måtte
kjempe en hard kamp for å få familieeiendommene tilbake.
Enken Gudrid var heller ingen hvem som helst. Hun var datter
av Holmfrid av Talgjeætten fra Rogaland, som flere historikere
har ment nedstammer fra kong Håkon Håkonsson.16
Det var flere farer som lurte for Margret og broren Ivar da
de kom tilbake til Island. I 1426 hadde Skålholt fått en ny
biskop: Jon Gerreksson. Jon var en typisk representant for
sin tids geistlige: en mann med ypperlige kontakter inn mot
monarkiet, og ikke fullt så overbevisende rulleblad når det
gjaldt kristelige dyder. Fra stillingen som kansler for kong Erik
hadde han steget i gradene til erkebiskop av Uppsala, men etter
det kildene omtaler som et utsvevende liv og allmenn umoral
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ble han kastet fra stillingen (dette er midt i perioden med
«nasjonalkirker», da paven i realiteten solgte kongene retten til
å utnevne biskoper). Jon måtte ta til takke med Skålholt, noe
som må ha vært litt av en nedtur. Dit ankom han i 1430 med
sitt følge, som ifølge den senere Gottskalks annal inkluderte
hans uekte sønn Magnus Kjøgemester (sølibatet var det ikke så
nøye med blant alle geistlige i Norden…) og en broket skare
folk.17
Denne biskopssønnen kastet sine øyne på Margret, og var ikke
den som tok et nei for et nei. Da Margret nektet, tok (den
antatte) biskopssønnen henne og broren Ivar til fange. Ivar
ble drept, men Margret klarte å komme seg unna, og sverget
at hun ikke ville ha noen annen mann enn den som greide
å hevne broren. Denne oppgaven tok Torvard Loftsson, som
var sønn av Islands rikeste mann: Loft Guttormsson. Han
oppsøkte bispesetet, puttet biskopen i en sekk og druknet ham
i elven Bruarå.18 Margret hadde fått en verdig ektemann, men
Torvard fikk ikke noe langt liv. I 1446 døde han, og fra da av
satt Margret som enke på Modruvellir fram, Torvards arvegård
i Eyjafjord.

Det litterære senteret på Modruvellir fram
I hele førti år skulle Margret bli sittende som enke på
Modruvellir fram. Sine døtre giftet hun bort i en storslått
veitsle i 1463, og de farløse brorssønnene tok hun seg også godt
av.19 Modruvellir fram var en av de største gårdene på Island.
Christopher Sanders mener at gården kunne måle seg med
klostrene i Horgårdal og Munketverå når det gjaldt ressurser.
Kirken på gården hadde tilsatt to prester, og gården kan ha talt
så mye som tjue skriveføre personer.20 I tillegg var det vanlige
at skrivere reiste rundt mellom gårdene. Eyjafjord var et de
rikeste områdene på Island, og et sentrum både politisk og
litterært langt tilbake i sagatiden. 21
Modruvellir fram er et av de store litterære sentrene på Island i
perioden. Det er ikke bare manuskriptet AM 343a 4to Margret
fikk produsert i sin tid som enke. Manuskriptene fra denne
gården viser en imponerende bredde. Her finner vi alt fra
kongesagaer (AM 81a fol med Sverres saga, Baglersagaen og
Håkon Håkonssons saga), Kongespeilet (AM 243a fol) til islandske
lover (Jonsbok i AM 132) og islendingesagaer (et fragment av
Egil Skallagrimssons saga, AM 161b, som sannsynligvis var
komplett, samt Svarfdølenes saga, AM 445c II). Og i tillegg til
AM 343a 4to med sine fornaldersagaer ble det skrevet ned to
andre store manuskripter med slike legendariske sagaer med
handling fra Norden og Europa (Holm perg 7 fol, og AM 579).
Hva kan en så sammensatt samling av sagaer fortelle om
Margret og hennes verden? En første innskytelse er at
dette er en komplisert verden, som ikke kan nedtegnes i en
formel. Snarere vitner den om et miljø med ulike interesser
og preferanser. Kanskje var det ulike meninger på gården om
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hva som var viktig å skrive ned og ta vare på? For vi vet jo
ikke om Margret holdt sin hånd over hele produksjonen der.
Margrets brorsønn Bjarne var en god tegner som sannsynligvis
førte Teiknibokinn (AM 673a III) i pennen.22 Men det vi kan
anta som sikkert, er at når folk gikk til det skritt å skrive ned
fortellinger i et manuskript, var det ikke tilfeldig. Å skaffe
kalveskinn nok til et manuskript kostet masse penger, og
nedskrivingen var ikke mindre ressurskrevende. Det må ha
vært tungtveiende grunner til at disse sagaene ble nedtegnet
på Modruvellir fram.
Dette betyr at vi kan se den samlede mengden manuskripter
fra denne gården som uttrykk for et verdensbilde, både konkret
som hvordan menneskene mente verden så ut, og i overført
betydning om hvordan de oppfattet virkeligheten rundt seg.
Til denne typen forestillinger er sagaene en gullgruve, et vindu
inn i en fjern fortid.

Margrets mentale univers
Hva er det så manuskriptene fra Modruvellir fram kan fortelle
om Margret og hennes verden? De norske kongesagaene og
Kongespeilet vitner om at Norge spilte en viktig rolle for islandske
stormenn og -kvinner. Dette er ikke overraskende. Veien til
makt på 1400-tallets Island gikk gjennom kongelige ombud.
Margrets far og bror, og store deler av hennes svigerfamilie
hadde kongelige ombud.23 Kongespeilets opphøyde kongebilde
var ikke uforenlig med deres stilling. I virkelighetens verden
var ikke forholdene som i Kongespeilet, men den islandske
eliten hadde all interesse av at kongedømmet ble respektert.
Det kan virke mer overraskende at den islandske eliten i
senmiddelalderen dyrket en mann som Egil Skallagrimsson,
som var prototypen på en islandsk helt som posisjonerte seg
mot kongemakten. Egil hadde selv talt konger midt i mot, og
hans forfedre hadde reist til Island for å slippe unna kongens
tyranni. Det var ingen som kunne leve som Egil Skallagrimsson
på 1400-tallet, ei heller slik hans slektninger levde på Ramsta i
sagaene fra AM 343a 4to. Det betyr likevel ikke at disse heltene
ikke hadde berøringspunkter med senmiddelalderens islandske
elite. For det første var kongen når alt kom til alt en nokså fjern
skikkelse på Island i perioden. Kongene satte aldri sine bein på
øya, og de var fullt ut påvirkelige dersom en oppsøkte dem og
presenterte sin sak – sikkert enda mer dersom man brakte ham
gaver. Fra 1200-tallet og framover var norskekongens hird /
hoff en ryktebørs der den som hadde de rette økonomiske og
kulturelle ressursene kunne oppnå mye.24
For det andre hadde ikke rivaliseringen mellom islandske
eliteslekter opphørt selv om Island kom under Norge i
1262/64.25 Margret tilhørte en av de tre ledende slektene
på Island rundt 1400. Som følge av farens uheldige endelikt
og brorens tidlige død klarte ikke slekten å beholde denne
stillingen. Ut over på 1400-tallet er Margret og hennes
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Bildet er hentet fra Codex Manesse. Her vises en scene hvor Friedrich der Knecht befrir
kjæresten som har blitt holdt i fangenskap av broren sin. (Wikimedia Commons)

brorsønner så visst viktige politiske aktører i maktkampen på
Island, men de spilte ikke lenger rollen som førstefiolin. Den
var det Margrets svigerfamilie som spilte. Loft Guttormsson,
Torvards far, var regnet som Islands rikeste mann, og han
hadde seks barn. Av dem ble fire gift med barn av Kristin
Bjørnsdatter og Torleif Arnason fra Vatnsfjord, som var den
eneste familien som kunne måle seg i makt og rikdom.26
Disse ekteskapsalliansene forhindret likevel ikke disse familiene
i å ligge i bitre konflikter med hverandre. Gjennom store deler
av 1400-tallet pågikk denne rivaliseringen. Den utspilte seg
ikke som én stor konflikt, og den var ikke alltid like intens og
voldelig.Senmiddelalderens adelsmenn utkjempet ikke så ofte
blodhevnfeider, fordi drap var risikabelt og dyrt – de skapte
mye fiendskap og man måtte bøte til konge og de fornærmede.
I stedet ble konfliktene utkjempet med andre midler. Ett viktig
virkemiddel var å ri hjem til motstandere, væpnet og med stort
følge. Det var en måte å signalisere ens makt til å drepe, uten
at dette nødvendigvis skjedde. Noen ganger førte hjemridning
til blodbad, som oftest skjønte motparten tegningen og trakk

seg klokelig tilbake.27
I disse konfliktene spilte kvinner en nøkkelrolle, fordi de
var brohoder mellom to slekter. Slektskapet på Island var
bilateralt, som innebar at en kvinne som giftet seg ikke
kuttet båndene til sin egen biologiske familie, men var del
av både den og sin inngiftede familie. Det var denne typen
bånd som gjorde forholdene så kompliserte for kvinner i
sagatiden, og dilemmaene var neppe mye enklere å håndtere
på 1400-tallet.28 Dette var særlig tilfelle dersom de to familiene
havnet i klammeri med hverandre. Og det var det som ideligen
skjedde mellom Lofts og Kristins familier.
Hvordan reagerte kvinnene som stod midt mellom to
familier når den slags konflikter oppstod? Her fantes ingen
fasitsvar. Orm Loftsson, Torvards bror, var gift med Solveig
Torleifsdatter. Fra 1432 til 1445 var han hirdstjore på Island,
men dette året ble han utmanøvrert, trolig av sin svigersønn
Bjørn Torleifsson, som etterfulgte ham som hirdstjore. Dette
satte Solveig i en vanskelig stilling, i det bror og ektemann
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var uvenner. I denne situasjonen valgte Solveig broren. Trolig
skilte de to ektefellene lag. Orm reiste til Norge, der han døde.
Sønnen deres Loft var imidlertid så sint at han gikk til angrep
på Bjørn Torleifsson da han ble voksen.29
Fra 1445 var Bjørn Torleifsson Islands mektigste mann. Det
varte fram til 1467, da han ble henrettet av engelskmenn,
trolig for å ha ytt motstand mot deres sterke grep om fisket
på Island.30 Dette satte Bjørns hustru Olöf Loftsdatter og
deres mindreårige barn i en utsatt stilling. Olöf ble utsatt for
gjentagne angrep, blant annet fra Loft Ormsson, men hun
stod fullt og fast ved sin inngiftede familie, og klarte å ri av
stormen til den eldste sønnen Torleif var blitt myndig.31
Den verste motstanden kom fra en av Bjørns døtre: Solveig.
Det å ha mange barn var en styrke, fordi de kunne brukes
til å inngå allianser og danne nettverk. Samtidig var det svært
ressurskrevende å operere på denne måten, fordi man måtte
ha rikdom nok til alle sine barn, til medgift for døtrene og
brudegaver til sønnene, og helst også en standsmessig gård å
bosette seg på. Planen med Solveig var trolig å la henne forbli
ugift og gå i kloster. Men Solveig var lite begeistret for disse
planene, og fikk seks barn med en prest. Senere giftet hun med
seg en mektig mann, som like godt krevde hele arven etter
Solveigs bror Torleif, som var død i ung alder. Igjen stod en
enke i en desperat stilling. Og Torleifs enke gjorde ikke skam
på familietradisjonen. Hun giftet sin datter bort til en mann
som tok livet av Solveigs mektige ektemann.32

Konklusjon
Vi kunne fulgt konfliktene på 1400-tallet fram og tilbake, og
i ulik detaljeringsgrad. Her har meningen vært å gi et bilde av
hvordan forholdene var blant eliten på Island i denne perioden.
Rivaliseringen pågikk uavbrutt, allianser ble opprettet og brutt,
og midt oppi det hele stod ofte kvinner i en nøkkelstilling.
Det var de som bandt samfunnet sammen, og i nødens stund
viste mange av dem en handlekraft som ikke står mye tilbake
for Gudrun og Hallgjerd fra islendingesagaene. Tidene hadde
forandret seg, men ikke mer enn at fortellinger fra gamle dager
fremdeles hadde sin aktualitet. Senmiddelalderen er Islands
virkelige gullalder. Ikke bare var det da islendingesagaene ble
ført i pennen i hundrevis av manuskripter, slik at de ble bevart
for ettertiden.33 Islendingene skrev også ned beretninger fra en
mytisk fortid, som kan virke så livsfjerne at en hver forbindelse
til samtiden synes fåfengt. Mennesker kjempet ikke med
jotner, de rumsterte ikke rundt som vikinger slik Örvar-Odd
hadde gjort. Og de bortførte ikke bruder fra periferien etter å
ha foretatt farefulle og eventyrlige reiser. Likevel handler disse
historiene på sitt vis om menneskene som levde på 1400-tallet.
Om de ikke sloss med jotner, hadde de sin daglige kamp for å få
tak i nok mat og ressurser. De utkjempet ikke bloddryppende
kamper mot vikinger, men de rivaliserte seg imellom om makt
og prestisje i en adelskultur som både var preget av kamp og
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fellesskap. Og mennene søkte sine ektefeller blant potensielle
motstandere. Lyktes de med det, kom konene deres hjem til en
fremmed familie, samtidig som de pleide båndene til sin egen
familie. Av det ble det bruduljer, og av det ble litteratur.34 Og
den sitter vi og leser den dag i dag takket være islendingenes
makeløse evne til å bruke tid og ressurser på å skrive. På den
måten kan vi få innblikk i en dobbel verden: folks materielle
hverdag og det litterære universet de beveget seg i – slik livet er
den dag i dag: en blanding av drøm og virkelighet.
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Kvinners rettigheter i
tidlig nytid
I Norge fikk menn alminnelig stemmerett i 1899, kvinner få år senere – i 1913. I løpet av
1800-tallet hadde imidlertid menn oppnådd betydelige politiske rettigheter: representasjon
på Stortinget, begrenset stemmerett, deltagelse i et nyopprettet lokalt selvstyre. 1800-tallet
var en ny vår for menn og deres rettigheter. Før forfatningsendringene i 1814 hadde heller
ikke menn hatt stemmerett. Menn hadde imidlertid også tidligere hatt en ganske annen
posisjon i samfunnet enn kvinner. Menn var rettslig myndige; de var privilegert gjennom odelsog åsetesrett, og de hadde full arv mot kvinners halve arv. I ekteskapet rådde mannen
over fellesboet. Menn hadde adgang til høyere utdannelse, offentlige embeter og ombud, til
borgerskap, håndverksopplæring og laugsmedlemskap. Med menns rettigheter fulgte også
plikter som menn utførte. Menn var tildelt en mer aktiv samfunnsrolle enn kvinnene, hvis
rolle var knyttet til familie og hushold. De nye politiske rettighetene som menn oppnådde på
1800-tallet medvirket til at ulikheten i samfunnet mellom menn og kvinner også på andre
områder ble grelt iøynefallende, og etter hvert opplevd som skrikende urettferdig. Vi kjenner
den videre utviklingen, men hvordan forholdt det seg med menns og kvinners respektive
rettigheter før 1800-tallet?
Reformasjonen var et viktig tidsskille. Luther har satt et sterkt
preg på vår tenkning: ”For som solen er mer strålende enn
månen – skjønt månen også er et storartet legeme – så er ikke
kvinnen, om hun enn er Guds vakreste skapning, mannens
like i verdighet og ære”.1 Frederik 2.s Ægteskabsordinans 1582
er da også helt klar på dette punktet: ”Ægtefæller bør være
lige, ikke ligestillede […] Det er Naturens Ret, at hustruen skal
være under sin mand, for han er hendes hoved”.2
Barn har selvsagt vært underlagt sine foreldres vergemål til alle
tider. Landsloven 1274 hadde fastsatt 20 år som myndighetsalder – lagalder – for både menn og kvinner. En 20 år gammel
ugift kvinne var myndig og avtalefør. Var hun derimot gift, råd-

de mannen hennes for både henne og alt hun eide. Christian
4.s Norske Lovbog fra 1604 var langt på vei en ren oversettelse
av den gamle loven; bestemmelsen om ugifte kvinners myndighet er beholdt, men fikk det viktige tillegget: ”Dog med
hennes verges forsyn”. Fra da av var også den ugifte kvinnen
umyndig.3 Med Christian 5.s Norske Lov 1687 ble full umyndighet opprettholdt for alle kvinner, uansett sivilstatus. Det
skulle gå to århundrer før kvinnene fikk tilsvarende rettigheter
– ugifte kvinner oppnådde full myndighet i 1863, gifte kvinner
i 1888.
Den danske rettshistorikeren Inger Dübeck har dekonstruert
myndighetsbegrepet og innført et klargjørende skille mellom
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eiendomsrådighet (kompetanse) og rettslig handleevne (habilitet).4 Myndighet er et fleksibelt begrep, og kvinner kunne i
praksis ha et visst handlingsrom. Hilde Sandvik har vist på
norsk kildemateriale at norske kvinner nok har hatt innskrenket rådighet over egen eiendom, men at kvinner i bynæringer
har vist rettslig handleevne i kjøp og salg og inngått bindende kontrakter. 5 Ektemannen rådde over fellesboet, men kona
kunne forplikte boet ved mindre omfattende avtaler om salg
og kjøp, som han godkjente i ettertid. Hilde Sandvik stiller
spørsmålet om perioden 1500-1800 var ”en mørk tid for kvinnene” og konstaterer at meningene er delte: ”[H]istorikerdebatten om kvinners stilling i tidlig moderne tid [står] mellom
dem som vil understreke hvordan kvinners sosiale underordning ble reprodusert i denne perioden, og de historikerne som
legger vekt på hvilke muligheter kvinner hadde i denne perioden”.6 I det følgende skal vi se på kvinners rettigheter i tidlig
nytid ut fra sivilstatus og økonomisk utvikling.
Statens prosjekt i perioden var å bygge opp en moderne stat,
etter tidens leilighet.7 Det norske kongedømmet var styrt
sentralt av kongen i København og hans rådgivere, og lokalt
via lensmenn og embetsmenn. Et mindre sjikt av befolkningen
hørte til den ”kondisjonerte” eller privilegerte stand, og nøt
visse fordeler. Folket bidro med skatter og krigstjeneste, veivedlikehold og skysstjeneste, og ulike lokale ombudstjenester.
Staten tok ansvaret for religion, rettspleie, administrasjon
og forsvar mot ytre fiender, men ikke meget utover det. For
øvrig måtte folk greie seg selv eller ved lokalt samarbeid – for
eksempel ved dugnads- og legdsordninger med hensyn til
fattigomsorg og veibygging, etter initiativ lokalt eller ovenfra.
Det offentlige tok lite eller intet ansvar for sykestell, fattigstell
og skoler. Offentlig sektor var følgelig tilsvarende smal. Statens
inntekter var små, men folks ytelser for å holde statsapparatet
oppe føltes tunge nok.

Kvinner i by
Et smalt sjikt i befolkningen, cirka ti prosent, var knyttet
til bynæringer. Handel og håndverk hadde vært bynæringer
helt siden middelalderen. Å drive ”borgerlig næring” var
forbeholdt menn med borgerbrev. Hilde Sandvik har påvist at
kvinner i bynæringer i Christiania kunne være aktive utøvere
i næringen som husholdet var basert på.8 Norske Lov 5-1-13
åpnet for at det kunne skje med ektemannens samtykke eller
dersom det var til felles nytte. I eget navn fikk ikke kvinner
borgerbrev, men de kunne få næringsbevilling av kongen eller
byens magistrat. En slik ”avledet næringsrett” gjorde det mulig
for enken å fortsette mannens næring. Også kone, søster eller
datter kunne få bevilling, men vanligst var det for enker.
I kraft av sin egen person fikk kvinner ikke slike rettigheter
før på 1800-tallet. Gerd Mordt har forsket på lovendringene i
1839 og 1842 som ga ugifte kvinner, enker og skilte kvinner
rett til å drive henholdsvis håndverk og handel. Folketellingen
Fortid Nr. 4

41

for 1801 i Christiania oppgir hva slags arbeid 1551 kvinner
over 15 år hadde. Bare 65 kvinner (4,2 %) er registrert med
borgerlig næring, dvs. handel, håndverk, høkervirksomhet
og marketenteri. De øvrige kvinnene ernærte seg ved
håndarbeid: baking, spinning, søm, vask og veving. Eller de
var dagleiere og arbeidet på alunverket, i tobakksspinneri eller
på bordtomterne. Eller de drev småhandel som fiskerkone,
kurvkone, selgekone. Suverent vanligst var tjeneste: 1061
personer, eller 68,4 %. Mordt konkluderer: ”Disse kvinnenes
forsørgelse var et samfunnsproblem. En løsning presset seg på,
om den enn harmonerte dårlig med lovgivers oppfatning av
kvinnerollen”.9

Kvinner på landsbygda
Ennå i 1801 bodde 90 % av befolkningen i Norge på landsbygda
og var knyttet helt eller delvis til landbruksøkonomien, på jord
og attåtnæringer til jorda – fiske, skogbruk, bergverk, næringer
dominert av menn. Kvinner har tradisjonelt vært lite synlige i
historiske kilder og fremstillinger. Unge kvinnelige historikere
har stusset ved føringspraksis i de eldste kirkebøkene: ”Gifte
kvinner blir begravet som sine menns ’Quinder’, sine sønners
mødre, eller som enker etter sine menn ...de ... opptrer under
eget navn bare i de tilfelle de ikke har noen far, mann eller
sønn til å begrave seg.”10 Disse iakttagelsene gjelder Vang på
Hedemarken 1683-1713; senere på 1700-tallet er kvinner og
barn vanligvis nevnt ved navn. Men denne føringspraksisen
er en interessant indikator, ikke nødvendigvis på forholdene i
bondesamfunnet, men på holdninger hos representantene for
det offentlige. Presten førte inn det som var strengt nødvendig
ut fra hva det offentlige hadde behov for å vite, og det
offentlige konsentrerte sin oppmerksomhet om mannen. Også
i eldre bygdebøker har kvinner blitt borte i skildringen av det
gamle samfunnet: ”… søkelyset (blir) rettet mot den mannlige
hovedpersonen, brukets og plassens historie blir sett ut fra
hans synsvinkel ... Han kjøper, selger, bygsler, tar kår, bygger
hus og aler opp dyr og sår korn ved siden av mange andre
gjøremål ... Den andre hovedpersonen er stort sett fraværende,
hun er usynliggjort, hennes rolle og betydning hører vi lite
om, hun blir ikke riktig regnet med, men er som et vedheng til
mannen.”11 Fra 1970-årene og fremover ble det skrevet mange
hovedoppgaver som brakte skjellsettende ny innsikt i kvinners
historie.12 Denne artikkelen bygger i utstrakt grad på denne
forskningsaktiviteten.

Ekteskapet og kvinners rettigheter
Jordegods og retten til jord utgjorde selve fundamentet som
det gamle samfunnet var tuftet på. Giftermål innebar vanligvis
avtaler om jordeiendom. Ifølge rettshistorikeren Knut Robberstad bygget man på forestillingen om at ”ekteskapet ikkje
skulle føra gods burt frå ei ætt og til ei onnor”.13 Partene førte
verdier, også jord, hver fra sin slekt inn i det fellesskapet som
giftermålet var innledningen til. Noe ble felleseie (helmingsfe-
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lag). Det rådde mannen over. Noe ble særeie for kona, og det
rådde hun over – medgift, morgengave og benkegave – som
en sikkerhet for fremtiden. Kvinner hadde arverett til jord og
kunne få jord i medgift, men Norske Lov 1687 ga husbonden
rett til å omgjøre et salg hvis det var skjedd mot hans vilje.
Også etter 1687 forekom det sporadisk at konas skriftlige samtykke ble innhentet ved salg av jordeiendom som hun hadde
ført inn i fellesboet, trass i at det ikke lenger var påkrevet.
Ifølge Norske Lov 1687 heter det at ”Hvo Hustrue vil have,
bede hende af Forældre, eller rette Værge; Dog med hendis
Ja og Villie.” At kvinnen skulle være enig i giftermålsinngåelsen, betydde ikke at hun kunne velge sin brudgom fritt. Giftet
hun seg uten vergens samtykke, kunne hun risikere å miste sitt
gods – ”om hand vil”.14 Uansett, ved giftermålet gikk kvinnen
fra fars vergemål og over til ektemannens. Rettshistorikeren
Gudmund Sandvik påpeker vernet om familieeiendommen
som et grunnleggende trekk i lovboken. I forhold til barn og
tjenestefolk var både husfrue og husbond prinsipielt likeverdige: ”Men i formuessaker vart jamvel mora, husfrua, umyndig.
Faren, husbonden, ”han sjølv”, vart den einaste fullmyndige i
Christian 5.s Norske Lov.”15
Som enke var kvinners rettigheter på sitt maksimale. Enkens
rettslige stilling var tilnærmet lik hennes avdøde manns så lenge
hun forble ugift. Når lovlig skifte var avholdt mellom henne
og eventuelle umyndige barn, ”da skal det være Moderen frit
for hendis Børns Gods under sit Værgemål at beholde, og det
siden, saa længe hun sidder ugift, efter Loven at forestaa”.16
Imidlertid måtte umyndige barn ha verger, ”fødte” eller
tilsatte, som kunne føre tilsyn med at barnas gods ikke gikk til
spille. Giftet mor seg, skulle barna overlates til vergene hvis de
ikke var under syv år og ennå trengte mors hjelp. Valgte hun å
ha barna hos seg og gav dem kosten fri og oppdro dem vel, ”da
er det ej billigt at man tager dennem fra hende”.
Det stod enken fritt om hun ville ta seg lagverge til å bistå
med råd og dåd og til å medunderskrive dokumenter. Dersom
lagvergen ikke holdt mål – var urolig, forårsaket unødige
tretter eller påførte enken skader – kunne øvrigheten forby
henne å bruke ham og forordne en annen god mann i hans
sted. Enken hadde rett, men ikke plikt til å møte på tinget.
Hun stod oppført i matrikler og skattelister som eier, bruker og
husstandsoverhode. Fordi felleseie var vanlig, hadde hun rett
til halve boet; barnas halve arv behøvde hun ikke å løse ut før
de var myndige. Og hun hadde rett til kår på gården når tiden
kom. Giftet hun seg imidlertid igjen, måtte hun skifte med
barna, og selv kom hun under sin nye manns formynderskap.
Det måtte hun ta med i en avveining opp mot behovet for den
arbeidskraften som den eventuelle nye mannen representerte.
Ekteskap åpnet altså mange muligheter for kvinner, selv om
loven satte klare grenser for kvinners rettigheter. Veien inn i
ekteskapet var imidlertid kronglet, og mest kronglet for dem
som minst hadde, og som var de fleste. Mange kvinner snublet

i starten.

Veien inn i ekteskapet
I middelalderen var ekteskapet en privat kontrakt mellom
paret og deres familier. Etter hvert ble en kirkelig velsignelse
tilføyet som et frivillig tillegg. Dette endret seg etter reformasjonen. Ifølge en forordning for Bergen stift 1565 ble ekteskap
blant bøndene stiftet ved at de selv festet hverandre gjennom
trolovelse og festerøl, og deretter bodde sammen uten videre
stadfestelse. Slik skulle det ikke være. Dannefolk – dvs. aktverdige mennesker – skulle undersøke barnas vilje, deretter hva
slekt og venner mente, og når endelig beslutning var tatt skulle
de varsle presten, som så fra prekestolen lyste til ekteskap og
vielse. Først etter vielsen var de rette ektefolk.17 Ekteskapsordinansen 1582 ble gjort gjeldende i Norge 1589 og fulgt opp
av en rekke senere påbud. 18 Blant annet krevdes nå en formell
trolovelse forut for vielsen. Sognepresten skulle forby folk –
også trolovede – å søke seng sammen før de var gift. I 1617
ble samleie mellom ugifte kriminalisert som leiermål. Paret ble
ilagt leiermålsbot og måtte skrifte offentlig i kirken, også trolovede, men trolovedes såkalte ekteskapsbot var rimeligere, og
deres barn ble regnet som ektefødt.
Rettsforfølgelsen skjedde på grunnlag av informasjon fra prestens såkalte kunnskapslister. Utfallet av de mange rettssakene
som er undersøkt, viser entydig at kvinnene kom ekstremt mye
dårligere ut enn mennene i møtet med domstolene.19 For kvinnen kunne konsekvensene bli skjebnesvangre. Etter 1617 skilte
man ennå en tid mellom leiermål, slik loven nå definerte det,
og de gamle møykrenkelsene.20 En møykrenkelsessak forutsatte at det forelå et løfte om ekteskap, og i lovverket går det linjer
tilbake til Magnus Lagabøtes landslov fra 1274. En krenket
møy kunne stevne mannen for retten for brutt ekteskapsløfte
og oppnå erstatning og få sin ære gjenopprettet. Mange kvinner gjorde det, og vant saken, men den videre utvikling av
lovverket skulle gjøre dette langt vanskeligere. Dersom kvinnen reiste sak og ikke vant frem med klagen over brutt ekteskapsløfte, het det i Norske Lov 1687 at ”hun åpenbarer sin
egen Skam og giør sig selv til Hore”. Dikotomien jomfru-hore
er klart til stede i lovteksten, den vanlige kvinne er fraværende.
Og fra 1734 ble de formelle krav til å reise denne type sak så
restriktive at kvinner i realiteten mistet retten til å anlegge sak
om brutt ekteskapsløfte. Sakstypen forsvinner fra domstolene.
Fra 1734 av måtte alle kvinner som befant seg gravide og ugifte
betale sin bot og ”åpenbare sin skam”, for å bruke lovens egne
ord. Deres ære var uopprettelig.21
Barnefarens situasjon var totalt annerledes. I 1671 ble soldater
automatisk fritatt for sivilrettslig forfølgelse ved domstolene
for første og annet leiermål (i 1696 begrenset til første
leiermål). 1600-tallet var et århundre preget av mange kriger
og omfattende militær utskriving i Norge til hær og flåte, den
mest omfattende i Europa.22 I praksis gjaldt derfor dette fritaket
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storparten av potensielle barnefedre. Lokale undersøkelser
viser da også at femti til åtti prosent av de ugifte barnefedrene
var nettopp militære, nasjonale eller vervede soldater. Dessuten
gav Norske Lov 1687 mannen adgang til å sverge seg fri fra
farskapet. På denne bakgrunn er det ikke så overraskende at
det store flertall av dem som stod anklaget i leiermålssaker etter
annen halvdel av 1600-tallet, var kvinner. De fikk sin straff,
sin bot og stod offentlig skrifte i kirken. Gapestokk og fengsel
ble også tatt i bruk, dersom det var problemer med å utrede
boten. Moren fikk også det fulle ansvaret for barnet, for ikke å
si at hun fikk ”rettighet” til barnet: Barn født av ugifte mødre
arvet bare mor, ektefødte barn arvet både far og mor. Fars
økonomiske ansvar for barnet ble innført først ved forordning
av 1763, men har i praksis helt opp imot våre dager vist seg
svært vanskelig å få til å fungere.23
Mot slutten av 1700-tallet – noe ulikt i de enkelte regioner –
ble ekteskapsboten avskaffet. Tanker fra opplysningstiden førte
til økende toleranse. Rettslig forfølgelse av ugifte mødres første
og annet leiermål opphørte i 1812, da disse leiermålene ble avkriminalisert.24 Mange ugifte mødre unngikk dermed forbryterstemplet, men gjorde de seg skyldig i et tredje leiermål, kom
de fortsatt for retten. Lovgiverne konsentrerte seg nå mer om å
få skikk på ekteskapet. Offentlig trolovelse ble opphevet 1799.
Vielsen alene skulle heretter gjelde som ekteskapsstiftende.
Man håpet på større klarhet og ryddigere forhold omkring det
skjebnesvangre tidspunktet for ekteskapsinngåelse. Det ble det
ikke i første omgang. Hva med de gravide brudene og trolovelsesbarna? Barn født av trolovede var jo regnet som ektefødt
og hadde arverett etter far. Etter 1799 fantes det per definisjon ikke trolovelsesbarn lenger! Plutselig satt odelsgutten der,
oppkalt etter farfar, og var lausunge uten arverett! En rekke
rettssaker viser komplikasjonene som oppstod; det var nok av
interesserte slektninger som kunne tenkes å fiske i rørt vann.25
Først en forordning av 1851 gjorde det utvetydig klart at barn
som var født før foreldrene inngikk ekteskap var å betrakte som
født utenfor ekteskap, men ville automatisk bli legitimert og
arve både far og mor dersom foreldrene giftet seg.
Ekteskap var for kvinner deres beste, for ikke å si eneste karrieremulighet i perioden 1500-1800. Men, som vi har sett, det
var med mange snubletråder for dem på veien dit, og få rettigheter de kunne påberope seg.

Handelskapitalismen og kvinners rettigheter
Nytt og dynamisk fra 1500-tallet og utover var et økende
handelssamkvem i Europa, og også globalt. I kjølvannet av de
store oppdagelser utvidet europeerne sitt aktivitetsområde til
å omfatte hele kloden. Ingen og intet forble uberørt av det.
Norge hadde eksportert tørrfisk alt i middelalderen og byttet
til seg utenlandsk korn, men nå ble det økende etterspørsel
fra utlandet også etter andre norske varer – trelast, klippfisk,
sølv, jern og kobber. Det ble også aktuelt å frakte disse varene
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på egne skip. De nye eksportdrevne næringene fungerte som
vekstmotor og overrislingsanlegg for hele økonomien. Det åpnet seg muligheter for nye selvstendige levebrød, og for ekstrainntekter til å spe på gamle, magre levebrød. Jordeiendom
var fortsatt viktig, men vareomsetning ble stadig viktigere.
Jorda var skrinn mange steder, og det var lite av den. Å drive
attåtnæringer var nødvendig og så vanlig at det er riktig å si at
kombinasjonsbruket var den typiske norske formen for landbruk. Kvinner på landsbygda deltok ikke i samme utstrekning
som menn direkte i de nye næringene, men de påtok seg økt
ansvar for hus og hjem, gard og bruk, barn og gamle. Derved
har kvinnene fristilt mannlig arbeidskraft til de nye næringene,
kvinnenes innsats har vært en viktig forutsetning for at denne
økonomiske virksomheten kunne finne sted. Bynæringene var
på fremmarsj, kvinner i by deltok aktivt som kjøpekoner og
selgersker i vareomsetningen. Et mer differensiert og pulserende økonomisk liv forutsatte rettsgyldige avtaler og gjensidig
tillit, forpliktende ordholdenhet, kontrakter. Mens Landsloven
i 1274 hadde gitt bondes kone rett til å handle for ½ mark
og en odelsbondes kone for 2 mark uten at ektemannen som
bestyrer av fellesboet i ettertid kunne oppheve kjøpet, innrømmet Norske Lov 1687 5-1-13 kvinner større handlefrihet enn
de tidligere hadde hatt. Etter 1687 angis ikke beløp, men det
er et krav om at transaksjonen skal være til felles nytte og uomgjengelig nødvendighet.
Det er umulig å forstå den velstandsutviklingen som fant sted
i Europa i denne perioden uten å regne inn kvinners innsats.
”Det europeiske giftermålsmønsteret” er en berømt teori, som
har sin bakgrunn i demografiske forhold observert i Europa vest
for en linje trukket fra St. Petersburg til Trieste – den såkalte
Hajnal-linjen.26 Den har inspirert og engasjert tenkningen
omkring familiedannelse i fortiden i et halvt århundre
snart, og egger fortsatt tanken. Dette giftermålsmønsteret
var karakterisert ved relativt høy ekteskapsalder for kvinner
(midten eller slutten av 20-årene), stor grad av omgifte, høy
andel varig ugifte og egen økonomisk basis for etablering
av selvstendig hushold, og med utveksling av tjenestefolk
mellom husholdene, noe som garanterte en jevn forsyning av
arbeidskraft og gjorde foreldregenerasjonen uavhengig av sine
voksne barns arbeidskraft. Det europeiske giftermålsmønsteret
skiller seg fra praksis i svært mange andre land, for eksempel
Kina, hvor systemet har praktisk talt motsatt fortegn på alle
variablene. Blant annet er giftermålet i Kina en kontrakt mellom
to familier, ikke mellom to individer. Kirken i middelalderen
hadde insistert på at de kontraherende giftermålspartene selv
skulle være enige (consensus) og at samleie (copula carnale) i
seg selv var ekteskapsstiftende. Det var et støt mot slektens og
patriarkatets primat! Ovenfor så vi spor av disse synspunktene
i folks adferd i etterreformatorisk tid.
Nylig er det blitt argumentert for den betydning som
dette giftermålsmønsteret kan ha hatt for den økonomiske
utviklingen i Europa over tid, og som har brakt Europa frem
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i førersetet når det gjaldt økonomisk utvikling.27 Man tenker
seg at kjerneområdet der dette giftermålsmønsteret kan ha
oppstått, er Flandern og kysten av Nederland og Øst-England.
Etterhvert spredte det seg til å omfatte hele Nordsjøområdet.
Man vektlegger betydningen av samtykke mellom partene,
at partene var godt voksne, og at både kvinner og menn i
mange ungdomsår hadde lønnsarbeid i et arbeidsmarked og
kunne spare opp verdier. Systemet kan tenkes å ha oppstått
i senmiddelalderen, etter Svartedauden, i en situasjon med
ekspanderende sysselsettingsmuligheter og stigende lønninger
innenfor et institusjonelt rammeverk basert på vareutveksling.
Da dette nye mønsteret var kommet godt i gang, førte det med

seg økt investering i formell skolegang, i lærling, opplæring, i
tjeneste, med mer.
Kvinners arverett er et europeisk særtrekk,28 men innenfor
Europa er det forskjell mellom landene i nord og landene i
sør. I Sør-Europa fikk kvinnene hovedsakelig sin arv som
medgift, hvilket stimulerte til lavere giftermålsalder. I NordEuropa, derimot, fikk kvinnene sin arv først ved foreldrenes
død, hvilket stimulerte til senere giftermål og flere ungdomsår
i lønnsarbeid i tjeneste før giftermålet. De bidro dermed til
sin egen medgift. At det fantes et arbeidsmarked for kvinner
er derfor en viktig faktor. Det europeiske giftermålsmønsteret
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er en sinnrik institusjon for å tappe reservoaret av kvinnelig
arbeidskraft, både før og etter ekteskapet.
Samfunnet 1500-1800 var organisert basert på
familiehusstander som byggeenheter. Et hushold var, kan
man si, modellert som et kongedømme i miniatyr, forestått
av et overhode, husbonden. Kvinnene arbeidet vanligvis i den
økonomiske virksomheten husholdet var basert på – enten
det var jordbruk, håndverk, handel eller annet. Ofte falt også
mannens arbeidsoppgaver på kvinnen i tillegg til hennes egne,
fordi han lettere enn hun fikk oppgaver utenfor hjemmet. ”Ei
lat kjerring gjer ein lurvete kall”, heter det.29
Kvinnenes produktive innsats har vært uunnværlig for det
økonomiske løft som hele Europas økonomi gjennomgikk i
tidlig moderne tid, fra 1500 og utover til industrisamfunnet
vokste fram på 1800-tallet. Man har omtalt den økonomiske
aktiviteten i perioden som the industrious revolution,
forløperen for den industrielle revolusjon. Kvinnene har også
utøvd innflytelse som forbrukere og som tilretteleggere for
nye forbruksmønstre. De hadde et særlig ansvar for mat og
klær, omsorg og tjenester for familien. Det blir ingen handel
hvis ingen etterspør varer. Økonom-historikeren Werner
Sombart har, noe lettferdig, sagt at kvinners smak for sukker
ligger til grunn for kapitalismens utvikling.30 Den industrielle
revolusjon skulle komme til å øke varetilbudet – aldri tidligere
hadde så få fremstilt så mye for så mange så hurtig, så bra, så
billig – men den kom som svar på en økende etterspørsel som
hadde utviklet seg i tidlig nytid.31

”… kvindfolk gjæng og tråkker og trør al dagen,
men ingen kan skjøne, ka der blir gjort.”
Sitatet ovenfor er hentet fra besvarelsen som en ordfører på
Vestnes sendte inn i forbindelse med en spørreundersøkelse
om ”det kvindelige stel” på Vestlandet 1864.32 Myndighetene
fryktet at kvinnene var skyld i at landbruket på Vestlandet
ikke hadde den ønskede framgang, trass i nyopprettede
landbruksskoler, dyrskuer og landbruksmøter. Det som
kommer frem om kvinnearbeidet på landsbygda ved midten
av 1800-tallet kaster lys også over forholdene bakover i
tid. Av svarene fremgår at husarbeid, slik vi oppfatter det i
dag, bare kan ha utgjort en brøkdel av kvinnenes gjøremål.
”Husmoderen er den som har det mest trælsomt”, heter det.
”Fruentimmerne tærsker, spar og bærer Gjødsel” og ”hugge
Veden af Roten”. De driver med ”Stenbæring, Stenvælting og
Bryding”. De måtte være med til skogs, ”rive Næver og Bark,
slaa Hø, slibe Ljaaen, spade Torv.” Når det var slik, skyldtes
det at mennene ofte var fraværende på ulike slags arbeid,
“madstræv”. ”Først naar forbedret Jordbrug holder Manden
hjemme, leve Kvinden kvindeligt”, heter det. Da vil det ikke
lenger være slik at ”Gulvet spades og vaskes hver jul”, eller at
kopper og kar vaskes meget sjelden da ”der har kun vært ren
mad”.
Fortid Nr. 4

45

Samfunnets minste produksjons- og forbruksenhet var
familiehusholdet. Her var den gifte kvinnen medansvarlig på
linje med mannen. Mann og kone hadde felles ild og gryte.
Kvinners medansvar for økonomien og overlevelsesmulighetene
for husholdet er påvist av flere. I bondehusholdet varte disse
forholdene ved så lenge at det gir umiddelbar gjenkjennelse
også for folk i dag.33
Vi sover i lakener og tørker oss på håndklær, trekker på oss
skjorter og strømper. Alt dette kjøper vi i dag og vet at det har
en pris. Alt dette har kvinner tatt i bruk og hjemmeprodusert
som en selvfølge.34 Markedsproduksjon kan gli umerkelig over
i det som også er blitt kalt livsproduksjon, det vil si fremstilling
av varer for eget behov. Det er ugjørlig å trekke opp grensene
klart, fordi de for kvinner ofte glir over i hverandre i et
hushold. I våre dager er selve produksjonssystemet lagt om,
og staten strever med å få alle kvinner ut i veldefinerte
produksjonsforhold. Tekstilproduksjon var noe av det første av
kvinners virksomhet som under industrisamfunnets fremvekst
ble ført ut av husholdet og over i markedet. Kvinners innsats
har vært fleksibel og varierende. I tillegg til de oppgaver vi
tradisjonelt oppfatter som kvinnerelatert, kommer annen
virksomhet i forbindelse med utviklingen av norsk næringsliv.
Kvinner langs kysten har drevet landbruk i menns fravær –
på fiske og til sjøs. I andre deler av landet har de sittet med
tilsvarende arbeid og ansvar når mennene var i skogen, i gruver,
på anlegg, og så videre. Kvinner har medvirket i fremstillingen
av tørrfisk, klippfisk og saltet sild. Utkommanderingen av
menn til hær og flåte, ikke minst i krigstid, økte kvinnenes
oppgaver og ansvar hjemme. Da man innførte omgangsskole
i 1736 og et fattigvesen i 1741 – hvor var det læreren holdt
skole og skulle underbringes? Jo, rundt om på gårdene.
Hvem måtte ta det praktiske arbeidet og ansvaret for å ha
legdslemmet i hus og kost? Hvem hadde dag-til-dag ansvaret
for føderådsfolket når de ikke lenger klarte seg selv? Hvem var
det som kontinuerlig måtte ta inn i sitt hushold andre folks
barn som tjenestefolk? De unge menneskene var til nytte, ja,
men de skulle læres opp, tuktes og oppdras. Dette er i dag alt
sammen enorme samfunnsoppgaver som tapper de offentlige
budsjettene. Det har tidligere påhvilt kvinnene i deres godt
skjulte og lite omtalte virksomhet i husholdet.
Tradisjonelt var det kjønnsarbeidsdeling i landbruket.
Jordbruksdelen var mannens arbeidsområde primært.
Kvinnene stelte dyrene og foredlet avdråtten av dem, de drev
februk. Men mangesysleriet var karakteristisk for svært store
deler av norsk landbruk – det være seg skogbruk, tjære- og
trekullbrenning, fiske- og sjøbruk, jernvinning, driftehandel,
anleggsarbeid, bygningsarbeid, også videre. Bøndene drev med
det som lønte seg best, for å sitere et munnhell etter en ledende
agrarhistoriker.35 Dette kombinasjonsbruket var mer typisk enn
den rene jord- og februksenheten i mesteparten av Norge. En
god del av det daglige gårdsarbeidet ble overlatt til kvinner
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og barn. Det frigjorde mannen til annen innsats. Ifølge
matrikkelen var mannen registrert som bonde og drev jordbruk.
Selv i rene fiskerdistrikter ble den profesjonelle heltidsfiskeren
registrert som ”gårdbruker” inntil folketellingen av 1875.36
Først i 1960 ble bondekvinnene registrert i folketellingene som
noe annet enn husmødre. Så sent som ved jordbrukstellingen
1939 var det bare i fire sentrale østlandsfylker at menn utførte
flere årsverk i jordbruket enn kvinner.37 Fiksjoner som den
dobbeltarbeidende bonden må altså dekonstrueres, og da ser
man at det står en kvinne ved hans side.

sannsynlige avslutningen på livet, når kreftene svant og de ikke
lenger kunne oppfylle arbeidsplikten sin.40 Helt til etter andre
verdenskrig var tjeneste det vanligste kvinneyrket. 41

Minst én kvinne. En lavt lønnet tjenestejente hørte lenge med
i bondehusholdet, lenger enn i byene. Spørreundersøkelsen
fra Vestlandet opplyser at ”Tjenestepigen til Konens Hjælp er
den sidste Indskrænking som den mindre formuende gjør”.
Ifølge 1801-folketellingen var 47 % av tjue år gamle jenter i
tjeneste, 30 % av guttene. I tre av fire hushold med bare ett
”tyende”, var vedkommende en kvinne.38 Å holde tjenestejente
var billigere enn å holde tjenestegutt; lønnen var det halve,
kanskje bare en tredel – og jentene utførte all slags arbeid: I
Manger bar, veltet og brøt de stein, i Strandebarm høvlet de
bord for båtbyggerne, i Romsdal arbeidet de i torvmyrene, og
de stod i fjæra og vasket klippfisk på Nordmøre.39

Konklusjon
Ovenfor er til dels brukt 1800-tallskilder retrospektivt for å
belyse forholdene i perioden 1500-1800. En markedsøkonomi
i sterk utvikling dannet i stigende grad rammevilkårene folk
hadde å forholde seg til. Knapt noe hushold på landsbygda i
Norge forble upåvirket av utviklingen av nye næringer og den
økte handelen. Bønder førte varer til torgs i byene, de handlet
mer og mindre ulovlig med fremmede skippere, det skjedde
varebytte på faste markeder, kramkarer dro omkring.
Kvinnene har vært stabilt til stede, og representert en fleksibel
arbeidskraft – inne som ute. De har holdt hjulene i gang og
frigjort mannlig arbeidskraft til annen innsats. Dette har
minsket risikomomentene ved eksperimentering med nye
driftsmåter. Samtidig har det åpnet for menns muligheter til
å drive sesong- eller deltidsarbeid innenfor annen virksomhet,
og dermed utvikle nye arbeidsplasser utenfor landbruket.
Vi har møtt husmora og tjenestejenta. ”Rettighet” til å ta
tjeneste har kvinner så klart hatt: Norske Lov 3-21 gjentok det
gamle påbudet fra middelalderen om at unge ugifte folk hadde
plikt til å ta seg tjeneste for et halvt eller helt år. Det ble tidlig
en virksomhet der kvinner dominerte. Fra omkring 1700 til
cirka 1850 har vi belegg for at det trolig var to tjenestejenter
for hver tjenestegutt, og at tjeneste var i ferd med å utvikle seg
til et rent kvinneyrke. Kvinner hadde få eller ingen muligheter
for annen yrkesspesialisering, det er knapt for sterkt å si at
ekteskapet var kvinners eneste egentlige karrieremulighet.
Mislyktes det prosjektet, var en alderdom i fattigdom den mest
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Arenaer for kvinner i
politisk virksomhet på
1700-1800-tallet
Politikk var lenge i liten grad tema for norsk historieforskning for den tid Norge var i union
med Danmark. Politikk var noe som foregikk i Danmark, ikke i Norge, og historieforskningen
i norsk tidligmoderne tid konsentrerte seg i større grad om økonomisk og sosial historie.1 I
senere år har det imidlertid vært større interesse for politisk historie, også i senmiddelalder
og tidlig nytid, og kvinners posisjon er trukket fram.2 Med Grunnloven i 1814 kom åpenbart
politisk virksomhet på dagsordenen også i Norge. Spørsmålet om røttene til denne politiske
virksomheten reiser seg naturlig, som også spørsmålet om i hvordan Grunnloven og det
nye konstitusjonelle styresettet endret politisk virksomhet i Norge. Fram mot grunnlovsjubileet
har også politisk virksomhet på 1700-tallet blitt gjenstand for studier.3 Denne artikkelen vil se
nærmere på en liten flik av dette: Hvilke arenaer hadde kvinner for å opptre politisk, og kan
man se endringer i deres muligheter i forbindelse med den nye styreformen i 1814?
Kvinner som regenter

Kvinnelige opprørere?

Muligheten for at kvinner opp gjennom historien har kunnet
sitte med makt som regjerende dronninger i et helt land er
kjent. Kvinner kunne også sitte med makt over len på grunnlag
av godseiendom. Fru Inger til Austrått er representant for
slike kvinner i Norge.4 Slektseiendom var utgangspunktet for
slike maktposisjoner. Len – eller i de mest ekstreme tilfeller
kongeriker – ble administrert mer eller mindre som et utvidet
hushold, der gifte kvinner hadde en posisjon, enker overtok
store deler av sin avdøde ektemanns maktposisjon, og døtre
kunne arve jordegods med tilhørende makt.5

I den andre enden av den sosiale skalaen finner vi den
politiske virksomhet som foregikk ved at bønder medvirket
på tinget, satt som lagrettemenn, som prestens medhjelpere
eller representerte borgerskapet i byene. I slike formelle
maktposisjoner fungerte bare menn. Mer uformell politisk
aktivitet kunne ta form av opprør. Det har vært gjort en del
studier av slike folkelige oppstander, både internasjonalt og
i Norge.6 Kvinner har også vært studert som en del av slike
oppstander.7 Karakteristisk for slike opprør er ofte at det er
vanskelig å skille ut enkeltpersonene i dem. Noen personer er
gjerne trukket fram som ansvarlige, også slik at de ble rettslig
ansvarlige. Det har oftest vært menn. Kvinnene skimtes i
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bakgrunnen, som når enkene etter henrettede bondeopprørere
på slutten av 1500-tallet trer fram med sine klager.8
Byråkratisering – men fortsatt husholdet som
embetsmennenes basis
Med overgangen fra føydal styringsrett i lenene til statsmaktens
byråkratiske makt ble kvinners mulighet til politisk påvirkning
mindre.9 Med innføringen av enevelde i Danmark-Norge ble
lenet forvandlet til amt, med amtmenn og stiftamtmenn,
fogder og magistratsmedlemmer som kongelig utnevnte
byråkrater med betydelig politisk myndighet. I Norge, der
adelige slekter var nesten fraværende, var disse posisjonene
ikke knyttet sammen med godseiendom, og slekt var ikke
lenger en opplagt basis for maktposisjoner. Embetsutnevnelser
gjaldt entydig den enkelte person, som alltid var en mann.
Embeter var også – iallfall ideelt sett – knyttet til kompetanse
og utdanning, som var forbeholdt menn. Kan vi likevel spore
kvinners politiske innflytelse i slike sammenhenger?
Embetsmenn på landet forvaltet sitt embete med utgangspunkt
i en embetsgård. Husholdet var dermed en forutsetning og
basis. Embetsmennene var avhengige av å ha et hushold som
fungerte som en helhet. Det var både kontorarbeidsplass,
møteplass for folk som søkte embetsmannens tjenester, det var
produksjonsgård som skulle sørge for en del av livsgrunnlaget
for embetsmannen og hans familie, det var arbeidsplass for
tjenestefolk på embetskontor og i gårdsarbeidet. For å få dette
til å fungere, var husmoren et viktig ledd i systemet. Når en
fersk embetsmann ofte giftet seg med forgjengerens kone eller
datter, var det derfor ikke bare en praktisk forsørgelsesordning
for de som hadde vært økonomisk avhengige av den avdøde
embetsmannen. Det ga også den nye embetsmannen tilgang
til nyttig kunnskap. Hun visste mye om hvordan embetet
skulle drives; hun hadde inngående kjennskap både til gårdens
folk og drift og embetsdistriktets særegenheter. Det ble også
forutsatt at embetsmennenes koner hadde kunnskaper om
embetet. De kunne gjøres ansvarlige for embetsførselen, slik
det skjedde når de avla regnskap for embetet etter mannens
død. Margrete Graboe er eksempel på det, da hun undertegnet
fogderegnskapet for Inderøy fogderi i 1676.10 Fortsatt under
eneveldet eksisterte det en kombinasjon av embetspraksis og
hushold, som ga kvinner innflytelse, selv om de ikke hadde
den formelle politiske makten.
Også i byene var embetsmennenes posisjon avhengig av
husholdet som utgangspunkt. Selv om byenes administratorer
hadde rådhuset som møtelokale, var også for dem den gården
de bodde i basis for deres virksomhet. Hushold og yrke var ikke
geografisk skilt fra hverandre, verken for næringsdrivende eller
for offentlig ansatte. I sin private gård hadde embetsmenn sitt
kontor, og der mottok de folk i embets medfør. Om de drev
forretningsvirksomhet ved siden av embetet, som de kunne før
karrierejurister overtok i annen halvdel av 1700-tallet, var den
gården de bodde i sentrum også for denne virksomheten. Et

eksempel er magistratspresident i Trondheim Albert Angell,
som også hadde embete som assessor i bergamtet. I denne
funksjonen holdt han lokaler for bergretten i sitt hus. Han var
dessuten en betydelig forretningsdrivende med store interesser
spesielt innenfor sagbruks- og gruvevirksomhet. Da han døde
i 1705, drev enken Sara Hammond forretningsvirksomheten
videre, og utøvde betydelig makt på det økonomiske området.
Mannens politiske posisjoner kunne hun imidlertid ikke overta.
Men hennes erfaringer og forbindelser som embetshustru
kunne hun utnytte i sitt neste ekteskap med Søren Bygball,
også bergamtsassessor og medlem av magistraten.11 I hvilken
grad hun og andre embetshustruer var delaktig i ektemannens
offentlige forretninger er ikke mulig å fastslå. Det vil ikke
komme fram i embetets offisielle dokumenter. Men vi ser at
husholdet blir involvert på ulike måter, som når en tjenestepike
mottar beskjeder til byfogden, en rådmann sitter hjemme med
sin protokollføring, eller offentlige personer mottar kongelige
og deres følge i sine private boliger. I lavere embeter ser
vi også at enker kunne fortsette i ektemannens stilling i en
overgangsperiode inntil den neste ble ansatt. Det skjedde for
eksempel da kemneren i Trondheim døde i 1802, og enken
fortsatte i stillingen en periode. 12
Husholdsøkonomien omfattet et bredt spekter av oppgaver
som var hele husholdets ansvar, fordelt på de enkelte personene
etter kjønn, alder og posisjon. Husholdets oppgaver kunne
også omfatte embetsførsel eller politisk virksomhet. Formelt
var både embete og borgerskap mannens privilegium, men i
praksis kunne deler av oppgavene falle på husmoren og andre
husholdsmedlemmer. Fra slutten av 1700-tallet og utover
1800-tallet utviklet det seg imidlertid et skarpere skille mellom
forretning eller embete og privatliv, først i de øverste lag. Koner
og døtre var ikke lenger selvsagte deltakere i virksomheten, og
fikk ikke lenger automatisk den opplæring og erfaring som
trengtes for å kunne delta. En del av de sosiale sammenhenger
og møter som tidligere hadde foregått i hjemmene, ble flyttet
ut i halvoffentlige sammenhenger, som de sosiale klubber som
ble stiftet i mange byer, og som var forbeholdt menn.13

Stemmerett bare for menn – men kvinner inn i
sosialpolitikken
Med Grunnloven og dens plassering av den politiske
stemmeretten entydig hos menn av bestemte klasser, reiser
spørsmålet seg om kvinner helt ble definert ut som politiske
aktører. Stemmerettsreglene befestet en ideologi som sa
at kvinner og andre «uselvstendige» og «avhengige» skulle
representeres av mannen, i skikkelse av den selvstendige og
uavhengige husfaren. Utover 1800-tallet utviklet det seg
imidlertid en særskilt arena for kvinners politiske virksomhet
– først lokalt, senere også på nasjonalt plan. Sosiale spørsmål
ble først og fremst gitt oppmerksomhet lokalt, og var dels
fattigkommisjonenes oppgave, dels gjenstand for privat
veldedighet. Internasjonalt har flere forskere studert hvordan
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en nødvendig rolle. De borgerlige damene var umyndige,
og kunne ikke være økonomisk ansvarlige for driften. Den
filantropiske sosialpolitikken var kvinnene sterkt delaktige i,
og den ble et springbrett for deres politiske aktivitet.
Mot slutten av 1800-tallet ser vi hvordan den sosiale rollen
ble hevet opp på nasjonalt plan. Delvis skjedde det gjennom
private organisasjoner som Norske Kvinners Sanitetsforening,
der Fredrikke Marie Qvam som initiativtaker og organisator
fikk i stand lokale foreninger og en nasjonal organisasjon med
folkehelse som formål. Med utgangspunkt i sanitetsforeningene
ble kvinner mobilisert inn i den politikken som også dreide
seg om andre ting enn sosialpolitikk. Sanitetsforeningen var et
viktig grunnlag for at det var mulig å mobilisere så mange til
den kvinneadressen som supplerte mennenes folkeavstemning
i 1905. Det var igjen en forutsetning for det videre arbeidet for
stemmerett for kvinner, som ble fullført i 1913.16

Fredrikke Marie Qvam, ukjent, Oslo Museum

kvinner fikk et særskilt ansvar for sosiale spørsmål.14
Også i Norge er det tydelig at sosialpolitiske spørsmål ble
en kvinnearena utover 1800-tallet. I Trondheim finner vi
eksempler på hvordan dette skjedde.15 Der ble det i 1809
stiftet en forening, Det velgjørende Selskab, som hadde
som hensikt å kanalisere veldedighet gjennom foreningen
istedenfor gjennom private almisser. Gjennom foreningen
skulle borgerne gi månedlige bidrag i penger eller varer, eller
forplikte seg til å underholde et visst antall mennesker med
det de trengte. Foreningen hadde en pleiekommisjon av
«paalidelige og gavnelystne Mænd», og fikk opplysninger om
hjelpetrengende fra «retskafne i Naboelavet boende Mænd».
Selskapet var altså utelukkende styrt av menn. Dette selskapet
gikk imidlertid inn allerede i 1813. I 1827 ble det stiftet
et tilsvarende selskap, Selskabet De Nødlidendes Venner.
Her var de borgerlige kvinnene kommet med som aktive
deltakere, og likevekt mellom kjønnene var tydelig et prinsipp.
Direksjonen besto av seks menn og seks kvinner. Disse sendte
medlemsinnbydelser til 40 personer, 20 damer og 20 herrer.
Et nytt rundskriv gikk til 25 damer og 25 herrer, som ble bedt
om å gi opplysning om «værdige Trængende». Damene var
med som tilsynelatende likeverdige, også i den komiteen som
utformet selskapets lover. Da selskapet fra 1837 konsentrerte
seg om å etablere barneasyl, det vil si barnehager, ser det ut til
at kvinnene fikk en mer aktiv praktisk rolle, med å inspisere
barnehagene og hjelpe til med driften. Mennene hadde likevel
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Også i stortingspolitikken ble sosialpolitikk et nasjonalt
politisk tema i årene rundt 1900. Selv om de var uten
stemmerett, trådte kvinner tydelig fram som politiske aktører.
En av dem var Fredrikke Marie Qvam, som eksplisitt brukte
sin påvirkningskraft overfor mannen Ole Anton Qvam –
stortingsmann og statsminister for Venstre. Gjennom Qvam
og andre aktive damer kan man si at kvinnene brukte sitt
utgangspunkt i det sosialpolitiske felt til å opparbeide seg politisk
erfaring og innflytelse, som i neste omgang skaffet stemmerett
og muligheter for videre politisk makt, ikke bare innflytelse på
menn med makt. Mens politikk under eneveldet i stor grad
var knyttet til husholdene, ble den individualisert i årene forut
for 1814, og spesielt i kraft av de nye stemmerettsreglene det
året. Kvinnenes utelukkelse fra stemmeretten, sammen med
nye arenaer for politisk samtale og aktivitet, gjorde politikk til
et mannlig domene. Med utgangspunkt i sin husmorrolle fikk
imidlertid kvinnene et eget felt innenfor sosialpolitikken, som
igjen ble et viktig utgangspunkt for deres adgang til politisk
virksomhet generelt.
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Svenska eftersläntrare
och norska föregångare i
politiken
Inte i något land erhöll kvinnor politisk rösträtt (stemmerett) före män. Vissa vita medelklasskvinnor
erhöll rösträtt på slutet av 1800-talet, i flertalet länder erhöll kvinnor rösträtt någon gång under
1900-talet och fortfarande på 2000-talet finns det kvinnor som saknar rösträtt (i Brunei,
Afganistan, Irak). Totalt sett har kvinnor erhållit politiska rättigheter hundratals – ja, snarast
tusentals år – efter män. I Sverige började den organiserade rösträttskampen 1902 – dvs
nästan ett halvt sekel senare än i länder som England och USA och den pågick mycket
kortare tid än i många andra länder.1
Mycket förenklat skulle man kunna betrakta
rösträttskampen som ett triangeldrama mellan kvinnor,
män och staten. Den utspelade sig på flera scener samtidigt
och man kan välja att rikta uppmärksamheten mot
rösträttskvinnor och deras arbete på lokal eller nationell
nivå, mot de (manliga) partipolitiska organisationerna och
den manliga rösträttsrörelsen och/eller mot parlamentet.
Här har uppmärksamheten främst riktats mot den svenska
rösträttsrörelsen Landsföreningen för kvinnans politiska
rösträtt (LKPR) som bildades 1903.
I detta drama har det ibland varit svårt att skilja staten från män.
Vid 1900-talets början var nämligen bindningarna mycket
starka mellan män och stat. Överhuvudtaget var offentligheten
en arena för män. Det avslöjas inte minst genom benämningar
som riksdagsman, ämbetsman, tjänsteman, förtroendeman,
ombudsman och talman. Sedan länge var det enbart män som
hade den politiska makten och makten över politiken. Det
var män som kontrollerat och representerat staten, som både
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definierat politiken och formulerat politikens spelregler, det vil
säga riksdagsordningen, som definierade vem som fick rösta,
vem som var valbar och vem som hade rätt att utöva offentlig
politik. Staten kan därför åtminstone fram till 1920-talet
betraktas både som en till hundra procent manlig arena och
som en manlig kollektiv aktör.
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt hade
ambitionen att vara klassöverbyggande och partipolitiskt
neutral, men leddes av en krets medelklasskvinnor med
liberala värderingar. Trots tydliga klass- och partipolitiska
motsättningar och trots att rösträttskvinnorna hade olika syn
på hur föreningen borde förhålla sig till män som grupp och
till det manliga partiväsendet, kunde organisationen hålla
samman hela perioden. Detta var möjligt för att medlemmarna
på ett övergripande plan var ense om att kvinnor hade en
förändringspotential i politiken, att kvinnor var underordnade
och att rösträttsfrågan var en fråga som handlade om rättvisa
och samhällsnytta. Inom föreningen fanns också en önskan
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Detta propagandavykort visar Sverige som en vit fläck på kartan
– insprängd bland länder som infört kvinnlig rösträtt. Signe
Bergmans samling, Riksdagsbiblioteket.

om samförstånd och samarbete mellan kvinnor och mellan
kvinnor och män. Man var även överens om att föreningen
skulle vara klassöverskridande, partipolitiskt obunden och
”neutral”. Problemet var bara att de menade olika saker med
neutraliteten. Diskussionerna blottlade att det fanns skilda
uppfattningar om vad som var politik och hur politik borde
bedrivas och av vilka. Skulle politik bygga på meritokrati eller
på demokrati och ett aktivt deltagande av många?
Liksom på många håll valde den svenska rösträttsrörelsen att
agera för att kvinnor skulle erhålla rösträtt –och senare även
valbarhet – på samma villkor som män. Att sträva efter rösträtt på
samma villkor som män signalerade att föreningen accepterade
rådande klassordning och att vissa personer uteslöts på grund
av låga inkomster. Det visar att den kvinnliga rösträttsrörelsen
LKPR i första hand strävade efter en könsneutral grundlag.
I praktiken innebar det att kvinnorösträttsfrågan gjordes
avhängig mäns rösträttsfråga och att LKPR arbetade för att
vissa och inte alla kvinnor skulle erhålla politiska rättigheter.
(LKPR framhöll att detta var en partipolitiskt neutral linje,
men i själva verket blev det det liberala partiets linje). Det

orsakade också viss splittring mellan rösträttskvinnor. Det
var dock inte bara politikens former eller spelregler för hur
politiken utövades som rösträttskvinnorna ville förändra,
utan också politikens innehåll och förskjuta politikens gränser
så att fler frågor blev offentliga och statliga angelägenheter.
Rösträttskvinnorna blev med tiden också ”valbarhetskvinnor”
och strävade efter kvinnors valbarhet, och kampen handlade
inte bara om rätten att representeras (rösträtt) utan också att
rätten att representera (valbarhet).

Hand i hand i hem och stat. Vykort.
Rösträttskvinnorna använde många argument för att övertyga
om det berättigade i att kvinnor erhöll politiska rättigheter på
samma villkor som män. Vissa argument – men långt ifrån
alla – känns igen både från den manliga rösträttsrörelsen i
Sverige och från kvinnliga rösträttsrörelser i andra länder.
Rösträttskvinnorna påvisade exempelvis den bristande
logiken i att svenska kvinnor fick rösta i kommunval, men
inte i riksdagsval, och att kvinnor var valbara i kommunala
sammanhang, men inte på riksdagsnivå.
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Precis som rösträttsrörelser runt om i världen lät sig
LKPR inspireras av en liberal medborgarskapsdiskurs som
utgick ifrån individen och som betonade människors lika
värde och lika rätt till integritet och självbestämmande.
Liksom i många andra länder inspirerades den kvinnliga
rösträttsrörelsen dessutom av maternalistiska idéer och
utnyttjade modern som nationell symbolfigur och framhöll att
kvinnor borde få rösträtt på grund av sina unika moderliga
egenskaper och erfarenheter. Genom att använda sig av
bilder av den goda modern och av hemmet som metafor för
nationen kan man säga att rösträttskvinnor – över hela världen
– förenklade abstrakta resonemang och försökte konkretisera
på vilket sätt kvinnor kunde göra nytta inom politiken utan
att könsordningen skulle ruckas i sina grundvalar. Kvinnor
och deras erfarenheter framstod som en outnyttjad resurs.
Underförstått skulle kvinnor inte komma att konkurrera med
män på deras arenor bara för att de fick politiska rättigheter.
Istället framhölls det ömsesidiga beroendet mellan det
offentliga och det privata, mellan män och kvinnor. Denna
politiska argumentation uttrycker i sig en intressant paradox,
å ena sidan ville rösträttsrörelsen förändra och skapa nya
genusrelationer – å andra sidan användes den traditionella
genusansvarsfördelningen i hemmet som en förebild. Samtidigt
som dessa radikala rösträttskvinnor ville bort från det gamla –
användes det gamla som mall för framtiden.
Den
kvinnliga
rösträttsrörelsen
och
hela
demokratiseringsprocessen
påverkades
också
av
försvenskningsprocessen och demokratiseringen blev en del
i uppbyggandet av en enhetlig nationalstat. Liksom i flera
andra länder blev nationalistiska idéer och begrepp viktiga och
användbara i den kvinnliga rösträttskampen. Nationalismen
visade sig i formspråket och erbjöd retoriska strategier som
stärkte och befrämjade kvinnornas rösträttsmobilisering.
Även för svenska rösträttskvinnor framstod det som en gåta att
kvinnor betraktades som del av det svenska folket och ingick
i nationen – men att de samtidigt inte hörde hemma i staten.
I Finland och Norge var rösträttsfrågan intrikat länkad till
en nationell självständighetsprocess, men även i Sverige var
nationalismen viktig som överideologi och bevekelsegrund
i rösträttskampen. Rösträtten betraktades både som en
symbol för den enskilda kvinnans myndighet och nationella
medborgarskap och som en symbol för ett lands framsynthet
och civilisationsgrad. Enligt rösträttskvinnorna var kvinnlig
rösträtt ett tecken på samhälleligt framåtskridande och de
svenska rösträttskvinnorna ville så gärna bli föregångare
och förbilder. Det framgår inte minst i en årsberättelse från
1905: ”… ett stort mål skulle man i sanning uppnå, om
Sverige blefve det föregångsland i Norden – kanske i Europa
– som införde likställighet mellan man och kvinna i fråga
om politisk rösträtt”.2 denna dröm framkommer även i ett
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tal till svenska statsministern som rösträttskvinnan Anna
Whitlock höll i oktober 1906: ”Det vore en ovansklig ära
för Sveriges män, om de voro de första i Europa som under
lugna samhällsförhållanden gåfve sina kvinnor rösträtt. Vårt
Sverige blefve då föregångslandet i vidsynt och genomgripande
rättvisa”.3 Så blev det emellertid inte. Såväl Finland, Norge och
Danmark hann före.
Med hjälp av bilder och bildspråk ville svenska
rösträttskvinnorna argumentera för det absurda i att Sverige
inte hängde med i vad som framställdes som den allmänna
utvecklingen:
Nu äro vi helt omslutna av länder, där kvinnorna
äro verkliga medborgare, och det kan ej förtänkas
oss, om vi måste fråga: äro då Sveriges kvinnor så
underlägsna de övriga nordiska ländernas, eller
är det Sveriges män, som stå så långt tillbaka i
rättrådighet?4
Summa summarum: Själva organiseringen av en kvinnlig
rösträttsrörelse kan betraktas som en protestyttring mot
den manliga rösträttsrörelsen och det mansdominerade
partiväsendet och ytterst mot män som grupp för hur de
dittills hanterat kvinnorösträtten. Genom sin blotta existens
utmanade kvinnliga rösträttsrörelser världen över en etablerad
genusordning i politiken. Rösträttskvinnorna var och ville
betraktas som levande bevis för att kvinnor kunde och ville bli
betraktade som politiska aktörer och att de hörde hemma på
politiska arenor. Rösträttskvinnor visade att politik också var
en angelägenhet för kvinnor och att politikens genus endast
var skenbart manligt.
Genom sina krav synliggjorde rösträttskvinnor att män
underlåtit att driva kvinnorösträttsfrågan och att det fanns
ett glapp mellan de politiska ideologierna och den politiska
praktiken – eller kanske snarare mellan mäns politiska retorik
och praktik. De visade därmed att män och kvinnor prioriterade
olika och att det fanns en intressekonflikt mellan könen och
menade att detta i sig var ett bevis för att intressekonflikter
omöjliggjorde att en man i alla lägen kunde representera en
kvinna.

Hvarför skola kvinnorna vänta?
Svenska rösträttskvinnor – liksom rösträttskvinnor från hela
världen – ifrågasatte politikens gränser – vad gäller form
och innehåll – genom sina krav på rösträtt och valbarhet.
De protesterade mot åtskillnaden, könssegregeringen,
som innebar att män var inneslutna i den politiska och
beslutsfattande sfären och att kvinnor var uteslutna därifrån.
De ifrågasatte också den manliga normen av vad politik
var och skulle vara och att röstning till riksdagen förutsatte
ett manligt kön. De protesterade mot mäns självtagna rätt,
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deras politiska tolkningsföreträde och det manliga politiska
systemets legitimitet. De opponerade sig emot att kvinnor var
objekt men inte subjekt i lagstiftningsprocessen.
Ur ett nordiskt perspektiv erhöll svenska kvinnor formella
politiska rättigheter sent – ja, sist i Norden. Ur ett europeiskt
perspektiv erhöll svenska kvinnor dessa rättigheter
förhållandevis tidigt – om man vidgar perspektivet och ser
kvinnorösträttsfrågan ur ett globalt perspektiv och också tar
hänsyn till etnicitet, klass osv – ja, då erhöll svenska, liksom
norska, danska och finska, kvinnor – rösträtt bland de första
i världen.

samma villkor som män innebar ett genuspolitiskt genombrott
– även om vissa genusmönster levde vidare och män för lång
tid framöver fick representera mänskligheten och det allmänna
och kvinnor fick representera sitt kön och det specifika. Därför
kan man säga att rösträttskampen kan betraktas som ”ett
stillastående trots förändring”.

På många sätt var demokratiseringsprocessen en ”oblodig
revolution” som förändrade politikens spelregler i stort och
i smått. Den förändrade villkoren och förutsättningarna för
män – men kanske i synnerhet för kvinnor – att bedriva
politik. I och med att kvinnor 1921 erhöll politiska rättigheter
förändrades tre relationer. Kvinnor fick en direktrelation till
staten. Det betydde att staten inte längre var förbehållen män,
att statens manliga väsen fick en törn och att relationen mellan
staten och män förändrades. Genom att kvinnor inlemmades
i politiska beslutssammanhang, det vil säga i riksdagen,
landstingen, kommuner och partier, förändrades villkoren i ett
slag för män, som förlorade sitt monopol över politiken och
staten. Det gjorde att relationen mellan män och kvinnor blev
mindre ojämlik, även om detta bara var ett steg på vägen mot
ett jämlikt medborgarskap.
Men även om förändringarna var många och viktiga, finns det
också stråk av kontinuitet. Kanske kan man säga att det var
en revolution med förhinder? I praktiken skulle man kunna
säga att kvinnor vann rätten att överlåta sitt beslutsfattande
till män – eftersom det tog länge innan kvinnor fick ta plats
i parlamenten i någon större utsträckning. För Sveriges del
tog det ett halvt sekel innan kvinnor blev en stor minoritet
i riksdagen och det dröjde drygt 70 år tills Sverige erhöll
en ”jämställd” representation i Riksdagen – i en kvantitativ
bemärkelse. Denna process tog tid i alla nordiska länder och
pågår alltjämt runtom i världen. Även vad gäller denna andra
demokratiseringsprocess var och är Norge föregångare.
Demokratiseringsprocessen innebar att föreställningar om kön
förändrades – men kanske bara på ytan? Kvinnor betraktades
fortsättningsvis som kvinnor och könsvarelser i första hand,
det vil säga de sågs som representanter för sitt kön eller för
ett särintresse och inte som människor eller individer eller
representanter för det allmänna. Kvinnor intresserade sig
för omsorgsfrågor och förväntades även göra det eftersom
det låg i linje med en föreställd kvinnlighet. Man kan därför
säga att den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen och andra
kvinnoorganisationer vid denna tid medverkade till att lägga
en grogrund till den genusarbetsdelning som länge fått gälla
inom svensk politik. Att kvinnor erhöll politiska rättigheter på
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Kampen om stemmerett:
Kvinners organisatoriske
stilling i Det Norske
Totalavholdsselskap
Først på slutten av 1800-tallet ble stemmerett for kvinner diskutert i den politiske verden.
I 1890 ble stemmerett for første gang diskutert på Stortinget. I det offentlige livet hadde
ikke datidens kvinner så mye de skulle ha sagt, men i foreningslivet som vokste fram på
1800-tallet spilte kvinnene en viktig rolle. I Det Norske Totalavholdsselskap hadde kvinner
rettigheter på lik linje med menn. Formålet med denne artikkelen er å belyse kvinnenes
organisatoriske status i Det Norske Totalavholdsselskap.
1859-1880: Samme rettigheter
”Stavanger yngre Afholdenheds-Forening” ble etablert av
kvekeren Asbjørn Kloster i 1859. Foreningen ble etablert med
et viktig likhetsprinsipp: den skulle være åpen for alle uansett
kjønn og religion.1 Klosters drøm var å gjøre avholdsforeningen
til en landsomfattende organisasjon, og i 1875 ble Klosters
drøm oppfylt. Da ble Det Norske Totalafholdsselskab (DNT)
opprettet, med likhetsprinsippet stadfestet i statuttene: I
paragraf 2 ble det slått fast at enhver mann eller kvinne som
forpliktet seg til å være totalavholdende kunne bli medlem. I
henhold til paragraf 20 skulle foreningens styre velges av og
blant sine medlemmer.2 Det synes derfor klart at det eksisterte
like formelle rettigheter innad i DNT.
Foreningens kvinner ble av organisasjonen oppfattet som
særlig viktige. I første omgang skulle kvinnene oppdra sine
barn til å følge avholdsprinsippet, dernest å påvirke sin mann
til edruelighet. Men kvinnene startet også opp med håndarbeid
som ble lagt ut til salg i de årlige basarene som avholdsforeningen
Fortid Nr. 4

arrangerte. Kloster selv anså håndarbeidsproduksjonen
som viktig, og gikk derfor ut i Menneskevennen (DNTs
eget tidsskrift) og oppfordret kvinnene til å danne egne
industriforeninger. Driftige kvinner i Stavanger dannet derfor
Kvindeindustriforeningen til totalavholdssakens fremme som
en underavdeling til DNT i 1865. Formålet var å bidra til
økonomisk støtte til hovedforeningen. Industriforeningene
ble ledet av et kvinnelig styre, som førte regnskap og referat
fra møtedriften. Hvor omfattende kvinneforeningene ble,
vites ikke. Men det fantes foreninger i Stavanger, Bergen og
Kristiania.3
Kvinner var en del av det vanlige foreningslivet i DNT, slik
som i mange andre humanitære foreninger i siste halvdel av
1800-tallet. Inkludert i de formelle rettighetene til DNTs
medlemmer, fulgte også stemmerett og valgbarhet. Kvinnene i
Stavanger brukte sin stemmerett og var engasjert i avgjørelser
i sin forening.4 Den formelle likheten mellom menn og
kvinner i DNT ble ikke satt under tvil før i 1879. Da ble

58

På tema

det vedtatt å flytte hovedkontoret fra Stavanger til Kristiania.
Kvinners organisatoriske rettigheter ble satt under debatt på
generalmøtet i 1880. Hva ble resultatet av generalmøtet?

1880-1886: Konflikt
På generalmøtet i 1880 ble følgende forslag drøftet: Det var
kun de mannlige medlemmene over 18 år som skulle være
stemmeberettiget. I 1880 var det den kjente sosialdemokraten
Oscar Nissen som var formann i DNT. Hvordan han
stilte seg til forslaget, vites ikke. Trolig holdt Nissen seg
til en nøytral profil. Det var nemlig en annen totalist som
markerte seg på generalmøtet, nemlig læreren Sven Aarrestad.
Aarrestad argumenterte for at kvinnene skulle beholde sine
organisatoriske rettigheter, og foreslo at ordet ”mannlig” skulle
strykes fra forslaget. Men Aarrestads argumentasjon førte ikke
frem. Generalmøtet vedtok at det var menn over 18 år som
skulle ha stemmerett og valgbarhet.5
I 1880 var det ikke debatt om hvorvidt kvinner burde arbeide
for avholdssaken, uenigheten på generalmøtet dreide seg om
hvilke arbeidsområder kvinnene skulle ha. Skulle kvinner kun
arbeide i hjemmene og påvirke sin familie til edruelighet? Eller
skulle kvinner få prøve seg på mer offentlige arbeidsoppgaver,
som for eksempel reisetalere, på lik linje med menn? Aarrestad
gjorde seg til talsmann for at kvinnene skulle arbeide og ha like
rettigheter som mennene. Mens de fleste av hans medtotalister
ønsket at kvinnene skulle ha en mer tilbaketrukket profil som
arbeidere i hjemmet og uten påvirkningskraft i foreningen:
Jo, hun skulde og hun kunne arbeide, arbeide som
ingen annen. Han satte endog hendes stille arbeide
vel så høit som mannens, der måske ved veltalenhet
og kraft kunde rope ut de sannheter, hvorpå
avholdssaken hviler. Mon ikke den edle og rene
kvinne skulde kunne virke med makt på den, som
elsker hende? En elsket hustru har innflytelse på sin
mann som ingen annen. En mors tårer, bønner og
formaninger vil ikke for bestandig falle fruktesløse
på en søns hjerte. Hvor mangen bror er ikke holdt
tilbake fra lasten ved en kjær søsters vennlige og
bønfallende ord, og hvor mangen er ikke reddet ved
hendes kjærlighet. Vilde kvinden på denne måte legge
hele sin innflytelse inn i arbeidet for avholdssaken,
skulde den snart gå frem til stor seier i vårt land; «ti
kvinnen har makt i Norge».6
Sitatet er hentet fra en tale holdt i 1880 av Anders Halvorsen,
som siden ble DNTs sekretær. Her ser vi klart at det er
kvinnenes påvirkningskraft i hjemmene som er den aller
viktigste arbeidsoppgaven. Men sitatet viser også den litt
kompliserte rollen kvinner faktisk hadde i DNT. For det første
skulle kvinner være avholdsarbeidere, oppdra sine barn til
edruelighet og å produsere håndarbeid til basarene. For det

andre hadde kvinnene selv ansvaret for kvinneforeningene,
med regnskap og bokføring, samtidig som kvinner også var
med på å arrangere basarene. For det tredje var kvinnene med
på å sikre foreningens økonomiske midler ved sitt arbeid, ved
salg av produkter i basaren. Dermed har også kvinnene en mer
offentlig profil i foreningen, som står i kontrast til det retoriske
grepet som spiller på kvinnens ansvar som mor.
To av tidsstrømningene i 1880-årene kommer godt til
syne i de videre debattene om kvinnenes organisatoriske
rettigheter i DNT. I 1880 ble stemmeretten i DNT et uttrykk
for innflytelse og medbestemmelse. Det generelle og mer
tradisjonelle synet på kvinnens rolle i hjemmet ville bli stående
i stor kontrast til innflytelsen som kvinner ville ha fått med
de nye reglene i 1880.7 Det tradisjonelle synet, hvor kvinnene
var tilknyttet arbeidsoppgaver i hjemmet og med barna, seiret
ved generalmøtet. Men det radikale synet på kvinnen som
medbestemmende hadde begynt å få feste i foreningen.
Hvordan stilte kvinnene seg til forslaget? Jo, kvinnenes
reaksjon tvang saken opp til debatt på generalmøtet i 1883.
Kvinnene i Stavanger tok i bruk alle de pressmidlene de
kunne: Medlemsdeltakelsen gikk ned fordi kvinner ikke kom
på møtene og fordi kvinnene boikottet foreningen. Det mest
effektive pressmidlet var å la være å produsere håndarbeid
til basarene. Dermed opplevde foreningen en nedgang i
sine inntekter. Ettertiden har kalt kvinnenes handling for
”strikkepinneparlamentarisme”. Historiker Brit Marit Foldøy
hevder i sin avhandling at ”Det ser dermed ut til at kvinnene
i denne situasjonen brukte de sviktende basarinntektene
som et effektivt pressmiddel for å få tilbake sine tapte
medlemsrettigheter.”8
På generalmøtet i 1883 ble det lansert tre forskjellige forslag.
Fra Røros hevdet teologistudenten Immanuel Flood at det ikke
ville hjelpe totalavholdssaken å gi kvinner tilbake stemmeretten
i foreningen. Han ønsket altså å videreføre gjeldende regler. Det
neste forslaget var framsatt av Sven Aarrestad, som igjen ønsket
å stryke ordet ”mannlig” i paragrafen, slik at stemmerett og
valgbarhet var uten restriksjoner. Lærer Thorud fra Gjøvik var
den som fikk bredest støtte for sitt forslag: kvinnene skulle få
tilbake sin stemmerett, mot at de godtok å ikke være valgbare.9
Motstanden mot kvinners stemmerett i egen organisasjon var
stor, men motstanden mot kvinnelig representasjon var større.
Heller ikke nå var kvinnene fornøyd med vedtaket, og på
generalmøtet i 1886 ble kvinnenes rettigheter igjen tatt opp.
Her var det to forslag som ble drøftet, og begge forslagene
hadde til felles at passusen ”kvinner er dog ikke valgbare”
skulle fjernes. Forskjellen var om lokallagene selv skulle
oppheve passusen, eller om den skulle strykes helt og uten
forbehold på generalmøtet.10 Resultatet av avstemningen ble
at 92 mot 19 stemmer stemte for at: ”Selskapets foreninger
kan med 2/3 pluralitet fatte beslutning om, at bestemmelsen:
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Sogneprest Halvorsen hadde støttet vedtaket i 1880 om
å innføre mannlig stemmerett og valgbarhet, men hadde
ombestemt seg under debatten i 1883. I sin bok Den Norske
Totalavholdsbevegelsen fra 1909, lot han det skinne klart og
tydelig gjennom at han nå var stolt av å ha sterke kvinner med
i ledelsen:
Senere hørtes der aldrig tale om nogen uvilje mot
kvindernes likestillethet med mændene inden
selskapet, som nu kan regne det for en ære, at det
saapas tidlig gjennemførte en reform, som siden
ogsaa andre store selskaper har antat, saaledes f. eks.
Det norske misjonsselskap i 1904.14
Med det hadde kvinnene igjen funnet sin plass i DNT, og
arbeidet med edrueligheten kunne fortsette.

Fra forening til offentlig handling

Ida Charlotte Clementine Wedel Jarlsberg, ukjent, 1879, Oslo Museum

«Kvinder er dog ikke valgbare» skal udgaa.”11 Dermed var det
opp til lokallagene selv å fjerne passusen. Det sier seg selv at det
førte til stor variasjon fra sted til sted.

1886-1889: Fra konflikt til løsning
Men striden om kvinners valgbarhet og stemmerett fortsatte
i DNT. I 1887 møtte tre kvinnelige representanter på
generalmøtet i Horten. Fra Kristiansund møtte frøken Lydia
Carlsen og fru Grønningsæter, og fra Stokke møtte frøken
Milda Holhjem. Dermed oppstod det debatt om kvinners rett
til å ta sete på generalmøtet. Etter voteringen viste det seg at
bare sju av 150 representanter ikke ønsket at de kvinnelige
representantene skulle delta på møtet. Ifølge Aarrestads bok
Spredte trekk førte dette til at tre prester fra Drammen forlot
møtet og senere meldte seg ut av DNT i protest. De kunne
ikke lenger være medlemmer i et selskap som ”stod i ledetog
med tidens radikalisme.”12
I 1887 tok Sven Aarrestad over som leder for DNT. Aarrestads
forslag til å få bukt med den interne striden, var å få valgt en
kvinne inn i hovedstyret. I 1889 ble Ida Wedel-Jarlsberg valgt
inn i hovedstyret, og Birgitte Esmark ble valgt som suppleant
(varamedlem).13 Dermed tok endelig striden om kvinnenes
organisatoriske stilling slutt.
Fortid Nr. 4

Kvinnene hadde en sterk stilling innenfor DNT. Flertallet
av kvinnene fremmet avholdssaken i hjemmene, men noen
kvinner tok spranget ut og ble offentlige aktører. Elisabeth
Edland var DNTs mest populære reisetaler. Sin første
totalavholdstale holdt hun i 1888, i 1892 holdt hun tale på
generalmøtet, og fra 1892 til sin død i 1901 arbeidet hun
som reisetaler på fulltid.15 Guro Kaarbø utga sin bok Kan
Kvinden være Afholdsarbeider i 1892, hvor hun bruker militære
metaforer for å få kvinner med i kampen: ”Kom, kvinder!
og vær med! Vi vil slutte os sammen og bygge et mægtigt
krigsskib og derfra bombardere alkoholkongens fæstninger!”16
Ida Wedel-Jarlsberg ble en av totalavholdsbevegelsens mest
innflytelsesrike kvinner. Sammen med IOGTs Ignate Carlsen
ble kvinnenes egen avholdsforening, Det Hvite Bånd, en
landsomfattende forening i Norge i 1892. Ida Wedel-Jarlsberg
ble formann, og Birgitte Esmark sekretær.17
Dette er noen eksempler på hvilke måter kvinnene selv var
med på å tøye grensene for hva en kvinne kunne foreta seg
av mer offentlig karakter. På grunn av sterke kvinner i DNT
og i totalavholdsbevegelsen for øvrig, arbeidet ledelsen i
totalavholdsbevegelsen for å fremme kvinners rettigheter i
samfunnet. Sven Aarrestad hadde vært en forkjemper for
kvinnenes organisatoriske rettigheter i 1880-årene, og han
videreførte arbeidet i de neste tiårene. I Menneskevennen
1901 feirer Sven Aarrestad vedtaket om kvinners begrensede
kommunale stemmerett på følgende måte:
Vi finder det paa sin plads at minde om, at det er
afholdsfolket, som først har brudt aabning i den
mur, som stængte kvinderne ude fra deltagelse i det
offentlige liv […]. Uden denne aabning i muren
havde neppe en beslutning som den, odelstinget nu
har vedtaget, kommet saa snart.18
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Kvinnenes solide deltakelse og arbeid i totalavholdsbevegelsen,
ble til et argument i 1894 da Brennevinsloven var oppe til
realitetsbehandling i Stortinget. Her ble det vedtatt at alle
kvinner og menn over 25 år innenfor byens grenser, fikk
stemmerett i de såkalte samlagsavstemningene. Kvinnene
brukte stemmeretten sin, og i 1895 ble 11 av 13 samlag
nedlagt.19 Det er dette Aarrestad sikter til i nevnte sitat.
Stemmeretten i samlagsavstemningene ble en åpning for
kvinners deltakelse i det offentlige samfunnet. Sagt med
venstremannen Viggo Ullmanns ord, stemmeretten i
Brennevinsloven av 1894 ble en grunnvoll som det kunne
bygges videre på ”i retning af kvindernes meddelagtighed i
kommunal og politisk stemmeret.”20
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(lest 11.10.10).
Kaarbø, Kan kvinden være afholdsarbeider, s. 12.
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«We Can Do It! », 1942, J. Howard Miller, Wikimedia Commons.
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Unionsspørsmålets
betydning for norsk og
svensk kvinnebevegelse og
stemmerettskamp
Unionsspørsmålet skapte debatt både i Norge og Sverige. Kvinnebevegelsene i disse to
landene var ikke uberørt av saken. Fedrelandskjærlighet og nasjonalfølelse fikk temperaturen
til øke og satte samarbeid om felles mål på spill. Hvordan påvirket unionsspørsmålet norsk og
svensk kvinnebevegelse og stemmerettskamp?
Mot slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet
var det et voksende internasjonalt krav fra kvinner om å bli
fullstendig inkludert i samfunnet. I alle land ble medborgerskapet definert av kjønn, og den norske grunnlovens begrep
“norsk borger” var kjønnsdefinert i den forstand at en norsk
borger var en mann. På grunn av kjønn ble kvinner utestengt
fra det nasjonale felleskapet. Kvinnene ønsket politiske rettigheter i form av allmenn stemmerett. Dette var også en tid da
moderniseringen var sterkt tilstede i samfunnet. Utviklingen
pekte fremover mot økt demokratisering, både for kvinner og
menn. Kvinnen inntok en stadig mer offentlig rolle og ble i
større grad ansett som politisk subjekt.
Den norske kvinnestemmerettsbevegelsens arbeid kan i
hovedsak knyttes til tidsrommet 1884-1913. I Sverige ble
dette arbeidet gjennomført noe senere, i perioden 1902-1921.
Oppløsningen av den svensk-norske unionen i 1905 faller innenfor begge disse tidsavgrensningene, og påvirket arbeidet for
allmenn kvinnelig stemmerett i de to landene. På hvilken måte
påvirket unionsspørsmålet kvinnebevegelsen og stemmerettskampen? Her vil hovedfokuset ligge på Norge. Jeg vil se på
utvalgte metoder brukt av den norske kvinnesaksbevegelsen i

forbindelse med unionsspørsmålet og hvordan dette påvirket
kvinnestemmerettsbevegelsene i Norge og Sverige.

Norsk kvinnestemmerettsbevegelse
Anna Caspari Agerholt skriver at det som skjer i 1884 er at
kvinnesaken går fra “hovedsaklig å være utopisk og litterær,
blir omsatt i gjerning, i agitasjon, og trer inn i et nytt og fruktbarere spor”.3 Det var i juni i dette året at Norsk Kvindesaksforening ble stiftet.4
Foreningens paragraf 1 hadde den noe svevende formuleringen: “Foreningens formål er å virke for å skaffe kvinnen den
henne tilkommende rett og plass i samfunnet”.5 Det skulle
ganske snart bli debatt blant foreningens medlemmer om hva
formuleringen egentlig innebar, og hvilke metoder som skulle
tas i bruk for å oppnå dette. Den 27. november 1885 talte
Gina Krog på foreningens første offentlige møte som ble holdt
i Otto Anderssens gymnastikklokale i Kristiania. Hennes tale
kom til å sette et sterkt preg på videre arbeid for kvinnestemmeretten. Her fastslo hun at målet var å kreve samme rett
for begge kjønn, man skulle ikke be om mindre enn mennene
hadde. Gina Krogs tale skapte protest og forargelse blant flere
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Gina Krog, ukjent, 1911, Oslo Museum

av foreningens medlemmer. I spissen for en mer forsiktig linje
sto venstremann Hagbard E. Berner, som mente at kvinnesaken hadde mer nærliggende oppgaver som måtte løses først og
beskyldte kvinnene for å “ta Syvmilsstøvler paa” og gjøre “et
storpolitisk Sving”.6 Gina Krog og kvinnesakskvinnen Ragna
Nielsen var blant dem som ikke sa seg enig i Berners fremgangsmåte, som de mente var altfor langsom og for lite radikal.
Denne uenigheten om programmet for kvinnestemmeretten
i NKF førte til at det en høstkveld i 1885 på Grünerløkka i
Kristiania ble stiftet Kvindestemmeretsforeningen (KSF), den
første rene kvinnestemmerettsforeningen i Norge.
Også i Sverige foregikk det organisering for kvinnesaken, og
Fredrika Bremerforbundet ble en betydningsfull kvinnesaksforening i denne tidsperioden. Fredrika Bremerforbundet
skulle være “en sammanslutning av män och kvinnor, verksamma och intresserade för kvinnans höjande i sedligt, intellektuelt, socialt och ekonomisk hänseende”.7 Arbeidet for alminnelig kvinnelig stemmerett i Sveriges tok imidlertid først av da
den første foreningen for kvinnelig stemmerett, Föreningen
för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) ble stiftet i Stockholm i
1902. Her hadde bare kvinner hadde tilgang til medlemskap,
til forskjell fra Fredrika Bremerforbundet, der både menn og
kvinner kunne delta. Landsföreningen för Kvinnans Politiska
Rösträtt (LKPR) ble stiftet i 1903 med Anna Whitlock som
ordfører.

I forbindelse med unionsoppløsningen ga Gina Krog og Norske Kvinders Nationalråd (NKN) ut det lille skriftet Norway
- a few Facts from Norwegian History and Politics. Skriftet var
en kortfattet oversikt over norsk historie på 23 sider hvorav, 10
av dem var om perioden 1814-1905. Norway ble distribuert
til 19 land gjennom International Council of Women (ICW),
den internasjonale paraplyorganisasjonen for kvinnesaksforeninger. Både NKN og det svenske søsterforbundet Svenska
Kvinnors Nationalråd (SKN) var medlemmer i ICW. Hensikten med utgivelsen av skriftet var å spre kunnskap om Norge,
og å øke den norske profilen i utlandet. Utgivelsen av Norway
skapte forargelse blant kvinnesakskvinner i Sverige. Reaksjonene mot skriftet omhandlet særlig det svenskene oppfattet
som feilaktig historieskrivning og miskreditering av Sverige.
Spesielt reagerte den svenske kvinnebevegelsen på bruken av
ICW som distribusjonskanal. Ved å bruke ICW, ble utgivelsen
av Norway oppfattet som en politisk handling. Da ICW ble
grunnlagt i 1888 ble det programfestet at organisasjonen var
“organised in the interests of no one propaganda”.8 De svenske
kvinnesaksforeningene hevdet at NKNs bruk av ICW gjorde
organisasjonen til et forum for politiske konflikter. Det var en
ulik oppfatning av begrepet politikk i denne sammenhengen
mellom de norske og svenske aktørene. Der den svenske kvinnebevegelsen mente at utgivelsen og distribusjonen av Norway
representerte en politisk handling, anså deres norske søstre
dette som et resultat av kjærlighet til fedrelandet. Unionskonflikten representerte et særtilfelle som “föll med andra ord mellan stolorna”9 når det kom til politikk i alminnelighet.
Skriftet Norway skapte store protester fra svenske kvinnesaksforeninger og kom til å overskygge de felles sakene foreningene
i Norge og Sverige kjempet for. Lederen i Fredrika Bremerforbundet, Anna Hierta-Retzius, gikk hardt ut mot det norske
søsterforbundet og krevde motaksjon. Lotten Dahlgren, redaktør i tidsskriftet Dagny utgitt av Fredrika Bremerforbundet,
kan trekkes fram som en av de svenske kvinnesakskvinnene
som talte for å la samarbeid om felles kjerneverdier og mål
fortsatt stå i fokus i debatten omkring Norway. Dahlgren
fordømte skriftet og fremgangsmåten som var brukt, og ga sin
støtte til SKNs protest til ICW. Til tross for personlig standpunkt samt en økende irritasjon blant svenske kvinnesakskvinner, valgte redaktør Dahlgren å være forsiktig i offentlig å eksponere det skisma som hadde oppstått mellom de norske og
svenske kvinnene som følge av unionsstriden. Ved utgangen av
1905 var Lotten Dahlgren åpen for å følge opp initiativet til
blant annet Gina Krog og Randi Blehr om å begrave stridsøksen og gjenoppta samarbeid de to landene imellom. Dahlgren
hadde derimot lite støtte fra andre svenske kvinnesakskvinner,
og det skulle fortsatt gå noen måneder før samarbeidet mellom
de norske og svenske kvinnesaksforeningenes presseorgan fant
tilbake til sin gamle form.
Fram til unionsoppløsningen i 1905 hadde samarbeidet mel-
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lom de norske og svenske kvinnesaksforeningene vært fredelig
og fruktbart. Det svenske opprøret mot Norway skapte splittelse mellom norske og svenske kvinnesakskvinner. Hvilke
motiv hadde Gina Krog og NKN for å sette det nordiske kvinnesamarbeidet på spill i 1905? I denne sammenhengen kan
den svenske historikeren Inger Hammars synspunkter i artikkelen Från brödragräl till syskontvist (2005) trekkes fram for å
belyse de norske aktørenes hensikt med utgivelsen av Norway.
At Norway skulle bli et såpass stort stridstema klarte ikke Gina
Krog og hennes medarbeidere å forutse. Man ble fra norsk side
overrasket over omfanget av protestene skriftet skapte i Sverige. De svenske kvinnesakskvinnene oppfattet Norway som en
ensidig og sjåvinistisk propagandatekst, og som var diskrediterende for Sverige. I norske kretser ble Norway ansett som
en objektiv redegjørelse for et tusenårig historisk forløp, en
opplysningstekst og et ledd i å heve Norges profil på den internasjonale kvinnearenaen. Gina Krog hadde støtte i styret
og handlet på vegne av hele NKN med utgivelsen av Norway.
Blant annet var Fredrikke Marie Qvam medforfatter.
Før unionsbruddet i 1905 publiserte Nylænde flere artikler
som omhandlet tema som nasjonalisme, norsk selvhevdelse og
irritasjon over manglende kunnskaper om Norge i utlandet.
“Norge var forsvundet i Sverige”,10 påpekte Gina Krog. Dette
temaet hadde Krog tidligere behandlet i artikkelen Det norske

folks anonymitet II fra 1903, og noe som tyder på at utgivelsen av Norway ble sett på som en forlengelse av synspunktene
i artikkelen fra 1903. “Et stort, bredt oplysningsarbeide burde sættes igang og ikke slutte før vor nationale tilværelse er
kjent og anerkjent”,11 skriver Gina Krog. Dette opplysningsarbeidet var hevet over den alminnelige politiske sfæren. Ved
å hevde at utgivelsen av Norway var en måte å spre kunnskap
og opplysning på, og altså ikke en politisk handling, kan det
tyde på at Gina Krog med ren samvittighet valgte ICW som
distribusjonskanal for skriftet. Konfliktens årsak bunner i stor
grad ut i debatten om hva man la i begrepet politikk og fred i
forbindelse med unionsoppløsningen og utgivelsen av Norway.
Begge parter anklaget hverandre for å tolke begrepene feilaktig
og for å ha handlet ukorrekt.
Norway og debatten omkring unionen forårsaket splittelse
mellom de norske og svenske kvinnene, men også innad i
den svenske kvinnebevegelsen fikk hendelsene i 1905 ringvirkninger. Debatten brakte til syne indre uenigheter blant de
ledende aktørene. Disse uenighetene og konsekvensene som
fulgte vil bli ytterligere drøftet nedenfor.

Underskriftsaksjonen i 1905
I folkeavstemningen om unionens oppløsning i 1905 knyttet
det seg spenning til om hvorvidt kvinnene fikk være med å gi

Møte i Norske Kvinders Nationalråd (NKN) i 1904, Nasjonalmuseet, Wikimedia Commons

Fortid Nr. 4

På tema

sin stemme. Fredrikke Marie Qvam, som leder av Landskvinnestemmerettsforeningen (LKSF) sendte en henstilling til
Stortinget om å inkludere kvinnene i folkeavstemningen.
Henstillingen ble ikke tatt til følge. Historiker Ida Blom påpeker at: “Kvinnene ble ikke regnet med til det norske folk da
den nasjonale selvstendigheten skulle konfirmeres”.12
Da det ble klart at kvinnene ikke fikk delta i folkeavstemningen
organiserte sentrale krefter innenfor kvinnestemmerettsforeningene med Fredrikke Marie Qvam i spissen, en omfattende
underskriftsaksjon. Resultatet ble nesten 300 000 underskrifter fra kvinner over hele Norge. “Fædrelandskjærligheten kan
ikke beregnes etter kjøn”13, skrev Gina Krog i 1905. Det var
med bakgrunn i denne tanken at skriftet Norway ble publisert
og uttalelsen ble bevist gjennom kvinnenes handlinger sommeren 1905. Underskriftsaksjonen har blitt kalt “Kvinnenes
folkeavstemning”, den samlet kvinner fra alle klasser og politiske
ståsteder og uttrykte kvinnenes brede nasjonale engasjement.
Underskriftsaksjonen ble derfor en kraftfull demonstrasjon av kvinners nasjonale interesse og deres vilje til politisk
makt. Kvinnene viste seg som politiske aktører før de i det
hele tatt fikk de politiske rettighetene. “Kvinnene praktiserte de
demokratiske rettigheter med slik overbevisning at det representerte et kraftfullt argument for politisk likestilling”,14 skriver
Gro Hagemann. Aksjonen markerte både et høydepunkt og
et vendepunkt i kampen for kvinnelig stemmerett, og var en
viktig faktor i Stortingets vedtak om å innføre begrenset stemmerett for kvinner i 1907.
De fremtredende norske kvinnene som engasjerte seg i det nasjonale spørsmålet var nært knyttet til Norsk Kvinnesaksforening og venstrebevegelsen i norsk politikk. Det var venstremenn
som Hagbard E. Berner og Ole Anton Qvam som sto i spissen for støtte til kvinnestemmeretten, og argumenterte for
kvinnenes integrering i politikken var et nødvendig ledd i
kampen for økt folkestyre. “Vi er et lidet Folk, vi har ikke Raad
til at gjøre os mindre, end vi er”,15 oppfordet Qvam da han argumenterte for kvinnestemmeretten i Stortinget i 1895. Mens
det i norsk kvinnesakbevegelse var en sterk tilknytning til den
politiske venstresiden, var det blant de ledende svenske kvinnesakskvinnene ikke bare tilknytning til den liberale venstresiden, men også til sosialdemokrater og høyresiden. På grunn av
motsetninger i politisk ståsted ble det bestemt at den svenske
Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt skulle opptre
som en politisk nøytral organisasjon. Tilsvarende organisering
hadde man ikke i Norge. Her var den nære støtten til venstresiden med på å hjelpe frem den norske kvinnestemmeretten.

Unionsspørsmålets betydning
Innad i de svenske kvinnesaksforeningene var det flere av de
ledende aktørene som hadde personlige forbindelser til Norge
gjennom vennskap, slektskap og ektefeller. Blant annet var Ann
Margret Holmgren, Ellen Key og Anna Bugge Wicksell blant
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de som uttrykte sin sympati for den norske saken. Holmgren
drev “pronorsk” virksomhet sommeren 1905, og Key og Bugge
Wicksell kritiserte den hissige svenske holdningen og oppfordret til fred mellom de to landene.16 Kvinnene som uttrykte
sin sympati med Norge tilhørte den liberale fløyen av svensk
kvinnebevegelse, og i forbindelse med unionskrisen økte mistroen mot disse fra den mer konservative høyrefløyen. I Sverige
var temperaturen omkring unionskrisen så høy at den svenske
kvinnebevegelsens pronorske aktører ble anklaget for landsforræderi av de mer konservative i bevegelsen.
Inger Hammar skriver at hendelsene i året 1905 innebar en
midlertidig svekkelse av de svenske kvinnestemmerettsbevegelsen, og ga motstanderne av allmenn kvinnelig stemmerett i Sverige et incentiv til å drøye prosessen.17 Dermed kom
unionsspørsmålet til å ha ulik påvirkning for kvinnestemmeretten i de to landene. For de norske kvinnene ble unionskrisen
et springbrett videre, for de svenske kvinnene ble den derimot
et hinder på veien mot allmenn kvinnelig stemmerett. I tiden etter unionsoppløsningen ble rehabilitering av Sverige som
nasjon det fremste prosjektet, et prosjekt som angikk alle svensker. I denne prosessen kan det synes som at krisen omkring
unionen og de ulike støttespillerne har blitt gjemt og utelatt fra
historien som et forsøk på å bevare bildet av kvinnen som et
fredens genius,18 som Hammar skriver. På denne måten kunne
de svenske kvinnene legge unionskrisen bak seg og bygge videre på argumentet om den kvinnelige særegenheten i den videre kampen om allmenn kvinnelig stemmerett.
Om man retter blikket mot Norge og kvinnene som deltok i
kvinnekamp og unionsspørsmålet her, vet man at utfallet ble
annerledes. Unionsoppløsningen fungerte som et springbrett
mot begrenset allmenn kvinnelig stemmerett i 1907 og allmenn kvinnelig stemmerett i 1913. Til tross for at de norske
kvinnene ikke hadde de politiske rettighetene til å formelt påvirke omstendighetene omkring unionsoppløsningen, viste de
styrke og vilje til politisk makt gjennom sine metoder for å indirekte påvirke politiske spørsmål. På denne måten styrket de
sitt grunnlag for å vise seg som verdige mottakere av fullt medborgerskap. For de svenske kvinnene ble uenighetene innad
i kvinnebevegelsen brukt som et argument mot kampen for
kvinnestemmeretten. Unionsspørsmålet førte her til at motsetningene mellom de liberale og de konservative ble mer synlige. De liberale kvinnene som hadde uttrykt sympati med den
norske saken ble ansett som farlige for den samfunnsmodellen,
og til og med beskyldt for landsforræderi. Unionsspørsmålet
og underskriftsaksjonen samlet de norske kvinnesakskvinnene
og styrket forholdet dem mellom. Uenighetene og debattene
med de svenske kvinnesakskvinnene forsterket denne følelsen av samhold for de norske kvinnene. Der den norske kvinnebevegelsen kom samlet og styrket ut av unionskrisen, sto
den svenske kvinnebevegelsen på mer ustø grunn.
Som forklaring på kvinnestemmerettens tidlige gjennom-
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brudd i Norge har historiker Kari Melby blant annet trukket
frem den demokratiske folkeligheten.19 Grunnlaget for denne
demokratiske folkeligheten ligger i at det norske samfunnet
hadde fri bondestand, liten overklasse og fravær av adel. Innføringen av parlamentarismen i 1880-årene erstattet embetsmannsstatens politiske system og var et skritt videre i den
generelle demokratiseringsprosessen i denne perioden. Det
vil si at det norske samfunnet i denne perioden var relativt
homogent, uten de mer markante klasseskillene som tradisjonelt sett var å finne i Sverige. Melby skriver at den særegne
politiske situasjonen i Norge ”med sterke koplinger mellom
kampen for folkestyre og kampen for nasjonal selvstendighet,
og med stemmerett som et element i begge, må forklare det
tidlige gjennombruddet for kravet om kvinnestemmerett her
i landet.20
Kvinnenes kamp for stemmerett var en del av den generelle
demokratiseringsprosessen som foregikk i Norge og over store
deler av Europa på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen
1900-tallet. Kampen for kvinnestemmeretten har virket oppdragende på kvinnene selv, og lært dem å opptre i organisasjoner.21 Gjennom stemmerettssakens organisering skjedde det
en demokratisering. Moderniseringen var jordsmonnet stemmerettskampen vokste opp fra.

plysningsskrift med utgangspunkt i fedrelandskjærlighet. I debatten omkring unionsoppløsningen ble fedrelandskjærlighet
og nasjonsfølelsen satt foran internasjonale kvinnesakssamarbeidet.
Unionsspørsmålet påvirket på ulikt vis samarbeidet i kvinnesaksbevegelsene og det videre arbeidet for kvinnelig stemmerett i de to landene. Der unionsspørsmålet virket konsoliderende på den norske stemmerettskampen, førte det
samme spørsmålet i Sverige til interne stridigheter og virket
hemmende på det videre svenske arbeidet for kvinnelig stemmerett. Kampen for stemmerett var knyttet til den nasjonale
identiteten, både på kollektivt og individuelt nivå i begge land,
men i Norge var den uløselig knyttet til en nasjonal selvstendighetskamp. Unionsoppløsningen i 1905 og alle de nasjonale
følelser og aksjoner omkring denne var en utløsende faktor for
gjennomføringen av den demokratiske prosessens siste fase –
innføringen av allmenn stemmerett for kvinner i Norge i 1913.

Unionsspørsmålet var en av faktorene som var med på å
radikalisere den politiske debatten i Norge i 1890-årene.
Spørsmål knyttet til unionen fungerte som drivkraft for
politiske debatter og fikk betydning for kvinnestemmeretten.
Kvinner i både Norge og Sverige engasjerte seg i den offentlige debatten rundt århundreskiftet, også i spørsmål som angikk unionen. Kvinnene deltok på sine egne premisser. Til
tross for at de ikke hadde de politiske rettighetene for å delta i
avstemningen viste de engasjement og vilje til å få sin stemme
hørt.
Ved århundreskiftet 1900 var det et voksende krav fra kvinner
verden over om økte politiske rettigheter. Ofte samarbeidet
kvinnebevegelser i ulike land, og dette var tilfellet for de norske og svenske kvinnene. Det var et nettverk av faglige og personlige forbindelser på tvers av landegrensene, og det var stor
enighet om det overordnede målet – allmenn stemmerett for
kvinner. Samarbeidet og utvekslingen av ideer var stor mellom
de norske og svenske kvinnebevegelsene fram til unionsbruddet i 1905. Unionsbruddet viste at konsensusoppfatningen om
union, fedreland, historie, politikk og kvinnesaken slo sprekker. Spesielt utgivelsen av skriftet Norway skulle bli avgjørende
for at det norsk-svenske samarbeidet skiftet retning. Norway
skapte sterk debatt i svenske kvinnebevegelser, og de norske
kvinnesakskvinnene ble beskyldt for å bruke ICW, den internasjonale paraplyorganisasjonen for kvinnesaksforeninger,
som politisk redskap for å fremme norske synspunkt. De norske kvinnesakskvinnene på sin side hadde vanskeligheter med
å akseptere kritikken, ettersom de mente at Norway var et opFortid Nr. 4
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Kvinnebevegelser og
medborgerskap i et
flerkulturelt samfunn
Bakteppet for denne teksten er en vedvarende tematisering av kvinnebevegelsen og etniske minoriteter
i dagspressen og andre steder, med overskrifter som for eksempel: «Har kvinnebevegelsen sviktet
minoritetskvinner?» «Bryr ikke kvinnebevegelsen seg om at minoritetskvinners mangler rettigheter
som den selv tar for gitt?» På tilsvarende vis hevdet vår nåværende kulturminister Hadia Tajik at hvit
feminisme er gjennomsyret av «vi vet bedre enn deg hva som er best for deg»-holdningen, og at
hvite feminister ikke har brydd seg om innvandrerkvinners problemer på arbeids- og boligmarkedet.1
Utsagn som disse har både forbauset, irritert og uroet meg:
Hvordan kan det ha seg at en sosial bevegelse tuftet på ideer
om søstersolidaritet preges av indre splid og anklager om svik?
Hvorfor brukes ikke «kvinnebevegelsen» som et inkluderende
begrep som rommer kvinner både fra etnisk majoritet og
minoritet? Er majoritetskvinner virkelig mer opptatt av å
snakke på vegne av minoritetskvinner enn å være solidariske
med minoritetskvinners krav? Hvorfor? Hvor er potensialet
for samarbeid?
Et demokrati må være tuftet på at sivilsamfunnet består av
informerte og engasjerte mennesker – (med)borgere – som
deltar på like vilkår i og via forskjellige politiske kanaler.
Medborgerskap handler i tillegg til formell status også
om faktisk, levd og erfart tilhørighet og inkludering.2 Det
handler ikke bare om enkeltpersoner, men også om relasjoner
mellom personer og grupper. Sosiale bevegelser er en arena
for kollektiv mobilisering som både kan fremme og hemme
medborgerskap. Spørsmålet i denne sammenhengen er: Hvilke
vilkår for medborgerskap har kvinnebevegelsen for kvinner
med etnisk minoritetsbakgrunn?
Et spleiselag mellom EU, Norges forskningsråd og

Universitetet i Oslo gjorde det mulig å undersøke forholdet
mellom kvinnebevegelse og medborgerskap i Norge, Spania
og Storbritannia.3, 4 Vi studerte mobilisering av etniske
majoritets- og minoritetskvinner (innvandrerkvinner/kvinner
med innvandrerbakgrunn, roma og samiske kvinner) fra
1970-tallet, og intervjuet aktivister om samarbeid og konflikter
mellom etniske majoritets- og minoritetskvinneorganisasjoner.
Inspirert av svart feminisme, postkolonial teori og kritiske
studier av hvithet – med forskere som Benita Roth, Ruth
Frankenstein og Julia Sudbury – har vi undersøkt om
majoritetskvinners organisasjoner har støttet og tatt opp i seg
eller avvist saker som er reist av minoritetskvinner.5 Dessuten
har vi sett på organisasjonenes myndighetspåvirkning når det
gjelder likestillings- og antirasistisk politikk, spesielt i forhold
til vold mot kvinner. I den resterende delen av denne artikkelen
avgrenser jeg meg til noen funn fra Norge.

Mobilisering og organisering
Når kvinner mobiliserer på etnisk grunnlag, eller i separate
majoritets- og minoritetsorganisasjoner, skyldes det at de har
ulike interesser og behov, men også at de har forskjellige etniske
lojaliteter og tilhørigheter. I likhet med Roth har vi sett at
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minoritetskvinner både organiserer seg som svar på problemer
og muligheter innenfor minoritetsgruppen, og i forhold til
majoritetskvinnebevegelsen. For eksempel mobiliserer ulike
minoritetskvinnegrupper til forskjellig tid, og forskjellig fra
majoriteten, og ut fra ulike saker.
For å illustrere noen av forskjellene viser jeg en tabell for
politisk mobilisering av etniske (norske) majoritetskvinner,
samiske kvinner og innvandrerkvinner som er inspirert av
Stein Rokkans faseteori.6 Rokkans poeng var at de fire fasene
må overvinnes i tur og orden, men at strukturelle, politiske,
kulturelle og politiske forhold avgjør når og hvordan dette
skjer – i samspill med strategiene til elitene og de mobiliserte
grupper:
Vi ser at den første organisasjonsdannelsen kommer på
ulike tidspunkt, og tilgangen til maktposisjoner likeså. Også
situasjonen og sakene som førte til mobilisering var forskjellige.
I 1884 hadde ikke norske kvinner stemmerett, og hadde
knapt fått adgang til høyere utdanning. Da samiske kvinner
mobiliserte på 1970-tallet var endringer i reindriftlovgivning
av stor betydning, men den formelle organiseringen ble utsatt
på grunn av den generelle samepolitiske kampen i forbindelse
med Alta-saken og urfolksrettigheter.7 Innvandringsstopp
og reglene for familiegjenforening var det som spesifikt
vekket svarte feministers harme,8 og de var forankret i den
antirasistiske bevegelsen.

komplementære kjønnsroller har gitt grobunn for feministiske
organisasjoner i et kjønnsdelt organisasjonslandskap,
har nyere normer om kjønnslikestilling bidratt til et
mer «avkjønnet» organisasjonssamfunn.9 Da med færre
majoritetskvinneorganisasjoner som dessuten sliter med å
opprettholde medlemsmassen. Samtidig har kvinner med
etnisk minoritetsbakgrunn dannet en rekke organisasjoner,
godt hjulpet av offentlige støtteordninger.10 Den første var
Foreign Women’s Group (FWG), som startet i 1979.
Kvinnene i FWG ga ansikt og stemme til ”svart feminisme”
– eller antirasistisk feminisme – i Norge med sine paroler om
“selvstendig status for innvandrerkvinner” og “kamp mot rasisme
er også kvinnekamp”. 11Samiske kvinner mobiliserte også på
1970-tallet, men en formell samisk kvinnepolitisk organisasjon
ble først etablert i 1988, med Sáráhkká .12

Anerkjennelse i kvinnebevegelsen
Når det gjelder konflikt og samarbeid mellom majoritet
og minoritet i kvinnebevegelsen, viser intervjuer13 hvordan
feministiske aktivister snakker om relasjoner i kvinnebevegelsen.
For det første er det betydelige frustrasjoner på «begge sider» av
det etniske majoritets- og minoritetsskillet, frustrasjoner som
har vært der siden 1970-tallet. En aktivist forteller for eksempel
da Foreign Women’s Group arrangerte workshop under FNs
internasjonale kvinnekonferanse i København i 1980 for å
informere om innvandrerkvinners situasjon i Norge, fikk de
negative reaksjoner fra hvite feminister:

Kvinner har mobilisert på grunnlag av kjønn og dannet egne
kvinneorganisasjoner helt siden fremveksten av frivillige
organisasjoner på 1800-tallet. Mens kjønnsdominans og

Og da kom norske kvinneorganisasjoner (…) og
hadde sånn typisk den reaksjonen med at vi satt og

Politisk mobilisering av majoritets- og minoritetskvinner
Etnisk norske kvinner
Samiske kvinner

Innvandrerkvinner

Legitimering

1884

1988 (1)

1978

(første formelle
kvinneorganisasjon)
Inkorporering

Norsk
kvinnesaksforening
1913

Sáráhkká
1989

Foreign Women’s
Group
1983

Allmenn stemmerett

Sametingsvalget

Representasjon i
lovgivende forsamling

1921

1993 (2)

Karen Platou

Utøvende makt

1945/46

Johanne Gaup og
Mimmi Bæivi
1997

Stemmerett ved
lokalvalg
2001
Afshan Rafiq
2000

(statsråd, statssekretær)

(1) Brurskanken samiske kvindeforening ble stiftet i i1910, men ble nedlagt noen år seinere.
(2) Kvinner valgt til Sametinget in 1989.
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snakket om diskriminering og rasisme i Norge. Det
var sånn total blokk, altså, fra mange av de norske
representantene. Mange av de øvrige europeiske
kvinnerepresentantene skjønte utmerket hva vi
snakket om. Og så var det bare totalt den derre
sperren. Blendegardinen som gikk ned.14
Denne workshopen i 1980 var trolig det første offentlige
møtet mellom de organiserte svarte feministenes og norske
kvinneorganisasjoner. Den bevisstgjorde begge parter om at
«det fins en annen virkelighet i Norge enn det etnisk norske
kvinner nødvendigvis har vært opptatt av», som en av de vi
intervjuet sa. Møtet virket «samlende og politisk integrerende»
- for svarte feminister, «men også polariserende og skjerpende.
(…)» i forhold til de norske kvinnene. En «relasjonstone» ble
satt i København, i og med majoritetskvinnenes «motstand og
skepsis» mot innvandrerkvinnenes agenda.15
Svarte feminister opplevde å bli totalt avvist, og reagerte med
sinne og anklager mot norske kvinner for manglende forståelse
og solidaritet. Studiegruppa i Foreign Women’s Group hevdet
at den norske kvinnebevegelsen verken forsto eller aktivt
prøvde å bekjempe «den rasistiske undertrykkingen kvinner
fra tredje verden blir utsatt for i vesten og her i Norge. Tvert
imot, det kan heller se ut til at de er med på å opprettholde og
videreføre myter og fordommer om kvinner fra denne del av
verden og dermed undertrykkingen av dem».16 FWG kjempet
for at kampen mot rasisme måtte være en naturlig del av den
feministiske kampen, og utfordret «norske feminister til å
solidarisere seg med oss på dette grunnlaget».17
Opplevelsene av ikke å bli hørt og forstått speilvendes i en
viss forstand i intervjuer med hvite feminister om situasjonen
på 1980-tallet. Mange var sterkt opptatt av internasjonalt
solidaritetsarbeid overfor kvinner i Den tredje verden.
En av dem vi intervjuet husket spesielt godt en gang hun
tok med seg en berømt utenlandsk kvinneaktivist til en
innvandrerkvinneorganisasjon. Kvinnen var nettopp sluppet
ut av fengsel i sitt hjemland, men ble likevel ikke møtt med
særlig interesse blant innvandrerkvinnene. De var mer opptatt
av å skjelle ut den norske kvinneorganisasjonen vår informant
representerte, i følge henne:
Så det var et veldig pussig møte hvor jeg bare satt der
og ble liksom skjelt ut etter noter. (…) Og det var
liksom null interesse for gjesten fra utlandet. Og den
skyllebøtta kom hver gang. Men første gangen så var
jeg lite forberedt på den, og det var en sånn kritikk
som var… det var mye riktig. Mye riktig. (…) det var
på ingen måte, ... jeg synes den beinharde kritikken,
den fungerte ikke positivt oppbyggende, men den
skremte oss i riktig retning.18
Kritikken fra svarte feminister ble oppfattet som så hard at

den virket mot sin hensikt på norske feminister. Mange
syntes, som nyfeministen Birgit Bjerck, at samarbeid mellom
organisasjonene var viktig, men protesterte mot «den tonen
organiserte innvandrerkvinner tar overfor oss. Det skremmer
oss slik at vi nesten ikke tør å uttale oss om rasismen». 19
Samiske kvinner var heller ikke særlig fornøyd med forholdet
til majoritetskvinnebevegelse. Jorunn Eikjok, mangeårig
samisk aktivist og forsker, sa det slik:
Vi var upopulære blant våre samiske brødre fordi vi
brakte kvinnespørsmål inn i samenes rettighetskamp.
Vi var upopulære blant våre medsøstre i
storsamfunnet fordi vi tok opp tok opp vår etniske
og kulturelle identitet som kvinner. Våre brødre
latterliggjorde oss fordi kjønn var irrelevant for dem,
våre nordiske søstre irettesatte oss og ga oss en skrape
fordi minoritets- og urfolksspørsmål var irrelevante
for dem.20

Manglende anerkjennelse også i dag
Situasjonen i dag sett fra minoritetskvinner kan oppsummeres
i dette utsagnet:
Det er stor avstand mellom norske kvinner i
kvinneorganisasjoner [og minoritets-kvinner]… Jeg
tror ikke norske kvinner i kvinneorganisasjoner bryr
seg så mye om minoritetskvinner. Jeg tror ikke det…
Veldig få bryr seg om hva som skjer med innvandrere
og minoritetskvinner. De tror ikke det er viktig… Jeg
tror ikke at norske kvinne-organisasjoner kjenner til
de problemene minoritetskvinner har.21
Generelt viser intervjuene med kvinnelige aktivister i
henholdsvis majoritets- og minoritetskvinneorganisasjoner to
veldig ulike oppfatninger av forholdet mellom minoritet og
majoritet i kvinnebevegelsen. Minoriteten føler seg alt annet
enn inkludert og anerkjent som likeverdig partner når de
snakker om rasisme i Norge, mens majoriteten irriterer seg
over anklagene fra svarte feminister. Det er et tydelig «vi» og
«dem» når gruppene omtaler hverandre.
I stedet for tilhørighet og deltakelse på like vilkår,
opplever minoritetskvinner at de blir oversett og overhørt.
Majoritetskvinneorganisasjoner flest har ikke integrert et
systematisk antirasistisk arbeid i sin virksomhet. Fortsatt
mener mange majoritetskvinner at det er vanskelig å forholde
seg til anklager om hverdagsrasisme.
Når det gjelder samarbeid på tvers av etnisk majoritets
og minoritet skal det først sies at organisasjonslandskapet
er mindre delt i majoritet og minoritet i dag enn på
1980-tallet. For eksempel FOKUS (Forum for Kvinner og
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Utviklingsspørsmål), en paraplyorganisasjon som favner på
tvers av etniske skiller. Men når det er sagt var det ikke så
mange eksempler på samarbeid som ble nevnt av aktivistene
vi intervjuet22, men det var eksempler spesielt i forbindelse
med kvinners rettigheter ved familiegjenforening. I seinere
tid har det vært samarbeid på tvers om skyggerapport til
den norske offisielle rapporten til FNs Kvinnekonvensjon i
2011, og det var for eksempel samarbeid om å få valgt inn
flere kvinner ved siste kommunevalg. Men majoritetskvinner
strever fortsatt med å finne en farbar vei i det vanskelige
terrenget mellom å anerkjenne kulturelle forskjeller og å
kritisere patriarkalske praksiser uten å bli møtt med anklager
om rasisme. De forstår ofte minoritetskvinners problemer
i forhold til deres kulturelle bakgrunn, i motsetning til
hvordan de forstår majoritetskvinners problemer i forhold
til sosiale strukturer.23 Minoritetskvinner som vil inkludere
anti-rasisme i den feministiske agendaen, er ikke fornøyd med
responsen de får fra majoritetskvinnebevegelsen. Majoritetens
mangel på engasjement eller misforståtte hjelpefokus skaper
grunnlag for fortsatte skuffelser og anklager om svik. Et
likeverdig medborgerskap som kan hente næring fra gjensidig
anerkjennelse og støtte i kvinnebevegelsen har fortsatt
vanskelige kår.
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Den egyptiske
kvinnebevegelsen
I 1911 talte den 25 år gamle egyptiske kvinnen Bahitat al-Badiyah til den egyptiske
nasjonalforsamlingen, en forsamling bestående utelukkende av menn. Hun argumenterte
for at revitalisering av det egyptiske samfunnet forutsatte en reformering av familien, og i dette
avskaffelse av patriarkatet.1 De feministiske kravene hun fremla var de første av sitt slag i
Egypt og ble førende for Egypts første organiserte kvinnebevegelse, Egyptian Feminist Union
(EFU). Til tross for omfattende aktivisme blir denne delen av Egypts historie ofte glemt.
Islamsk modernisme og egyptisk nasjonalisme vokste frem
parallelt på begynnelsen av 1900-tallet, med imperialismen
som bakteppe. Det er innenfor dette politiske klimaet at
egyptisk feminisme tok form. Historikeren Ellen Fleischmann
hevder at den organiserte kvinnebevegelsen i Midtøsten var
del av globale strømninger, men peker på kolonialismen
som betingelse for formen denne og andre bevegelser fikk.2
Historikeren Margot Badran trekker frem at den egyptiske
feminismen fra starten var forankret i islam og nasjonalisme.3
Med dette som utgangspunkt ønsket jeg å undersøke hvilken
betydning forankringen i islam og nasjonalisme kan ha hatt for
utviklingen av kvinners rettigheter i Egypt i perioden 19191945.

Feministiske visjoner
I Midtøsten har kritikere av feminisme, da som nå, forsøkt
å definere feminisme som et fenomen påtvunget av Vesten.
Kvinnebevegelsen i Egypt på 1920-tallet så imidlertid sin
feminisme som uttrykk for et universelt fenomen.4 Jeg vil
bruke Margot Badrans definisjon av egyptisk feminisme i
perioden 1920-1945:
The awareness of constraints placed upon women
because of their gender and attempts to remove these
constraints and to evolve a more equitable gender

system involving new roles for women and new
relations between woman and men.5
Endring av kjønnsrollemønster lå altså i den egyptiske
feminismens kjerne, og politiske rettigheter var ikke det
sentrale. Egyptisk feminisme ville ifølge Badran opprette en
”diskré diskurs” med elementer fra islamsk modernisme og
nasjonalisme.6 Det var med andre ord en kompromissvennlig,
nasjonsbyggende feminisme med forankring i islam.
Kvinnebevegelsen i Egypt definerte seg ikke selv som feminister
før opprettelsen av EFU i 1923.
Fordi den egyptiske feminismen vokste frem parallelt med
den nasjonale bevegelsen, kan det være på sin plass å presisere
kort hva slags nasjonalisme det var snakk om. Den nasjonale
bevegelsen stod inne for det som kan kalles watan-tradisjonen
– et ord som kan oversettes med fedreland – og var i hovedsak
en sekulær form for patriotisme.7 Selvstendighet fra britene
og konstitusjonelle rettigheter var viktigere enn å fremme en
kulturell identitet knyttet til arabisk språk og islam.8
Fra 1800-tallet vokste Egypt frem som en moderne
stat, integrert i verdensmarkedet, med utbygging av
kommunikasjon, sekularisering, urbanisering og teknologisk
innovasjon. Fra 1882-1923 var Egypt i realiteten en britisk
koloni.9 Også tolkningen av islam ble modernisert, gjennom
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en reformbevegelse som vokste frem mot slutten av 1800-tallet,
ledet av egypteren Muhammed Abduh. Han argumenterte for
at det ikke var et motsetningsforhold mellom åpenbaring og
fornuft og at nytolkning var en forutsetning for fremskritt og
utvikling. Dette var stikk i strid med den rådende doktrinen i
islam, som kort sagt gikk ut på at Guds budskap ikke kunne
tolkes av mennesker, det skulle praktiseres taqlid, lydig
etterligning av de tidlige lærde.10 Abduh argumenterte for at
patriarkatet ikke var i islams sanne natur. Dette argumentet ble
sentralt i den egyptiske feminismen.
Før 1919 var kvinnebevegelsens aktivitet av intellektuell
karakter. Kvinnene konsentrerte seg om å publisere artikler
av og for kvinner, både i kvinnepressen og i allmennpressen.11
Det er særlig tre personer som utpeker seg i den egyptiske
kvinnebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet: Huda
Shaarawi (1879-1947), Nabawiyah Musa (1886-1951)
og Malak Hifni Nassif (1886-1918), mest kjent under
pseudonymet Bahithat al-Badiyah. Første verdenskrig førte
til økt misnøye mot den britiske kolonimakten. En egyptisk
delegasjon, Wafd, dro i november 1918 til London for å
fremme kravet om selvstendighet. Denne delegasjonen ble
en viktig politisk aktør i Egypt i mellomkrigstiden. I London
ble delegasjonen arrestert, og det brøt ut demonstrasjoner i
Kairo. Dette ble startskuddet for frigjøringsrevolusjonen,
som førte til formell selvstendighet. Under revolusjonen i
1919 demonstrerte kvinner for første gang side om side med
menn. Det ble også opprettet en kvinnegren av Wafd som
kunne drive revolusjonen videre, dersom medlemmer av Wafd
skulle bli arrestert. Deltagelsen i kampen for selvstendighet
ble en bro fra pragmatisk og diskré feminisme til organisert
virksomhet.12 Egypt ble formelt selvstendig 28. februar 1922,
og i 1923 fikk landet ny grunnlov. Kvinner fikk verken
stemmerett eller adgang til politiske verv.13 For å stille til valg
i den nye nasjonen måtte man, i tillegg til å være mann over
21 år, ha mulighet til å betale en betydelig sum penger.14 Slik
diskriminerte grunnloven både på grunnlag av kjønn og klasse.

Fra visjon til aksjon
I 1923 stiftet Huda Shaarawi Egyptian Feminist Union, som
var den første selvstendige organiseringen av kvinnebevegelsen
i Egypt.15 I programerklæringen skisserte organisasjonen 32
krav fordelt på tre områder: nasjonale, sosiale og feminine.
De nasjonale kravene gikk i hovedsak ut på full nasjonal
selvstendighet for hele den egyptiske nasjonen (inkludert
Sudan). De sosiale kravene dreide seg om sosioøkonomiske
utfordringer, og var hovedsakelig kjønnsnøytrale, utdanning
ble fremhevet som særdeles viktig. De feminine kravene kom
sist i programerklæringen, og var de eneste som eksplisitt dreide
seg om kvinner.16 Charlotte Weber skriver at EFUs hovedmål
var å reformere kvinnens status i familien.17 Kvinnen ble
redefinert innenfor eksisterende rammer og frigjøringen fra det
tradisjonelle patriarkatet ble selve symbolet på modernisering
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av samfunnet. Det var imidlertid ikke snakk om et brudd med
islam, da EFU aldri avvek fra sitt mål om likestilling innenfor
islams rammer.18
I Egypt på 1920-tallet var alle rettsområder underlagt
sekulær lovgivning, bortsett fra familieretten som var
underlagt islamsk lov, sharia. I klassisk islamsk teologi er
kvinnen underlagt mannens autoritet.19 Man kan derfor stille
spørsmål ved muligheten til å oppnå likestilling innenfor
disse rammene. Badran poengterer at egyptiske feministers
kritikk av familieretten var moderat, om ikke konservativ, de
kritiserte menns misbruk av sin rolle fremfor å stille spørsmål
ved selve rolledelingen.20 Dette kan virke noe paradoksalt fordi
EFUs målsetning var nedbygging av patriarkatet, altså den
tradisjonelle rolledelingen i de fleste muslimske samfunn. På
1920-tallet var EFUs hovedfokus å fremme krav om lovendring
i saker som minimumsalder for giftemål, avskaffelse av
polygami, regulering av skilsmisse, rett til arv og så videre. Man
henvendte seg altså til den politiske eliten, reformforsøkene var
imidlertid lite vellykkede.21 Fra 1930-tallet endret EFU taktikk,
og henvendte seg direkte til kvinnene med en oppfordring om
utvidelse av morsrollen.22 Det er nok ikke tilfeldig at skiftet
kom på dette tidspunktet, da det sammenfalt med fremveksten
av islamsk konservatisme. Ved å unngå kontroversielle temaer
kunne EFU få økt støtte fra konservative i en tid der de ønsket
å nå et bredere publikum.23 Dette kan være en av årsakene
til at EFU ikke inntok en mer konfronterende posisjon mot
skjevheter mellom kjønnene.
EFU omfattet både muslimer og kristne, men organisasjonen
evnet likevel ikke å inkludere alle nasjonens kvinner og
fremme klassemobilitet.24 Sammenlikner man med en
samtidig bevegelse som i likhet med EFU forfektet arven
etter Abduh, kommer dette tydelig frem. Det muslimske
brorskap (stiftet i 1928) drev veldedig arbeid på grasrota, og
var nært knyttet til arbeiderbevegelsen.25 EFU, på den andre
siden, appellerte i hovedsak til over- og middelklassekvinner,
med lav oppslutning blant lavere klasser. Den ble aldri en
massebevegelse sammenlignet med Det muslimske brorskap.26
Et eksempel på EFUs orientering mot overklassen er kampen
(og gjennomslaget) for å heve jenters giftemålsalder til 16 år.
Middel- og overklassen kunne dermed bruke tiden sin på
utdanning, mens det for de fattige kvinnene opplevdes som
en stor økonomisk belastning. Det eksisterte i liten grad et
lønnsarbeidsmarked for kvinner, og senere giftemål betydde at
familien måtte forsørge døtrene i lengre tid.27
EFUs manglende evne til å inkludere et bredere lag av
befolkningen kan skyldes deres tilhørighet til middel- og
overklassen, deriblant deres forhold til Wafd, delegasjonen
som fremmet krav om egyptisk selvstendighet overfor
britene. Lederskapet i Wafd kom hovedsakelig fra landeiende
overklasse og beskjeftiget seg med selvstendighetsspørsmålet
fremfor å arbeide for svært tiltrengte sosiale reformer.28 I likhet
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også selv at politisk deltagelse ikke var EFUs hovedmål.34 EFU
konfronterte ikke den politiske eliten som så tydelig definerte
kvinnen som underordnet mannen, til tross for at dette burde
vært i strid med EFUs mål om likestilling.
Først fra 1934 ble stemmerett et uttalt mål for EFU.35 Men det
er interessant at stemmerett, som var et av hovedmålene for
Vestens kvinnebevegelser, fikk relativt liten plass i bevegelsens
program. Istedet fikk enkelte symbolsaker en mer sentral plass,
slik som med bruken av slør.36 Sløret ble tidlig sett som et symbol
på haremskulturen der man praktiserte kjønnssegregering
og kvinner var avsondret fra offentligheten. Et av Shaarawis
slagord var jo nettopp: ”kvinnen ut av haremet”. Slør var et
sentralt tema for kvinnebevegelsen fra starten, og etter en
konferanse i regi av International Woman Suffrage Alliance i
Roma i 1923 fjernet ledende skikkelser i EFU sløret. I 1937 ble
det utstedt en fatwa fra al-Azhar-universitetet i Kairo, som slo
fast at verken Hanafi- eller Maliki-skolen krever slør.37 Dette
var imidlertid en sak som angikk middel- og overklassen. I
lavere klasser og i rurale strøk hadde man ikke praktisert
kjønnssegregering, og slør var lite utbredt.

Huda Shaarawi, ukjent, Wikimedia Commons.

med dem var EFUs kampsaker preget av at medlemmene
var tilknyttet samfunnets elite. Dette understrekes også av
Shaarawi selv, som skriver i sine memoarer skriver om livet
som overklassekvinne, der hun var isolert fra samfunnslivet, og
at dette var motivasjonen for aktivismen.29

Grunnloven av 1923 og stemmeretten som uteble
Kvinnens status i grunnloven videreførte hovedessensen i en lov
fra 1920. I loven ble kvinnen riktignok definert som individ,
men uten autonomi i familien. Hun skulle være økonomisk
avhengig av mannen og fikk ikke lik rett til skilsmisse.30 Hennes
rettigheter i den nye grunnloven begrenset seg altså til hennes
rolle i familien. Når kvinnebevegelsen brøt med mennene i
Wafd omkring 1924, må en årsak ha vært deres neglisjering
av kvinners rettigheter.31 Statsviteren Mervat F. Hatem har på
den andre siden hevdet at EFU opptrådte lite konfronterende
mot Wafd og grunnloven.32 Et eksempel på EFUs holdning
finnes i programerklæringen hvor: ”the goal was to raise the
social and public level of women so that they could be worthy
of participating with men inn all rights and obligations”.33
EFU argumenterte altså for at kvinnen på dette tidspunktet
ikke var moden for politisk deltagelse. Shaarawi understreket

Det manglende fokuset på stemmerett i begynnelsen kan ha
sammenheng med EFUs generelle politikk. I erklæringen fra
1934 heter det at ”after a fifteen-year struggle it is time for
the Egyptian Woman to have the right to vote and to become
a member of parliament”.38 Også her argumenteres det for
at kvinnen måtte bli moden før stemmerett kunne innføres.
I 1934 hadde imidlertid EFU oppnådd resultater innenfor
utdanning. De hadde sikret seg et utvidet handlingsrom, og
kunne derfor argumentere for at kvinnen nå var moden for
stemmerett.39 I et regionalt perspektiv er det heller ikke tilfeldig
at stemmerett kom på agendaen i 1934, da Tyrkia samme år
ble det første landet i Midtøsten som ga kvinner stemmerett.40
Kravet om stemmerett i perioden 1934-1945 fikk imidlertid
ikke gjennomslag. Det er tre hovedårsaker til dette. For det
første ble ikke stemmerett støttet av Wafd, som var den politiske
eliten.41 Når man kunne gjøre felles sak med partiet, som i kravet
om utdanning, førte dette til utstrakte rettigheter, mens man
ikke oppnådde det samme når det gjaldt stemmerett. EFU var
i et avhengighetsforhold til Wafd. For det andre mislyktes man
i å bygge en bred allianse med nasjonens kvinner. Da Tyrkia
ga kvinner stemmerett i 1934, førte dette til økt aktivisme
for stemmerett i Egypt. Mot midten av 1940-tallet fantes
det tre kvinneorganisasjoner med felles mål: bekjempelse av
kolonialismen og allmenn stemmerett.42 Problemet var at de
tre organisasjonene ikke klarte å overkomme klasseskillene og
dermed bygge en sterk allianse.43 Den tredje årsaken til at EFU
ikke oppnådde stemmerett i denne perioden er at deres fokus
ble flyttet utenfor Egypts grenser. Fra 1939 var EFU svært
opptatt av det palestinske spørsmålet og jødisk innvandring til
Palestina. Fokuset på Palestina gjorde at stemmerettskampen
kom i bakgrunnen.44 Bekjempelse av kolonialismen i Palestina
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ble således viktigere en kvinnekamp på hjemmebane.

Utdanning og arbeid
Utdanning var det eneste området i grunnloven hvor kvinner
fikk samme rettigheter som menn, grunnskole ble obligatorisk
for både jenter og gutter.45 Nabawiyah Musa og Bahithat alBadiyah hadde på begynnelsen av 1900-tallet argumentert for at
kjønnsforskjeller var sosialt konstruert. En nedbygging av disse
forskjellene ville legge grunnlaget for likestilling, og verktøyet
måtte være utdanning.46 Utdanning er et av de få områdene
hvor EFU faktisk formulerte konkrete mål, utdanning ble også
en viktig arena for å fremme kvinnerettigheter.
Utdanning av kvinner ble legitimert på to måter, av islam
og av nasjonalisme. Konservative nasjonalister hadde en
romantisk forestilling om at utdanning av en mor var
utdanning av nasjonen. Slik forente de muslimske verdier med
nasjonalisme.47 Man søkte etter eksempler fra profetens tid, og
henviste til Koranens evigvarende budskap om læring for alle
muslimer når man argumenterte for utdanning av kvinner.48
Enkelte feminister og liberale nasjonalister på midten av
1920-tallet grep lengre tilbake i historien. De så heller den
gamle egyptiske sivilisasjonen som et historisk høydepunkt,
og hevdet at kvinner på denne tiden var opplyst. Etter dette
hadde sivilisasjonen forfalt og kommet under utenlandsk
kontroll. Årsaken til forfallet var, i følge feministene, kvinnenes
lave kunnskapsnivå.49 I et slikt perspektiv ville utdanning av
kvinner føre til en revitalisering av nasjonen. Slik ble altså
kvinners adgang til utdanning på den ene siden legitimert av
islam, samtidig som det polytetistiske gamle Egypt ble satt
som et slags forbilde. Islam forfekter en sterk monoteisme,
så de to legitimeringene ble motstridende, og islam kom på
kollisjonskurs med den nasjonalistisk orienterte feminismen.
Likevel var utdanning av kvinner støttet både av konservative
og av den nasjonale bevegelsen. De var til dels voldsomt uenige
om utdanningens innhold og bruksområder, men ikke om at
kvinner måtte få tilgang til utdanningen. Det kan tolkes som
at EFUs evne til å forene utdanning med nasjonalisme, uten
at dette trosset konservatives mål, var en forutsetning for at
kvinner fikk rettigheter på dette området.
På begynnelsen av 1930-tallet ble betalt arbeid for kvinner et
tema i den feministiske kampanjen. Mannlige nasjonalisters
holdning til arbeid var todelt. På den ene siden argumenterte de
liberale for at nye roller for kvinner i samfunnet var nødvendig
for nasjonal frigjøring.50 Det var lite gunstig for nasjonen at
britiske kvinner hadde arbeid som egyptiske kvinner heller
kunne utført. Egyptiske kvinner i arbeid kunne altså vært
et viktig ledd i kampen mot kolonialismen.51 På den andre
siden argumenterte konservative nasjonalister for at kvinnens
kulturelle rolle, som muslim og egypter, var i hjemmet.52
Utdanning var mindre kontroversielt enn arbeid, og ble støttet
både av liberale og av konservative. Når det gjaldt arbeid var
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disse frontene splittet, og EFU fikk ikke tilstrekkelig støtte.
Liberale nasjonalister ønsket ikke å trosse konservative krefter,
og det er nok ikke tilfeldig at dette sammenfaller i tid med
konservatismens fremvekst.

Aktivisme med få resultater
Til tross for en omfattende aktivisme og organisering
i tidsrommet 1919-1945 oppnådde den egyptiske
kvinnebevegelsen få konkrete resultater. EFU baserte seg på
et rammeverk som i liten grad åpnet for utvikling av politiske
rettigheter. De ønsket likestilling uten å bryte med den
da rådende tolkningen av islam, der kvinnen er underlagt
mannens autoritet. Innenfor et slikt rammeverk var det
vanskelig å hevde kvinners rett til like politiske rettigheter.
Politiske rettigheter var heller ikke EFUs overordnede mål, de
siktet heller mot en reform av kvinnens status i familien. Man
kan imidlertid stille spørsmål ved deres mulighet til å utøve
innflytelse uten å være forankret i islam. Det var vanskelig å
gjennomføre endringer som brøt med muslimske verdier.
Islam kunne både brukes som legitimerende kraft, men også
hindre utviklingen av rettigheter. EFUs tilhørighet til over- og
middelklassen ble også et hinder, i den forstand at de i liten
grad klarte å mobilisere de lavere klassene. Da innføringen av
allmenn stemmerett i Tyrkia skapte et handlingsrom, evnet
ikke EFU å organisere seg på tvers av klasseskillene for å
utnytte muligheten. Indirekte skyldes dette deres forankring i
nasjonalisme og nærhet til den nasjonalistiske politiske eliten.
De var avhengig av Wafds støtte for å få gjennomslag og de
inntok i liten grad en konfronterende holdning. Dermed
ble middel- og overklassens målsetning om sosial frigjøring
forfektet fremfor konkrete politiske reformer.
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Så høyt som ingen kvinne
hadde nådd:
Mottakelsen av flygerpioner
Turi Widerøe
Navnet Widerøe har vært forbundet med flyging helt siden flyselskapet med dette navnet ble
stifta av blant andre Viggo Widerøe i 1934. Viggo Widerøes datter Turi Widerøe ble ansatt i
SAS i 1969, som den første kvinnelige flyger et luftfartsselskap av betydning, ikke bare i Norge,
men visstnok også i den vestlige verden. Faren var imidlertid ”hele tiden” en motstander av
datterens karriere.1 Widerøe fikk mye publisitet og ble ofte intervjuet, og hun ga uttrykk for at
allmennhetens interesse for hennes flygerkarriere var oppmuntrende. Samtidig var framstillingene
farget av mer eller mindre subtile hersketeknikker, som usynliggjøring av hennes kvalifikasjoner.
Det kan ha bidratt til at Widerøes ansettelse i 1969 ikke betød noe gjennombrudd for kvinnelige
trafikkflygere. I denne artikkelen undersøker jeg hvilke reaksjoner yrkespioneren Turi Widerøe
møtte i norsk offentlighet.
Kvinners rettigheter til lik livsutfoldelse som menn må ikke bare
belyses på det formelle plan, men også på det reelle. Hvordan
er mulighetene til å benytte seg av rettigheter som er vunnet av
ei bestemt gruppe? Perspektivet er ikke vanskelig å begrunne:
Alle kvinner fikk i 1913 stemmerett ved stortingsvalg, men
ble ikke likeverdig representert i politiske organer på grunn av
nettopp uformelle hindringer.2 Fra 1912 kunne kvinner være
professorer, med Kristine Bonnevie ved Det Kongelige Frederiks
Universitet i Kristiania som den første, men det tok lang tid før
Norge fikk den andre og tredje.3 Gjennombruddene betydde
altså ikke at kvinneandelen raskt nærma seg mannsandelen i
verken politiske eller akademiske yrker. Turi Widerøe banet
seg endog vei i en bransje hvor mannsdominansen var større
og varte lengre enn i både politikk og utdanningssystem.
Kildematerialet er den pressedekning hun fikk som kvinnelig
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flypioner, i hovedsak avgrensa til avisene Aftenposten, VG og
Adresseavisen på 1960-tallet og tidlig 1970-tall. Dette var
henholdsvis Norges største avis, Norges raskest voksende avis
og en stor regionavis i et distrikt der Widerøe fløy mye. At
avisene er elektronisk søkbare, gjør dem egnede til å undersøke
ting som ordbruk og omtale over en lengre periode.4 I tillegg
er The New York Times undersøkt, siden Widerøe fikk en
del publisitet i USA. Vi skal se at presseomtalen i stor grad
gjaldt andre ting ved Widerøe enn hennes faglige og saklige
kvalifikasjoner. Særlig bar omtalen preg av hersketeknikker,
et begrep som sosialpsykolog og politiker Berit Ås utviklet
nettopp i perioden jeg her undersøker.

Kvinnelige yrkespionerer
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”Det finnes like mange versjoner av kvinners hverdag de
siste hundre år, som det finnes kvinner som har levd i dette
århundret”, innleder Inger-Lise Finstad sin bok om norsk
kvinnehistorie i det tjuende århundre.5 Gunnar Jerman, som
presenterer et utvalg av kvinnelige yrkespionerer, framholder
derimot at det er store forskjeller mellom dem, ikke minst
siden forskjellige barrierer ble overvunnet i helt forskjellige
tidsperioder. Men i tillegg til at pionerene i Jermans utvalg
alle var ressurssterke mennesker, både hva gjaldt bakgrunn
og egen personlighet, ”usynliggjorde” kildene ofte deres
innsats.6 Pionerene gikk imot oppfatningene om hvordan
ting ”skulle” være. Når det gjelder det kjønnsrollesystemet
som stort sett var framherskende i norsk mellomkrigstid, og
som vedvarte på 1950- og 60-tallet, er det oppsummert slik
av Ida Blom: ”Menn var yrkesaktive familieforsørgere, kvinner
tok seg av arbeidet i hjemmet og hadde hovedansvaret for
omsorg for barn”. I disse tiårene finner man imidlertid også
røtter, begynnelser, til de store endringene som fant sted på
1970- og 80-tallet. Familierollene gjennomgikk endringer,
det var synkende fødselstall og økende skilsmissetall med den
følgen at ”livsfasen uten ansvar for småbarn ble ytterligere
forlenget”. Kvinners yrkesdeltakelse generelt steg kraftig, og
eget lønnsarbeid ble viktigere for kvinner enn å forsørges av
en ektefelle.7
Likevel var det ikke en entydig utvikling uten hindre i
veien. Endringer av kjønnsrollene ble et omdiskutert tema.
I store kretser var det sosialt akseptert å uttale seg negativt
om kvinnenes inntog på forskjellige arenaer, som i en
landsomfattende enquete blant jubilerende artianere i 1967.
Spørsmålet var ”Hva mener du om kvinnens rolle i dagens
samfunn?” Svarene kunne gå i retninger som denne: ”Den er
i hovedsaken, vil jeg tro, slik som den ble instituert i Adam
og Evas dager. Slik bør den bibeholdes”.8 I denne situasjonen
ble Berit Ås kjent for å peke på ”De fem hersketeknikkene”
mot kvinner, holdt som foredrag i 1978 og gitt ut mellom to
bokpermer i 1981.9 I følge Ås var de fem hersketeknikkene
”mekanismer” man fant i de ”fleste maktgrupper”, men hun
tok sine eksempler fra mekanismer kvinner ble møtt med i
”mannsdominerte institusjoner”. Hersketeknikkene var – i
nummerert rekkefølge – usynliggjøring, latterliggjøring,
tilbakeholdelse av informasjon, dobbeltstraffing samt påføring
av skyld og skam.10 Tusener av kvinner verden over opplevde
Ås’ innsikter som skjellsettende; det ble satt ord på ting de selv
hadde opplevd.11
Til tross for betydelige endringer i kvinnelig yrkesdeltakelse
etter 1970, var tendensen fortsatt at kvinner i ”atskillig”
større grad enn menn sikta seg inn på yrker ”med tette
menneskelige kontakter, i form av omsorg, undervisning og
liknende”. Fortsatt kan en snakke om ”typiske kvinneyrker”
og de ”relativt lave kvinnelønningene” som følger med disse
yrkene, som Ida Blom gjør i Med kjønnsperspektiv på norsk
historie.12 Det tradisjonelle mønsteret i yrkesvalg har blitt kalt
et paradoks, i og med at stadig nye spydspisser i tur og orden

har gått foran og overvunnet yrkesbarrierer. Med Gro Harlem
Brundtland som mest kjente representant, fikk kvinnene
jevnlige gjennombrudd i politikk, organisasjonsliv og offentlig
sektor.13 Her hadde riktignok kvinner opplevd de første
gjennombruddene for mange år siden; i offentlig sektor var
kvinnene i hele etterkrigstida dominerende i arbeidsstokken. I
primærnæringer og sekundærnæringer samt transportsektoren
var menn dominerende.14 Hvilke mekanismer ble satt i gang
hvis en kvinne ville nå nye høyder på en slik arena? Det skal vi
se på i det følgende, der jeg går nærmere inn på mottakelsen av
Turi Widerøe som flygerpioner.

Charmerende, slank, blond, fager og ugift
-

De har vel noen kvinnelige hobbier også?
Jeg er ikke glad i å sy, hvis det er det De tenker på [...]
Men ellers interesserer jeg meg litt for moter.

Dette sto på trykk i Verdens Gang den 18. juli 1963. Den
intervjuede var Turi Widerøe, som nylig hadde da tatt sertifikat
for motorfly, og var i ferd med å gjøre det samme for glidefly.15
Sertifikat for trafikkflyging tok hun i 1965. Hun jobba først
som flyvertinne, men deretter fikk hun diverse flygerjobber,
blant annet i postfly. I 1968 kom hun inn på SAS’ flygerskole,
og året etter ble hun endelig ansatt som den første kvinnelige
flyger i SAS. Det ble skrevet at hun var den første i sitt slag i
den vestlige verden – man kjente kun kvinnelige trafikkflygere
fra østblokkland som Sovjetunionen og Bulgaria.16 Ja, Widerøe
”banet seg vei inn i en totalt mannsdominert luftfartsbransje”,
heter det i Norsk biografisk leksikon – kvinner som førere av
rutefly var ”nærmest utenkelig” på det tidspunktet hun brøt
barrieren.17
Av denne grunn la hun ”beslag på mye spalteplass i aviser og
tidsskrifter”, heter det i Widerøe flyselskaps jubileumsbok.18
Både dagspresse og ukeblader i inn- og utland var interesserte
i denne kvinnen med det utradisjonelle yrkesvalget. Vinteren
1970 gikk hun et ”seierstog gjennom aviser, TV-show og
radioprogram” i USA og Canada, med opptredener på
NBC, ABC, intervjuer i The New York Times og mange andre
medier.19 Et oppslag i ukebladet Look førte til en amerikansk
dokumentarfilm i 1971.20 Omtrent samtidig kom Robert J.
Serling, også amerikaner, med fiksjonsromanen She’ll Never
Get off the Ground – med den talende undertittelen ”A novel
about a woman airline pilot…?!”.21 Men før den tid hadde
Widerøe i flere år vært portrettert i hjemlig presse.

Usynliggjøring
La oss gå tilbake til VG-artikkelen fra juli 1963, som ble
nevnt ovenfor. Tittelen på artikkelen lød: ”Charmerende
kvinnelig flyger med bestemte meninger”.22 Fokuset på sjarm
skulle gå igjen i ei rekke portretter av Widerøe. Adresseavisen
kunne i mai 1966 melde som en nærmest kuriøs nyhet: ”I
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går steg en sjarmerende kvinne i flyverdrakt ut av sjøflyet i
Bodø”.23 I ingressen i et nytt VG-portrettintervju i august
1966 het det: ”Når man er slank, blond og fager som Turi
Widerøe, har flydilla og ’er forlagt’ i Bodø hvor hun trafikkerer
Helgelandsruten [...] er det ikke noe rart i at hun er vanskelig
å få tak i”. De kroppslige attributter trådte fram som det aller
første i teksten. At arbeidsukene var travle og avtaleboka
full, ble kun delvis forklart med det som må ha vært den
reelle grunnen, nemlig fast trafikkoppdrag på Helgeland. En
sideordnet årsak til de mange avtalene, i journalistens øyne, var
at Widerøe var så ettertraktet på grunn av sin slanke, blonde og
fagre figur. Han fikk derfor også festet følgende gledesutbrudd
til papiret: ”Jøss, jenta er jo den perfekte modell, jubler
fotograf Enok Skau”.24 Det var ikke uvanlig for avisa å komme
med slike karakteristikker. Blant annet het det om Bassen
Norberg-Schulz, som var tidlig ute i yrkesmaler-bransjen, at
reporteren ”forbauses over å møte en ultrafeminin kvinne med
kunstnerens følsomme ansiktslinjer”.25 Samtidig var VG på
ingen måte alene. Da Widerøe endelig ble ansatt i SAS, sendte
telegrambyrået Reuters ut en melding som begynte med at ”an
attractive Norwegian blonde” hadde blitt den første kvinnelige
flyger i et betydelig vestlig selskap.26
I Berit Ås’ rammeverk over hersketeknikker ble denne typen
oppmerksomhet gruppert under usynliggjøring. Med dette
mente Ås at kvinner ikke ble synliggjort i kraft av sin posisjon
eller kompetanse. Hvis de i det hele tatt fikk oppmerksomhet,
var det derfor ofte på grunn av andre ting enn det faglige
eller saklige. ”Kvinnelige eksperter og politikere får oftere enn
menn kommentarer om sitt utseende eller sex appeal, og ikke
om innholdet i det de sier”, trakk Ås fram som eksempel. Det
som ble kommentert var gjerne ”pene ben, bryster, en flott
figur, vakre øyne og frisyrer”, mente hun.27 Historiker Bodil
Stenseth, som har analysert oppslag om ”Norges første frøken
malermester” Bassen Norberg-Schulz, mener derimot at slike
oppslag, tross fokuset på privatliv, gjorde malermesteren til
en ”moderne heltinne”.28 Hvis det rent faktisk ble trukket
likhetstegn mellom det unge og pene og det moderne, var det
vel en styrke for de kvinner som passet inn i sjablongen.

Latterliggjøring
Kroppsfokus kunne imidlertid også føre til latterliggjøring, en
annen hersketeknikk ifølge Berit Ås, men da gjaldt det oftest
kvinner over 40 år. Et lattervekkende kroppsfokus var en måte
å stemple kvinner på som gamle og uegnede, mente hun.29
Widerøe ble imidlertid dratt i den andre retningen; hun ble
framstilt som noe yngre og mer barnlig enn hun kan ha vært
som dyktig yrkeskvinne. I VGs intervju med ”den 25 år gamle
Oslo-piken” i 1963, som vi har vært inne på tidligere, fant
journalisten det påkrevd å spørre om flygeraspiranten syntes
det var skummelt å fly. Nei, hun var ”ikke det minste redd
når hun sitter ved spaken, forsikrer hun”. Widerøe fikk altså
rom for å avvise påstanden, men spørsmålet etterlater likevel et
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inntrykk av at det ble sådd tvil rundt yrkeskvinnens ferdigheter.
Dessuten ble det i stedet for faglig kompetanse trukket fram at
Widerøe hadde ”bestemte meninger”,30 noe som kan leses som
en litt overbærende måte å karakterisere en persons verdier og
valg på. Man forbinder det kanskje gjerne med ungdommer,
som blir overengasjerte på vegne av egne bastante meninger.
Dette uttrykker følelser mer enn det uttrykker fornuft, en vilje
til å stå på sitt uten å ta innover seg rasjonell informasjon.
Dette gikk igjen i andre artikler på midten av 1960-tallet.
Adresseavisen hadde den fordelen at Widerøes flyvninger i
det nordlige Norge kunne omtales som lokalstoff, og etter at
Turi Widerøe hadde tatt sertifikat for trafikkflyging kunne
avisa derfor melde seg på med artikler. I en Adresseavisenartikkel i 1966 kommer karakteristikken igjen i begynnelsen
av ingressen: ”Hvordan vil De like å fly med en kvinne
ved spaken? Det kan man faktisk få oppleve på Widerøes
sjøflyruter i Nordland”. Det het videre at Widerøe ”beroliget
oss med at hun ’bare’ hadde vært annenflyver på turen fra
Harstad”.31 Avisa spilte på en forestilling om at en kvinne i
cockpiten ikke nødvendigvis ville opptre stabilt og skape en
trygg stemning blant passasjerene, og at det da var på sin plass
med en beroligelse. Kort tid etter fant da også Adresseavisen å
måtte knytte Widerøes nærvær i flyet noe tettere til den trygge
og vante kvinnerollen som flyvertinne: ”’Flyvertinnen’, Turi
Widerøe, er både 2. flyver og postledsager”. Hun hadde ganske
riktig flere roller, siden flyet var lite og hun måtte derfor utføre
andre oppgaver enn bare å være andreflyger. Det opplevdes
kanskje som overraskende at ”Flyvertinnen” i tillegg hadde
flygeroppgaver. Journalisten ”kvakk” i hvert fall litt, som det
het, ”da en kjeledresskledd jentunge svingte seg ut av cockpitdøren”. Men kanskje fikk journalisten gradvis endret sitt syn
i etterkant: ”Lyshårede Turi overbeviste i hvert fall om at hun
kunne sin del av jobben, så det var visst ingen som hadde
spesielle betenkeligheter med å gå ombord fordi det var ei jente
som satt ved siden av flyveren da vi tok av”.32
Også VGs portrettintervju samme år antydet at det kunne
oppstå uventede hendelser med en kvinne bak spakene.
Som vi så ovenfor, ble Widerøes rasjonelle yrkesvalg gjort
irrasjonelt og noe banalt, da det het at hun hadde ”flydilla”.33
Ordet ”dille” kommer av delirium. Her ble det skapt et
inntrykk av at flygeren var, om ikke delirisk, så i hvert fall
barnslig overbegeistret over å være i lufta. Det er vanskelig
å se for seg at man hadde valgt denne vinklingen på en
aspirerende mannlig flyger. Det samme gjelder et spørsmål
Widerøe fikk av Aftenposten om kvalifiseringskravene i jobben:
”Har prøvene vært vanskelige?”. Det hadde de ikke.34 Slike
spørsmål til kvinnelige yrkespionerer er kjent også fra andre
sammenhenger. Blant annet ble Bassen Norberg-Schulz spurt
om ”læregutt-tiden” i malerfaget var ”vanskelig å komme
igjennom for en dame”.35 I et større intervju med The New
York Times fant derfor Widerøe å måtte sette en stopper for
diskusjonen ved å uttale at ”a modern aircraft is built so simply
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that a child could fly it”.36 Etter flere år med spørsmål om ikke
flyging var skummelt og vanskelig, hadde hun kanskje lagt seg
til vane å uttrykke beskjedenhet om egne kvalifikasjoner. Det
året Widerøe kom inn på SAS’ flygerskole, i 1968, uttalte hun
tilsvarende at ”mange har sikkert langt bedre erfaringer enn jeg
[...] jeg har jo ingen erfaring med større fly – og jet, sikkert i
motsetning til mange av de andre”.37 Nå viste det seg i stedet
at SAS presset luftfartsmyndighetene for å fjerne kravet om
erfaring fra jetfly. SAS var i sine uttalelser klare på at relevante
kvalifikasjoner var det man ble ansatt etter.38 Ved andre
anledninger kunne imidlertid selskapet også framstilles som
om det ansatte Widerøe som et publisitetsstunt. VG framstilte
det ved et tilfelle som at SAS ”gnir seg i hendene” over den PR
som ble skapt. En PR-leder ble sitert på at ”Turi gir oss like
mye PR som da vi åpnet Polarruten”.39 I hvilken grad dette
er et representativt sitat eller en avis-konstruert vinkling, er
vanskelig å si.

Vakker og ugift
Nå skal det sies at 1960-tallets artikler, med adjektiver som
’sjarmerende’ og ’fager’, nok var en forsiktig start. The New
York Times karakteriserte ”the blue-eyed pilot” nærmest
poetisk som en ”svelte blonde” allerede i overskriften.40 En
VG-artikkel i kjølvannet av dette intervjuet, i februar 1970,
tok adjektiviseringen et steg videre: ”Turi Widerøe, 32, er
SAS’s første kvinnelige pilot [...] Dessuten er den høye,
blonde og slanke, bestemte og ugifte norske piken strålende
vakker, sjarmerende og intelligent”.41 Fokuset på hvorvidt hun
var gift eller ikke allerede i ingressen, gir artikkelen et islett
av kontaktannonse. The New York Times ventet i hvert fall
til slutten av artikkelen med å spørre om hennes sivilstatus:
”does she think her job might scare some prospective husbands
away?”42 Det samme fokuset fant man i VGs portrettintervju
i 1966, der skribenten vågde seg på en framtidsspådom: Ja,
hun får nok sin flygerdrøm oppfylt. ”Hvis hun ikke går bort
og gifter seg i mellomtiden. Men foreløpig er hun hverken
forlovet eller gift. Kjærligheten ofres på fly og flyvning!”43
Selv om det ble skrevet at kjærlighetsforhold lå på vent, var
tonen lokkende overfor mannlige lesere – snarlig giftemål ble
framholdt som en viss mulighet, så her kunne rett mann som
kjente sin besøkelsestid gjøre et framstøt.
I VG-artikkelen i september 1970 passet for øvrig (den
kvinnelige) journalisten på å få med følgende spørsmål:
”Det blir ikke så mye privatliv?” Nei, ”blomstene visner
nesten mellom hver gang jeg er hjemme”, var svaret.44 Den
internasjonale prisutdelingen som var foranledning for
artikkelen, skulle ikke få det fulle og hele fokus; journalisten
tok med noe om hvordan Widerøe passet på pynten hjemme.
Allerede i 1963 var det rettet fokus mot hvorvidt Widerøe
kunne gjøre nytte for seg i en hjemlig situasjon, som nevnt
i det innledende sitatet til denne delen. På spørsmål om hun
hadde noen ”kvinnelige hobbier”, svarte hun som vi så ovenfor

at sying ikke var blant interessene, ”hvis det er det De tenker
på”.45
Billedstoffet gjorde sitt for å overbevise leserne ytterligere
om Widerøes femininitet. I september 1970, da VG meldte
om at Widerøe hadde fått en internasjonal pris som Årets
flygerske, viser det tilhørende bildet Widerøe sittende på
gulvteppet hjemme, velfrisert og med miniskjørt og knehøye,
svarte støvler. Angivelig skulle bildet forestille Widerøe som
holdt telegrammet som orienterte om den internasjonale
prisen. Men telegrammet ble holdt nærmest sammenkrøllet i
utkanten av bildet. Alt fokus var på figuren, klærne, ansiktet
og frisyren.46 Aftenposten var mer nøkterne, og avbildet
vanligvis Widerøe på sin arbeidsplass, men sjeldent i hennes
fulle uniform. Ansiktet og frisyren var som regel blikkfanget i
bildene, og den autoritetsskapende uniformslua ble som regel
utelatt. I en sak i april 1969 ved navn ”Flyver – uten slips og
med skjørt i bag’en” ble det dessuten fortalt nettopp om hva
slags uniformslue hun brukte.47 Så også i The New York Times:
“The first thing everyone wants to know, she said, is what she
wears in the cockpit”.48 Klesdrakta kom for øvrig i fokus også
i en annen Aftenposten-sak i april 1969, om en flytur med den
norsk-gifte australske småflypiloten Evelyn Koren. Her hadde
journalisten skrevet følgende, assosiasjonsrike ingress: ”En
gang må jo være den første. Og dette er da første gang jeg skal
opp og fly med et skjørt (opp som sagt, ikke ut). Et miniskjørt
for øvrig. Meget mini”.49
Alt fokuset på pleie av utseende, sivilstatus, privatliv og
hjemmeliv kunne få leseren til å stille seg spørsmålet om
hvorfor Widerøe egentlig ikke var hjemmeværende, eller i det
minste arbeidende i et omsorgsyrke, i stedet for å drive med
flyging. Spørsmålene om giftermål eller ikke giftermål kom
opp relativt ofte, og ble supplert med spørsmål om hvordan
hun egnet seg i hjemmet. Her kan det trekkes tråder til den
siste av hersketeknikkene beskrevet av Berit Ås, påføring av
skyld, som Ås beskriver slik: ”Skyld påføres ved å peke på
at kvinner som enkeltpersoner eller gruppe har frembrakt
uheldige samfunnsfenomener”.50 Det var på 1960-tallet fortsatt
en utbredt tankegang at kvinner gjorde størst samfunnsnytte
i ekteskapet og hjemmet. Går vi tilbake til artianer-enqueten
i 1968, finner vi uttalelser som underbygger dette: ”Hennes
karriere-jakt og søken etter 100 prosent ’samfunnsmessig
likestilling’ synes meg noe overdrevet, idet dette utvilsomt
skjer på bekostning av hennes naturlige virke som mor og
organisator av hjemmets atmosfære”.51 I 1970 var fortsatt bare
19,6 % av gifte kvinner yrkesaktive, selv om det var en økning
fra 9,5 % i 1960.52 Widerøe gikk enn så lenge mot denne
normen, og ble minnet på det til stadighet.

Saklige beskrivelser?
Det skal sies at artikler i tidsperioden fra 1960-tallet til
tidlig 1970-tall, med en mer nøytral og saklig beskrivelse
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også forekom. Norsk Telegrambyrå sine sirkulerte meldinger
framstår som korte og nøytrale i formen. Det synes videre som
om det etter 1970 ble mer saklig fokus på kvalifikasjonen til
Turi Widerøe. I et VG-oppslag fra januar 1971 behandles Turi
Widerøe saklig, i anledning av at en gruppe amerikanere lagde
en dokumentarfilm om henne. Riktignok fikk journalisten
alltids smettet inn andre vinklinger og fokus. En assistent/
statist i filmproduksjonen ble betegnet som regissør Lichtman’s
”spretne nordisk blonde sekretær”.53 At det ble færre oppslag
som fokuserte på Widerøes ”strålende” utseende og lignende,
skyldtes imidlertid også at nyhetens interesse hadde dabbet
av, og at den første kvinnelige flyger etter hvert forsvant fra
avisspaltene.
Med til historien hører det også at Turi Widerøe selv
framsto som fornøyd med dekningen. Hun svarte i 1969
benektende på spørsmål om ”all publisiteten” i pressen
hadde vært ”plagsom”.54 I artikkelserien Den nordiske kvinde
i den danske utgaven av Hjemmet samme år, ble da også
Turi Widerøes meritter kontrastert med nettopp Berit Ås’
virkelighetsbeskrivelser. I en sammenligning mellom de
nordiske landene, mente Ås at ”det er her [i Norge], kvinden
har det verst”.55 Artikkelforfatteren hadde da valgt å intervjue
Widerøe samt to kvinner i toppstillinger, for å få fram følgende
poeng: ”De mener jo ikke, det står så galt til med situationen
for Norges kvinder, som Harriet Holther [sic] og Berit Aas”.56
I artikkelen framholdt Widerøe at folk var ”så vældig positive,
når de ser mig i cockpittet” og ”altid venlige”. Men selv her ble
også den ”lange, meget lyse, meget flotte flyver” Turi Widerøe
spurt om hun var gift, om hun ikke skulle gifte seg, og: ”Er De
bange, når De går til vejrs?”.57 Overfor The New York Times
året etter framholdt Widerøe at hun i egne øyne bare hadde
”encountered one instance of male chauvinism”. Det var da
en mannlig passasjer hadde nekta steilt å tro på at det var hun
hadde hatt ansvaret for flyets myke landing. I intervjuet het
det også at Widerøe ikke ”consider[ed] herself to be a feminist.
‘Oh, I symphatize with women […] but injustice is done to so
many people in the world – not just women’”.58 Dette var i og
for seg også det Berit Ås var inne på, at hersketeknikkene ble
brukt i de ”fleste maktgrupper”. Ås valgte likevel å henvende
seg til kvinnene, da hun mente det lå godt til rette for at de
kunne ”forene” seg.59
Om Widerøe var komfortabel med dekningen, kan
hersketeknikkene som ble brukt i mediene ha gitt andre
kvinner mindre lyst til å velge samme yrkesvei og eksponering.
Flere kan ha fått en tro på at de ikke ville bli like godt mottatt
av allmennheten (bokstavelig talt) hvis de manglet egenskaper
som slank, blond og ”strålende vakker”. Ås påpekte i sitt
foredrag om hersketeknikker at noen ganske riktig kunne
synes et lattervekkende kroppsfokus var morsomt, mens andre
kunne oppleve det samme på en helt annen måte.60 En av de
intervjuede svenskene i Hjemmets artikkelserie oppsummerte
det slik: ”når jeg læser [...] at jeg har langt hår, lang halskæde
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og lårkorte skørter og alligevel er i stand til at have arbejde,
fremtidsideer og deltage i et møde, så virker det som en
påmindelse om, at vi ikke har ligestilling i Sverige endnu”.61
I 1976 sto politiker, journalist og flyger Liv Hegna fram i
VG med advarsler mot de holdninger til likestilling man
fant i flyselskapene. ”Flyselskapenes holdning skremmer
jenter fra å utdanne seg som flyvere”, uttalte hun, og mente
at selskapene eksplisitt ikke ville slippe til flere kvinner
enn nettopp Turi Widerøe. Her var VG på sporet med den
avslørende journalistikken avisa har blitt kjent for, idet man
fikk Braathens SAFE til å uttale at ”i en situasjon med to likt
kvalifiserte søkere, vil trolig mannen bli foretrukket”, mens
SAS uttalte: ”Vel, la meg vedgå at vi kanskje ville foretrekke den
mannlige søker”.62 I den forbindelse er det kanskje talende at
Widerøes neste kvinnelige flyger, etter Turi Widerøe, ble ansatt
så seint som i 1980-åra. I selskapets jubileumsbok heter det da
også at Widerøe nok ikke var ”et utpreget foregangsselskap for
likestilling og feminisme”.63 Turi Widerøes egen flygerkarriere
gikk for øvrig inn for landing etter ei tid. Hun stiftet familie
og fikk barn, men satt deretter ”snart som alenemor for to og
måtte gi opp flygeryrket etter 10 år i SAS”, heter det i Norsk
biografisk leksikon om den norske flypioneren.64
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Spennande og levande om
opprør i Noreg
Opptøyer i Norge, 1750–1850
Knut Dørum og Hilde Sandvik
(red.)
Spartacus, 2012

Opprør og motstand mot ei sterk
overmakt har fått stor merksemd dei
siste åra. Dette kjem fram i forordet
til Hilde Sandvik og Knut Dørum,
redaktørane av boka Opptøyer i Norge,
1750–1850. Her vert det trekt parallellar
mellom dagens arabiske vår og store
protestar i eit kriseråka Europa, og
forholda i Noreg for over 200 år sidan.
I denne boka går likevel redaktørane
eit skritt vidare enn det som tidlegare
har vorte skrive om bondeopptøyar
og opprør – dette ved i større grad å
vektleggje språket, kommunikasjonen
og sjølvframstillinga idet misnøye og
urettferd går over i opptøyar og open
protest. Opptøyer i Norge, 1750–1850
er ikkje skrive av Sandvik og Dørum
åleine. Det er ein antologi som har vorte
til gjennom prosjektet Demokratisk
teori og historisk praksis. Forutsetninger
for folkestyre 1750–1850. Mellom
fleire ulike bidragsytarar har ikkje minst
tidlegare masterstudentar i historie ved
Universitetet i Oslo kome med sine
tekstar, som tek opp ulike opptøyar i
Noreg gjennom ein hundreårsperiode.
Boka er tredelt. På den måten viser
forfattarane at opprør er eit meir
samansett tema enn at det dreier seg
om rein impulsiv og spontan motstand

mot overmakta. Og det er dette som
gjer boka så sterk. Del ein handlar
om skatteopptøyar og bonderørsler
frå 1765–1818. Del to handlar om
protestar i naudstid, her med åra 1801–
1813 som fokus, medan del tre tek for
seg oppvakning og overvaking, som viser
den uroa som vaks fram i Noreg i ljos
av hendingane i Europa mellom 1848
og 1851. Opptøyer i Norge, 1750–1850
er også veldig fint bygd opp, ikkje berre
på grunn av dei nemnte delkapitla, men
også fordi kvar av dei tre delane har eit
innleiingskapittel som gir opplysningar
som er gode å ha med seg før ein startar
på sjølve artiklane.
Det er spennande lesestoff dette. Til
tross for mykje faktaopplysningar om
forordningar, skattelovar og petisjonar
er dei godt forklart og kjem naturleg
til sin rett i teksten. Dette gjer boka
tilgjengeleg for dei fleste. Samtidig ser
ein at det er mykje arbeid bak tekstane
med bruk av eit rikt kjeldemateriale.
Då med særleg tanke på måten forhøyr,
petisjonar og brev gir oss eit bilete av
korleis både allmugen og overmakta
tenkte og reagerte før og etter at dei
ulike hendingane inntrefte. Det er
med desse enkelthistoriene ein som
lesar vert gripen – og som også gjer at

ein tek inn over seg dei opplysningane
ein får i starten. I del ein kan ein blant
anna lese om når bonden og losen Knut
Syre på Karmøy i 1801 gjekk fram på
hausttinget for Stangeland. Han var
representant for folket og ba om å få
sjå breva frå kongen om ekstraskatt
for bygging av vegar og bruer, og sa så
”de falder os saa Vidløvtige” og legg
dei tilbake på bordet. Dette opprørte
futen og skrivaren, og dei brukte munn
mot Syre og folket. Det heile utvikla
seg til ein større konflikt der det vart
sett inn eit krigsskip for å arrestere
Syre og oppviglarane (s.158-159). I eit
anna kapittel kan ein også lese om ei
gruppe bønder i Bergen som gjekk inn
i huset til stiftamtmann von Cicignon
for å krevje tilbake ekstraskatten. Då
dei kalla han ”kongens tyv”, trakk
stiftamtmannen kården, eit basketak
starta og von Cicignon vart dratt ut på
Rådstueallmenningen (s. 55-56).
Svolt og kornmangel fører også til
opprør, og i del to av boka er det særleg
åra 1801–1813 som er i fokus. Vinklinga
her er likevel den at forfattarane
problematiserer teorien om at bøndene
marsjerte saman til byen med det mål å
lage bråk og uro – medan styresmaktene
alltid la opp til å underkue bøndene. Her
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får ein eit innblikk i at ”aktørene kjente
rollene, maktstrukturene og til hvor
langt man kunne tøye strikken” (s. 318),
men som ein kan sjå i dei tre artiklane
i del to, kunne bøndene av og til tøye
strikken for langt. I hungerperiodar
var nok også styresmaktene også
meir innstilte på at bøndene kom
for å gjere opprør – og dermed vart
heile situasjonane meir betente enn
dei kanskje hadde trengt å vere. Som
eksempel kan ein lese i artikkelen til
Marthe Glad Munch-Møller om den
ulovlege kornutdelinga som fann stad i
Dypvåg i 1801. Eit skip som skulle gå
frå Rostock til England søkte naudhamn
i Lyngør. Det var fullasta av korn (s.
259-260). Munch-Møller legg vekt på
at hendinga ikkje skjedde spontant,
men var ein mobiliseringsprosess som
strakk seg over fleire dagar. Det viste
seg også at kommisjonen som skulle ta
seg av den fem år lange rettsprosessen i
tida som følgde, ikkje var mest oppteke
av utmåling av straff. Dette til tross for
at allmugen hadde gått imot ordren frå
byfogden. ”Den lange rettsprosessen
bidro til å reetablere byfogden som
øvrighetsperson, noe som kan ha vært et
like viktig motiv for byfogden som det å
dømme enkeltpersoner” (s. 282).
I del tre vert det teke opp korleis dei stadig
større klasseskilja og situasjonen elles i
Europa på midten av 1800-talet påverka
forholda i Noreg. Også her vert tidlegare
forsking problematisert, til dømes i
artikkelen til Dørum om at Thranerørsla
tidlegare har vorte einsidig forklart ved å
berre fokusere på økonomiske og sosiale
forhold. Dørum peikar på at rørsla ikkje
ville ha vakse fram slik den gjorde om
det ikkje etter 1814 ”hadde grodd fram
en bred sosialt inkluderende folkelig
offentlighet som kunne ta imot, formidle
og spre de nye politiske ideene, og ikke
minst engasjere folk i gjestgiverier og
skjenkestuer, på kirkebakken og på
tunet utenfor tingstua” (s. 406). I siste
kapittel tek Margit Løyland opp korleis
rykteflaum kring eit attentatbrev som
vart funne i Kristiania i 1848 skapte
furore. Dette som eksempel på korleis
fakta, rykte og lause teoriar smelta
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saman i spekulasjonar (s. 426) – både
om personen som hadde skrive brevet,
men også om tilstandande i Noreg på
den tida. Statthaldar Løvenskiold i
Kristiania var særleg på vakt for radikale
utlendingar som kom inn i landet og
infiltrerte etablerte miljø. Han kalla
den politiske uroa i landet for ”moralsk
kolera” eller ”moralsk landeplage” (s.
420-428). Det kjem fram korleis rykte
vart eit verkemiddel for den politiske
eliten – som førte til utvising av den
danske revolusjonære Harro Harring,
og arrestasjon av Marcus Thrane,
mannen som organiserte dei første
arbeidarforeiningane. Likevel kunne
ryktespreiing vere skremmande og
vanskeleg å handtere for makteliten, og
direkte truga det etablerte maktapparatet
– rykte blant allmugen kunne føre til
meir uro enn det allereie var.
Dette er altså ikkje ei bok som einsidig
handlar om misnøgde bønder, men
heller ikkje einsidig om ei urettferdig
og einsspora overmakt. Opptøyer i
Norge, 1750–1850 gir eit rikt bilete
av enkeltmenneske gjennom sterke
personskildringar og eit forsøk på å takle
situasjonar som på mange måtar har gått
i stå. Samtidig står relasjonane mellom
bonde, arbeidar og overmakt, samspel
og kommunikasjon sterkt i tekstane. For
meg som lesar er dette eit innblikk i ei
tid som er mykje meir samansett enn
det ein kanskje skulle tru. Ikkje minst
er det spennande å sjå ein bondestand
som på mange måtar er bevisst på kva
dei gjer og kva konsekvensar det kan få,
samtidig som dei idet dei vert stilt for ein
kommisjon og skal forklare seg, spelar på
kor enkle og primitive dei er. Dette er ei
bok vel verd å lese for dei fleste.

Miriam Finset Ingvaldsen
Masterstudent i historie, UiO
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Omfattende arbeid om NSUF
”Det unge Norges fylking klar til slag”. Nasjonalsosialistisk ungdom i Norge. Historien om
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking 1933–1945. Ideologi og organisering
John Mikal Kvistad
Dr.philos.-avhandling, Universitetet i Oslo, 2011
Det er med vørdnad man tar for seg
avhandlinga ”Det unge Norges fylking
klar til slag” av John Mikal Kvistad.
Med 799 sider i A4-format og 4390
fotnoter ligger det betydelige mengder
arbeid bak den. Med avhandlingen,
som er en oversiktshistorie over
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
gjennom
hele
organisasjonens
eksistensperiode, disputerte Kvistad
ved Universitetet i Oslo våren 2011 for
graden dr.philos. I motsetning til PhD
betyr det at avhandlingen er skrevet på
fritida, over bare to år, parallelt med
familieliv og jobb som europadirektør i
Utenriksdepartementet.
Kvistad forteller innledningsvis at det
sto mellom å studere NSUF og Norges
Kommunistiske Ungdomsforbund (s.9).
Noen vil sikkert spørre om en liten
organisasjon som NSUF fortjener så
mye merksemd – de fikk aldri egentlig
gjennomslag for sine ideer i det norske
samfunnet og nådde få eller ingen av
sine hovedmål. Denne anmelder ser
imidlertid forskningsbidraget som
velkomment. Ikke minst i lys av de
ideer som er uttrykt som motivasjon
bak 22.7.2011 er det nyttig å belyse
tilsvarende strømninger i nær fortid,
med stikkord som nasjonalisme og
sjåvinisme, en lengsel etter renhet og
orden og militær disiplinering av kropp
og sinn.

Forskningsstatus?
Imidlertid er det også allerede i
innledningen at avhandlingen viser sine
svakere sider. I et vitenskapelig arbeid
bør ikke innledningen bestå av elleve
sider og så godt som ingen referanser til
forskningsstatus. Kvistad gir leseren en
kort og vag historiografisk gjennomgang
av okkupasjonslitteraturen, der han
fastslår at det først nå ”er på tide å
forsøke å skrive mer faghistorisk uhildet
og fordomsfritt” om krigen (s.11). Hva
han har basert denne vurderingen på,
sies ikke. Videre finnes en redegjørelse
for kildegrunnlag og metode som
savner enhver form for metodeteoriske
betraktninger. Kvistad definerer heller
ingen begreper innledningsvis. Blant
annet kunne man ønske en avklaring
rundt begrepet ”fedrelandskjærlighet”,
der Kvistad i forbifarten påstår at:
”Større fedrelandskjærlighet enn hva
som kom til uttrykk i NSUF skal man
lete lenge etter i norsk historie” (s.12).
Hvor er den kritiske, faghistoriske
distansen til temaet? Kort sagt mangler
innledningen det meste man forventer
av et solid faghistorisk verk.
Kontekstualisering?
Når det gjelder NSUFs tidlige periode,
er det en svakhet at det fortelles lite
om konteksten organisasjonen ble
dannet i. Spørsmålet kan være så enkelt
som hvorfor medlemmene ikke gikk

inn i en av de mange andre, lignende
organisasjoner som fantes. Avhandlingen
inneholder ingen samlet framstilling om
politikk, samfunnsforhold og -klima i
den perioden leseren kastes inn i. I stedet
drysses enkelte bakgrunnselementer
ut over de første titalls sidene, og
leseren av den enorme avhandlingen
som for øvrig ikke har register må selv
holde orden. Tidlig i teksten er det
eksempelvis strødd utover henvisninger
til grupper som Samfundsvernet
(s.20) og Norges Nasjonalsocialistiske
Arbeiderparti (s.23), og vi får høre om
grønlandsaktivismen (s.26). Alle hadde
visse likheter med NSUF, men likheter
og forskjeller diskuteres ikke systematisk.
Når Kvistad endelig nevner et greit
utvalg beslektede organisasjoner i samme
setning, følger det så ingen utdyping
eller forklaring:
Hvordan kunne Quisling i
det hele tatt oppfattes som
moderat og en slags politisk
sentrumskraft
i
enkelte
kretser? Dette fenomenet
kan kun forstås dersom man
tar samtidens bevegelser på
den politiske høyresiden i
betraktning. Med en viss rett
kunne det nemlig hevdes
at NS befant seg i den
høyreorienterte
politiske
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midten med Fedrelandslaget
og Frisinnede Venstre til høyre
og Bygdefolkets Krisehjelp og
NNSAP til venstre.
Her, hvor leseren må lure på hvem
som ”hevder” dette og hvorfor, følger
kun en fotnote med referanse til verket
Hårde tider, og ingenting mer. Hvorfor
er Kvistad fornøyd med å bare fastslå
hva nasjonalsosialistene ”med en viss
rett” kunne sies å være? Av politiske
grupper kunne også Den norske
Legion, Fedrelandslagets Ungdom, Den
Konservative Studentforening og Unge
Høire vært med i en sammenligning,
for så vidt også grupperinger på
den politiske venstresida. Utenfor
partipolitikken hadde NSUF visse felles
mål med forsvarsaktivistene i Leidangen,
Foreningen for gjenreising av Norges
forsvar og det nevnte Samfundsvernet.
I disse organisasjonene gikk noen over
til NS, andre ble motstandsfolk under
krigen hva var det som skilte dem?
I kapittel 8 dekkes noe av kontakten
mellom NSUF og enkelte av
disse organisasjonene, men det
er få sammenligninger, utover at
det ofte henvises til likheter med
Hitlerjugend samt visse forbindelser
med speiderbevegelsen, som også
hadde fokuset på sunnhet, lydighet og
orden. NSUF satset tilsynelatende på å
rekruttere herfra,1 og satte opp sine egne
organisasjoner Guttehird, Gjentehird,
Småhird som dreiv med svømming,
bålbrenning, kims lek, marsj og sang.
Parallelt med kravet om å ”kunne pakke
en ryggsekk” sto imidlertid kravet om å
”kunne fortelle om Føreren, hans liv og
innsats” (s.123, 128, 138). NSUF tok
bevisst og åpent lærdom av speiderne,
og det het blant annet at Guttehirden
burde etterlikne speidernes organisasjon,
bare med ”mere disiplin” (s.466).
NSUFs vilje til disiplinering av kroppen
og naturen hadde også røtter i så vel
polfarerkulturen som den borgerlige
idrettsbevegelsen
og
Arbeidernes
Idrettsforbund; idretten var viktig nok
til at NSUF fikk sin mann i ledelsen
for et nytt departement med dette
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samt Arbeidstjenesten som virkefelt.
Imidlertid har Kvistad ikke brukt verket
Norsk idretts historie,2 som kunne bidratt
med samfunnsmessig kontekst. Kvistad
måtte altså ha analysert NSUF opp mot
et historisk bakteppe og redegjort ryddig
og samlet for det spekter av grupper hvis
virksomhet tangerte NSUF, hvis hans
prosjekt skulle vært vellykket.
En splittelse i Nasjonal Samling og
NSUF i 1936 er også blant det som
kastes mot leseren, nærmest i forbifarten.
Enkeltheter i utviklingen kommer her og
der i stedet for at det samlet redegjøres
for meningsforskjeller i partiet. På
samme måte behandler Kvistad i og for
seg gnisninger mellom norsk-nasjonale
og pangermanister, som er velkjent fra
litteraturen,3 men det skjer fragmentarisk
og til dels langt ute i avhandlingen.
Man får så langt ute som på side 271 en
firefeltstabell som plasserer lederfigurer
innen slike skillelinjer. At en redegjørelse
for idébakgrunn kommer i kapittel
6.1 rokker ikke det fragmentariske
helhetsinntrykket.
En
ordentlig
periodisering av NSUFs utvikling hadde
skapt et ryddigere inntrykk, og man
hadde unngått gjentakelser.
Kildekritikken er akseptabel mange
steder, men enkelte ganger ligger
Kvistad også litt nært opp til kildene. At
fylkingens lederfigur Sverre Tidemand
Ruud sto imot tysk press, fastslås som
en sannhet opplysningen er imidlertid
attribuert til Ruud selv i avhør etter
krigen (s.268). Dessuten finner man
generaliserende uttrykk som ”Ifølge
Ungdomsfylkingen” som kun har
dekning i én persons utsagn (s.207);
tilsvarende er ”Medlemmene følte”
attribuert til en ikke navngitt forfatter
som tok et oppgjør med deler av egen
bevegelse i bladet Nasjonalungdommens
Kamporgan 7. april 1945, da bevegelsen
for alvor hadde begynt å gå i oppløsning.
Analytisk nivå
En
rekke
ganger
utover
i
framstillingen savner man skarpsindige
sammenlikninger. I en omtale av
Nasjonalungdommens Kamporgan som
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publikasjon heter det for eksempel at
bladets tone var ”skjerpet”, ”agitatorisk”
med ”krasse ord og uttrykk” (s.306).
Kvistad lar så et knippe karakteristikker
som dette organet brukte på
meningsmotstandere, tale for seg selv.
Men hvor vanlig eller uvanlig var en krass
språkbruk? Det Kvistad har å komme
med av kommentarer til sitatene, ligger
ikke sjelden på nivået ”Man sparte ikke
på konfekten” (s.340), ”Det ble ikke spart
på kruttet i propagandaen” (s.733) og
”Det var rene ord for pengene” (s.771).
Så følger ingen flere kommentarer.
Kvistad mystifiserer dermed fortiden i
stedet for å gjøre den forståelig, bruker
fraser om NSUFs retorikk i stedet for å
analysere. ”Svulstigere kunne det neppe
uttrykkes”, heter det et annet sted, om
en manende oppfordring til fortsatt
kamp for nazismen (s.777). Hadde
ikke en svulstig nasjonal språkdrakt
noen forløpere i norsk kultur? Videre
heter det om en jødekarikatur at den
var ”tidstypisk” (s.450, for øvrig uten
litteraturhenvisning). Betyr det at NSUF
av den grunn var tidstypisk?
Kvistad er som ansatt i UD en
språkkyndig herre, og han skal ha
honnør for å flagge respekt for det tyske
språket. I begynnelsen av lesningen
trodde denne anmelder et fire-linjers
tysk sitat var av det lengre Kvistad hadde
å by på. Det var før det dukket opp
tyske sitater på seksten linjer (s.261f ),
seinere atten linjer (s.350f ). For dem
som tilfeldigvis ikke kan tysk, er Kvistad
her behjelpelig med å oppsummere det
fremmedspråklige: ”Språket er kontant,
aggressivt og pågående”. Seinere, etter et
nytt, langt sitat på femten linjer, slår
han lakonisk fast: ”Så enkelt kunne det
sammenfattes” (s.691).
Kvistad trekker på de 799 sidene ikke
fram hva han selv mener er viktigst.4
På side 488 kommer for eksempel
et springende punkt gjemt bort i en
bisetning: Foreldreaksjonen var det som
“i realiteten” betydde “kroken på døra for
Ungdomsfylkingen som et viktig og nyttig
politisk instrument for NS i etableringen
av et nyordnet nasjonalsosialistisk Norge”,
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heter det her. Men så haster han videre
til nye hendelser. Sitater kommenteres
på en kort og knapp måte. Doktoranden
dveler ikke ved ting som høres
oppsiktsvekkende ut, som at ”flere i
NSUF” ønsket seg en mer kompromissløs
linje mot motstandsbevegelsen i 1945,
gjerne med ”en sluttkamp i Norge”
(s.700). Her dukker mange spørsmål
opp. Tok viktige personer til orde for
dette, eller var det bare prat? Videre
heter det et sted Kvistad forteller litt om
satsing på radiokommunikasjon: ”Det
kom ikke så mye ut av disse ambisjonene.
En artikkel i tidsskriftet Hirdgutten har
imidlertid avleiret seg” (s.599). Og så får
vi ikke vite noe mer. Hvis forfatteren
ikke vil fortelle om hva som sto i
artikkelen, hvorfor nevner han det da?
Det skyldes nok et prinsipp om at alt
om NSUF skal med. Hvis du vil vite
noe om premieutdelingen etter NSUFs
lokale skirenn i Trondheim i 1936, får
du vite det på s.35.

ved Østfronten. I realiteten hadde alt
av organisasjonens skolering i krigstida,
fra gymnastikktil teoretisk skolering,
et bestemt mål og endestasjon, og det
var slagmarken på de østeuropeiske
sletter og koller.5 Kvistad har samlet
og bearbeidet et enormt stoff – en dag
blir avhandlingen kanskje utgitt i serien
Acta humaniora med stikkordsregister.
De som vil lese en samlet oversikt
om NSUF der forfatteren guider en
gjennom historiens irrganger, analyserer,
kontekstualiserer og skiller viktig fra
uviktig må imidlertid vente på noe annet
enn ”Det unge Norges fylking klar til slag”.

Morten Haave
Master i historie, UiO

Noter
1 Referanser til at sentrale NSUFere hadde
speiderbakgrunn eller annen forbindelse
med speiderbevegelsen finner vi blant
annet på side 273, 280, 281, 283, 349,
350, 425, 466, 576 og 701. Det må
imidlertid også understrekes at mange
speidere ble motstandsfolk, som seinere
speiderleirleder Oluf Reed-Olsen (jf.
Norsk biografisk leksikon).
2 Olstad, Finn. Forsvar, sport, klassekamp,
1861–1939. Bind 1 av Norsk idretts
historie. Aschehoug, Oslo, 1987.
3 Sørensen, Øystein. Hitler eller Quisling?
Ideologiske brytninger i Nasjonal Samling
1940–1945. Cappelen, Oslo, 1989.
4 Kvistad gir en konsis oversikt over
det han mener er viktigst i spalten
”Doktoren svarer” i Morgenbladet
29.4.2011. Tilgjengelig online på http://
morgenbladet.no/ideer/2011/doktoren_
svarer_4. Hvorfor da ikke i avhandlingen?
5 Som en jenteleder i NSUF sa: ”det skal
ikke bare være moro å være medlem”
(s.93).

Den lemfeldige kommenteringen og
kontekstualiseringen av sitater har
også sammenheng med et annet
strukturelt grep som dessverre er gjort:
Avhandlingen er ribbet for konklusjoner.
Det finnes verken delinnledninger eller
deloppsummeringer i de elleve kapitlene
(minus innledningen). Noe som heter
”Avslutning” i avhandlingen, består
kun av noen tips til videre forskning
samt et språklig og tematisk haltende
”Brief English Summary”. Det er ugreit
at avhandlingen ikke avrundes og
sammenfattes med konklusjoner.
Kvistads tips til videre forskning er
velfunderte, og nødvendige. Alle som vil
forske på noe med NSUF-tilknytning
vil ha nytte av de relevante partiene
i denne avhandlingen. Hovedlinjen i
avhandlingen, og i NSUFs utvikling,
står nok også fast: Utviklingen framstilles
som tragisk, med
”Ungdommens
tragedie” som tittel på siste kapittel.
NSUF mislyktes i det meste. Både
organisasjonsmessig fordi de ifølge
reglene måtte avgi medlemmer til
Nasjonal Samling ettersom de ble eldre,
men også fordi man satte mye inn på å få
ungdommen til å gjøre tjeneste på eller
Fortid Nr. 4

Studentenes
egen bokhandel

Butikken er ikke akkurat din, men den er eid av studentene
gjennom SiO. Akademika ble opprettet av studentene i 1952
fordi man ønsket god og rimelig tilgang til pensumlitteratur,
faglitteratur, skjønnlitteratur og alt annet man har bruk for
i studiene.
Det betyr at du er med på å bestemme, både som kunde og
som student. Vår målsetting er kort og godt å sørge for at du får
det du trenger, og bidra til å gjøre studiehverdagen litt enklere.
Høres ikke det greit ut?

www.akademika.no
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Lettlest og lettfattelig om
tradisjonsrik herregård
Hafslund Hovedgård 250 år
Nicolai Strøm-Olsen, Kristian Meisingset og Bård Flaaten (red.)
Frekk Forlag, 2012
I år er det 250 år siden Hafslund
Hovedgård utenfor Sarpsborg stod
ferdig gjenoppbygget, etter at den
tidligere herregården var brent til
grunnen i 1758. Gjenoppbyggingen
stod den rike Elieson-familien for, en
familie som hadde kjøpt Hafslund
bare fire år før brannen. Denne boken
er da også et festskrift i anledning av
gårdens 250-årsjubileum, hvor vi
får vite mer om forandringene som
Norge gjennomgikk i perioden da
den nye Hafslund Hovedgård stod
ferdig. Innledningsvis får vi høre
om Mathias Huitfeldt (1725-1803),
som solgte Hafslund til Peter Elieson
(1727-1774), og hvordan dette salget
på mange måter markerte overgangen
fra den gamle til den nye ordenen her
i Norge. Huitfeldtene var en gammel
adelsfamilie, Eliesonene tilhørte det
nye rike borgerskapet som hadde
svingt seg opp på forretninger. Salget
var symptomatisk, får vi vite, for i
løpet av 1700-tallet ville så godt som
hele den gamle adelen forsvinne fra
Norge, og bli erstattet med en ny
elite: Det velstående borgerskapet
som drev med forretninger (”Nye
Norge”, s. 25-38). Hvordan denne
nye eliten, da med familien Elieson
som eksempel, tjente sine formuer
får vi også et innblikk i; de drev
med trelasthandel til Storbritannia,
fajanse, sukkerraffinerier, spinnerier

og kobberverker (s. 46-55).
Men Hafslund ble ikke værende i
familien Eliesons eie lenge. Vinteren
1773-74 døde ekteparet Elieson med
få måneders mellomrom, og etterlot
seg fem umyndige barn. Vergene
solgte herregården, og siden har
den vært i mange ulike eierforhold
(”Hans brud er dydig og han er
hendes mage”, s. 70-95). Det er
allikevel perioden rundt 1762, da
det nye Hafslund ble bygget, som
står i sentrum i boken. I tillegg til å
gi fascinerende innblikk i personene
som var nært involvert i byggingen
og driften av Hafslund, inneholder
boken flere essays om andre sider
av livet for de høyere klasser på
Østlandet i denne perioden. En av
disse er tidligere Fortid-redaktør
Marthe Glad Munch-Møllers artikkel
om nye forbruksvarers inntog i denne
perioden (”Smaken for det søte”, s.
45-57). Dette var en tid med store
forandringer i forbruksmønster og
nye trender, slik som sukkerets nye
(og store) plass i det norske kostholdet
(s. 49). Nye drikker som kaffe, te og
varm sjokolade ble statussymboler,
spesielt fordi de ble servert i te- og
kaffeserviser i dyrt porselen eller det
noe rimeligere fajanse (s. 50), som
i seg selv var markører på at man
befant seg i et privilegert hjem. Glad

Munch-Møllers essay gir interessante
innblikk i en tid da forbruksvarer vi
i dag tar for gitt var nye og kostbare,
og noe som bare overklassen hadde
råd til. Den industrielle revolusjon
var i emning, som ville gi massene
en mengde nye og masseproduserte
varer, og dette var noe det driftige
borgerskapet på Østlandet også
ville ta del i, blant annet gjennom
fajanseproduksjon (s. 51).
Et av de mest interessante essayene
er Lars Jacob Hvinden-Haugs om
restaureringen av Hafslund, og hva
man fant ut om det opprinnelige
interiøret herfra (”Stort Godz blant
Norges Fielde”, s.115-139). Han
gjennomgår i detalj rokokkostilen og
trendene som rørte seg på 1700-tallet,
og hvordan de kommer til syne på
Hafslund, en gård som var eid av
en rik familie med kontakter ute i
Europa. Også Hans Olav Gorsets
essay ”Fru Eliesons Nye” (s.148-165)
gir mange interessante innblikk i
detaljene på tapetmaleriene som er på
gården, og hva de kan fortelle oss om
musikkhistorien på 1700-tallet.
I
Hafslund
Hovedgård
har
redaktører og bidragsytere valgt å
legge hovedfokuset på perioden
rundt 1762, da den nye bygningen
stod ferdig. Bokens aller siste essay
Fortid Nr. 4
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(”Alene i det innerste rommet”) av
Monica Holmen tar riktignok for
seg samtidskunstner Per Inge Bjørlos
innredning av det moderne rommet
på Hafslund, men utover dette er
perioden etter ekteparet Eliesons
død i 1772/73 så å si fraværende.
Det finnes en oversikt over alle
eierne av Hafslund Hovedgård fra
1600-tallet og frem til i dag (s. 105),
hvor man finner kjente navn som
Ole Christopher Wessel og Maren
Juel, men bortsett fra dette er det
bare Marthe Glad Munch-Møllers
essay (”Hans brud er dydig, og han
er hendes mage”) som forteller hva
som skjedde med barna til Eliesonparet. Anmelder antar at man valgte
å fokusere på perioden rundt 1762
fordi det ville blitt for mye å ta for
seg hele gårdens 250 år lange historie.
Hele boken er rikt illustrert med
mange flotte fotografier, både
av interiøret på herregården og
detaljer av dette interiøret, samt
av de historiske aktørene, slik som
det tidstypiske portrettet av en
poserende Peter Elieson i helfigur,
som henger på Hafslund Hovedgård.
Disse illustrasjonene er med på å
gi liv til fortellingen om gården og
menneskene som levde der, noe som
er helt nødvendig i denne typen
festskrift.
Noen mindre irritasjonsmomenter
er allikevel til stede. Det mest
fremtredende, er at de ulike
bidragsyterne jevnt over gjentar
hverandre, spesielt i første del
av boken, hvor de særlig gjentar
faktaopplysninger som når gården
brant ned og når den stod ferdig
gjenreist, og hva forretningene til
familien Elieson gikk ut på. Riktignok
har disse essayene ulike forfattere,
men her kunne redaktørene godt
vært oppmerksomme på at det ikke
burde vært så mye gjentagelse.
Alt i alt er Hafslund Hovedgård
250 år en lettlest, lettfattelig bok,
som kan pirre interessen til flere
Fortid Nr. 4

enn bare de som er interessert i
norske herregårder. Boken gir et
nærmere innblikk i en spennende
periode i norsk historie, da nye
forbruksmønstre og samfunnsklasser
etablerte seg, som vi fortsatt kan se
etterdønningene av i dag.

Mali Kristine Lunde
Master i historie, UiO
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Seierrike nazister i Afrika
Afrika Reich
Guy Saville
Vega forlag, 2011
Kontrafaktisk historieskrivning er en
nødvendig og nyttig del av ordinær
faghistorisk virksomhet. Men siden det
dreier seg om det som ikke skjedde,
men som kunne ha skjedd i historien,
er det noe som mange historikere på
et bevisst plan og i eksplisitte former
ikke befatter seg særlig mye med. Da
går de blant annet glipp av et høyst
interessant vitenskapsteoretisk problem:
forholdet mellom vitenskapelig fundert
kontrafaktisk
historieskrivning
og
alternativ historisk skjønnlitteratur. Er
det noe sted der det både er problematisk
og interessant å se på forholdet mellom
historieskrivning og skjønnlitteratur, så
er det her.
I skjønnlitteraturen kan vi snakke om en
hel liten subgenre: Fortellinger med basis
i at historien på ett bestemt tidspunkt
tok en annen vending enn den faktisk
gjorde. Denne typen skjønnlitteratur
kan vi kalle alternativ historie, for å skille
den fra vitenskapelig basert kontrafaktisk
historieskrivning. De siste 20-30 årene
har det kommet en flom av alternativ
historisk skjønnlitteratur. Den store
favoritten er et scenario som rimeligvis,
eksplisitt eller implisitt fascinerer mange
faghistorikere også: Hva om Hitler
hadde vunnet annen verdenskrig?
Både når det gjelder alternativ
historie generelt og alternative annen
verdenskrig-scenarier spesielt, er det
bare en brøkdel som er blitt oversatt til
norsk. Nå foreligger det en roman av

Guy Saville fra 2011, Afrika Reich.
Skal man vurdere romaner som Afrika
Reich, er det særlig to kriterier som er
interessante for en faghistoriker (og,
antagelig, for en del andre potensielle
lesere). Det ene er hvor plausibelt det
kontrafaktiske scenariet er. Det dreier
seg dels om plausibilitet knyttet til
selve det historiske bruddet – hvordan
hadde det seg at Hitler vant krigen?
Men også om hvordan forfatteren
utmaler sitt kontrafaktiske scenario med
utgangspunkt i dette bruddet – hvordan
gikk det videre, gitt at Hitler nå vant
krigen?
Det andre kriteriet er naturligvis allment
litterært: Hvor godt fortalt, hvor
original, i det hele tatt hvor lesverdig
er romanen, gitt sine premisser? Og så
er det et spørsmål om hvor integrert
selve det kontrafaktiske scenariet er
i fortellingen. Forfattere som scorer
lavt på den kontrafaktisk-historiske
plausibiliteten kan rette opp mye med
skjønnlitterære virkemidler. Et eksempel
er Philip K. Dicks klassiske The Man in
the High Castle (norsk utgave Mannen
i høyborgen), som gir en nokså ullen
og historisk tvilsom forklaring på
at aksemaktene kunne vinne annen
verdenskrig, men som ikke desto mindre
leverer en fascinerende skjønnlitterær
beskrivelse av et tysk- og japanskokkupert Amerika. Det finnes på den
annen side nok av romaner med rimelig
plausible kontrafaktiske scenarier, som,

for å si det forsiktig, ikke gir den helt
store leseropplevelsen. Dette gjelder
flere av den meget produktive Harry
Turtledoves bøker, for eksempel, uten at
han på noen måte er den verste. Det er
dessuten ikke uvanlig å møte romaner
der det kontrafaktiske scenariet bare
blir tynn staffasje, og der fortellingen
like godt kunne ha foregått i vår egen
tidslinje. Å finne noen som scorer lavt
på alle kriterier, er heller ikke særlig
vanskelig. Noen som får høy score
overalt, er verre å finne, men desto mer
velkomne. Når det gjelder kontrafaktiske
annen verdenskrig-scenarier, kan man
kanskje nevne Len Deightons SS-GB,
Robert Harris´ Fatherland (norsk utgave
Fedreland) og Philip Kerrs Hitler´s Peace
som eksempler.
Savilles Afrika Reich scorer pent på
det første kriteriet. Det kontrafaktiske
scenariet er i all korthet at tyskerne
vant krigen og bygget opp et kolonirike
i Afrika. Savilles historiske brudd
er aldeles utmerket hva plausibilitet
gjelder; britisk fiasko i Frankrike mai/
juni 1940 og separatfred med Tyskland
er ett av rimelig seriøse faghistorikeres
favoritt-kontrafaktiske scenarier i annen
verdenskrig også. Hva et tysk kolonirike
i Afrika gjelder, finnes det nok av tyske
planer og uttrykte ønsker å ta av. Så
det er slett ikke så vilt å forestille seg
noe slikt. Det er en og annen bagatell
å henge seg opp i, men det får nå så
være. Dessuten må forfatteren få poeng
for en viss originalitet. Det er sjelden å
Fortid Nr. 4
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møte Afrika i sånne sammenhenger, de
fleste «Hitler vant krigen»-scenariene
pleier å utspille seg i Europa eller til nød
USA. Et tysk kolonirike i Afrika preget
av masseutryddelser og deportasjoner
i enda mye større skala enn det
Holocaust vi kjenner, det er også høyst
plausibelt, særlig når Saville legger
inn rivninger mellom et konsekvent
folkemorderisk SS og noe mer moderate
nasjonalsosialistiske kolonister.
Men spørsmålet er hva Saville får ut av
sitt scenario i skjønnlitterær forstand.
Fortellingen er stort sett en standard
actionhistorie, der helten er en skikkelig
helt og nazistene er skikkelig onde –
ikke så rent få av dem onde i potens.
Nå skal det sies at romanen ikke gir
seg ut for å være noe annet enn en
«spenningsroman» heller, den blir ærlig
og oppriktig markedsført som nettopp
det. Afrika er så absolutt tilstede som noe
mer enn en bakgrunnskulisse, og Saville
får godt frem at et nazistisk kolonirike på
det kontinentet ville blitt svært så guffent
– om nå noen skulle vært i tvil om det.
Når han dynger på med grusomheter,
kan man alltids si at det finner sin
skjønnlitterære legitimasjon og logikk i
selve temaet i boken. Man kan kanskje
innvende at selve det kontrafaktiske
scenariet ikke alltid er like elegant
integrert i handlingen, og boken bærer
preg av å være litt vel inspirert av Robert
Harris – uten at Saville når Fatherlands
kvaliteter.
Om noen simpelthen vil lese en
Afrika-thriller og synes at Wilbur
Smith blir litt for slapp, er ikke dette
noe dumt alternativ. Om noen har
lyst til å utforske alternativ historie i
skjønnlitteraturen, finnes det både bedre
og verre alternativer.

Øystein Sørensen
Professor i historie, UiO
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skal alltid markeres med anførselstegn. Sitater lengre enn tre linjer skal markeres med innrykk og
skriftstørrelse 10.
Referanser i teksten settes som sluttnoter med forfatterens etternavn, (eventuelt forkortet)
tittel, og eventuell sidehenvisning. Slik: Veiteberg, Den norske plakaten, s. 81–93.
Litteratur- og kildeliste redigeres alfabetisk etter forfatterens etternavn og skal inneholde forfatterens/forfatternes navn, utgave, forlag, utgivelsessted og utgivelsesår.
Titler på publiserte bøker skal settes i kursiv, titler på artikler i samleverk eller tidsskrift skal settes
i anførselstegn. Eksempel på bok: Veiteberg, Jorunn. Den norske plakaten. Pax forlag, Oslo, 1998.
Eksempel på tidsskriftartikkel: Thaiss, Gustav. «The Conceptualization of Social Change Through
Metaphor». I Journal of Asian and African Studies, Vol. XIII. Leiden, 1978.
Merk at alle videre referanser av tidligere nevnte verk skal gjengis med forfatternavn, tittel
og utgivelsesår. Forkortelser som ibid., op. cit. og liknende skal ikke brukes.
Alle bidrag må inneholde tittel, forfatternavn samt faglig og etiske forsvarlige referanser i
henhold til tekstens form og sjanger.
Alle forfattere av lengre artikler må skrive et kort sammendrag/ingress av artikkelen på opptil seks
linjer.
Har du spørsmål underveis i skriveprosessen, eller ønsker tilbakemelding før teksten er ferdig er
vi behjelpelige, henvend deg da til oss per telefon eller e-post.

Tekst eller spørsmål sendes til redaksjonen@fortid.no

Fagtidsskriftet til historiestudentene ved Universitetet
i Oslo kommer ut fire ganger i året. Fortid skal speile
bredden i det norske historiefaget og være en arena
for nye stemmer, synspunkter og strømninger. I
Fortid skriver studenter og etablerte forskere side om
side. Vi gir ikke honorar for tekstbidrag og aksepterer
ikke tilsvarende krav fra bidragsytere.
Fortid tar imot mange typer bidrag: bokanmeldelser,
akademiske
artikler,
essay,
leserbrev
og
debattinnlegg. Både korte og lange tekster, på tema
eller utenfor, vurderes av redaksjonen, så lenge
teksten har relevans for historiefaget.

Tema for kommende nummer:
Nr. 1, 2013: Metall
(Deadline: 1. februar)
Nr. 2, 2013: 1600-tallet
(Deadline: 1. april)

Bidragsytere:
Bjørn Bandlien, Bjørg Ida Berget, Ida Bull, Morten Haave, Beatrice
Halsaa, Henriette Mikkelsen Hoel, Nils Holta, Miriam Finset
Ingvaldsen, Aslak Kittelsen, Mali Kristine Lunde, Hans Jacob
Orning, Josefin Rönnbäck, Øystein Sørensen, Sølvi Sogner, Linn
Anette Thorsen, Siri Aamodt
Vil du gi Fortid en framtid?
Fortid trenger skribenter som kan bidra med korttekster,
lengre artikler og bokmeldinger. Send inn ditt bidrag til:
redaksjonen@fortid.no
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Vil du abonnere på Fortid?
Et vanlig abonnement koster kr. 200,- per kalenderår.
Studentabonnement: kr. 160,-. Institusjonsabonnement:kr. 400,-.
Send en e-post med navn og adresse til: redaksjonen@fortid.no

INTERPRESS NORGE
04

9 771504 191013

