«.. . HUN BAD ikke om noe
og fikk derfor heller ikke
noe ... »
Dette utsagnet om jour' nalist Esther Johannessen
i Bergens Tidende er henta
fra Reidun Kvaale sin bok
«Kvinner i norsk presse
g jennom 150 år». Det kan
stå som typisk for den s tilling kvinnelige journalister har s tått i gjennom de
første hundre å ra av norsk
pressehistorie. Det var å
trasse seg fram , mot fordommer, mot de mannlige
karrierejournalistenes alltid spissere a lbuer. Mot det
borgerlige
samfunnets
kvinneroller,
k velende
som gjorde det umulig å
kombinere dette yrket
med familierolla. Og ikke
minst til ei lønn langt under den mannlige journalisten.
Reidun
Kvaale
(1927-84) var journalist i
Aftenposten, og visste hva
hun skr eiv om. Etter mange år som journalist og
aktiv i «Engebret-bevegel sen» på 70-tallet ei
uformell samling av kvinnelige journalister som
diskuterte
presse
og
kjønnsroller på kafe Engebret - øns k a hun å unders øke
åssen
kvinnenes
stilling i pressa hadde
vært. Fra de første avisene
til idag. Boka fikk hun ikke
oppleve utgitt. Istedet har
hun fått et ettermæle som
det står respekt av.
Boka starter m ed den
første egentlige kvinnelige
journalist, Birgithe KUhle

som i 1794 ga ut og rediger- intellektuelle «Urd ». Milte «Provincial-Lecture ». jøet av aktive kvinner var
Deretter tar den for seg en a lle rede stort, og influert
re kke ukjente og noen mer av den liberale intelligentkje nte journalister fram til siaen. Men tallet på kvinvår tid, og forte ller om de- ner i redaksjonene var
res liv . Boka er biografisk forsvinnende. Så seint som
lagt opp, og kan d erfor væ- i 1920 var det an tak,,lig
re nyttig som oppslags- ikke høyere enn 6 prost:nt.
verk.
Et
skikkelig Gje nnombruddet kom i
personregister gjør at den 20-åra med bl.a Kitty
er lett å finne fram i. Med Wentzel, Dagny Bjørne280 sider blir det ganske raa, Fernanda Nissen,
mange s kjebner hun er in- Barbra Ring, Anna Hvosnom. Som kildemateriale lef, Rachel Grepp og
til personutvalget vil jeg mange andre.
Jeg kan ikke gå inn på de
nevne to:
For det første en biblio- enkelte av disse pionerene
grafi over norske skriven- i norsk pressehistorie.
Det bør imidlertid sies
de kvinner som blei laga av
sju
hovedfagsstudenter noe om hvilken situasjon
ved Statens Bibliote khøg- de kjempet seg fram i. En
s kole i 1980. Den omfatter ting var at lønna var mye
528 personer, i tidsrommet lavere for kvinnelige enn
1600-tallet fram til 1902. for mannlige journalister.
For det andre Marianne
Gunnarsjaa sin hovedopp1986
gave ved Norsk Journalisthøgskole
fra
1983:
«Kvinnen i nors k prcseehistorie 1794-1902». Den
omfatter 60 personer. Jeg
har ingen forutsetninger
for å uttale meg om utvalget som Kvaale har gjort
for perioden fram til 1.
verdenskrigen. I framstillinga har hun lagt vekt på å
få fram de spesielle problem ene en kvinnelig journalist sto overfor. I den første En undersøkelse fra 1921
perioden - dvs. siste halv- viser at mennene tjente i
del av forrige hundreår gjennomsnitt ca. 40 provokstet den første kvinne- sent mer. Kvinnenes starørsla fram, med blader tus var lavere. Ofte
som «Den norske kvinde» avan serte de til «skrivende» fra sekretærarbeide
og «Nylænde» på 80-tallet.
eller kontorhjelpere. SjølTi år seiner e kom det mere

sagt var det deres plikt å
stå for kaffekoking og liknende sysler. Ved inns krenkinger gikk de først.
Så seint som på 50-tallet
blei lønna til kvinnelige
journalister i Arbeiderbladet stipulert utfra lønna
til det kvinnelige kontorpersonalets, ikke utfra
lønnsnivået til de mannlige
journalistene. Svært mange kvinnelige journalister
blir tvunget til å leve enslig, i motsetning til sine
mannlige kolleger. Så
seint som i 1979 viser en undersøkelse at 46 prosent av
dem levde enslig i motsetning til 23 prosent av
menna. Den samme undersøkelsen viser at hele 23
prosent av de enslige k vinnene hadde forsørgeransvar, mot bare 6 prosent av

nalistene kom også. de
mjuke verdiene. Som journalist blei de hennes bord,
ofte. Når hennes ettermæle skulle skrives blei hun
vurdert utfra kriteria som
omtenksomhet, sosialt engasjement, medmenneskelighet, tolerant, mens
hennes kolleger i bukser
blei omtalt som kunnskapsrik,
skarpsindig,
djuptpløyende, dyktig. Ettersom mjuke verdier i
denne sammenhengen betyr jordnære sosiale forhold, gir det lavere sosial
statu s enn børsnytt. I a llefall i den delen av pressa
som jeg kaller borgerpressa, og det er det meste av
norsk avisverden.
Tilslutt.
Den første norske kvinnelige redaktør het Josefi-

KLASSEKAMPENS KRONIKK 1.0KTORER
-

Kvinner i
norsk presse
mannekollegem,.
Grunnen var enkel : Av
den kvinnelige journalisten krevde jobben alt, hvis
hun skulle beholde den.
Mannen kunne gå heim til
middag.
Med de kvinnelige jour-

Jeg har leita e tter gra·
ven til Norges første
kvinnelige redaktør, Jo·
sefine Thrane, men
graven er sletta. For f a t·
tigfolk reises ingen
minnesmerker, særlig
ikke hvis de er kvinner,
skriver Lars Borgersrud
i sin omtale av boka om
kvinner i norsk presse.

ne Thrane. Hun var
redaktør for Arbeiderforeningenes Blad, fra 1854 til
1856. Hun var kanskje den
største av de kvinnelige
presseplonerene. Som sosialist og revolusjonær
spilte hun ei nøkkelrolle i

forsøket på å holde restene
av de 400 arbeiderforeningen ( med 30000 medlemmer J sammen etter at
re daksjonen feide gjennom landet og plasserte
Marc us Thrane og de andre lederne på tukthus .
Utfattig, med ansvar for fi.
re barn , kolerasjuk, og
me d
politiovervå king
rundt seg 24 timer i døgnet
makta hun denne viktige
oppgava inntil døden i 1857.
37 å r gammel blei hun
gravlagt et steinkast fra
her jeg sitter og skriver
denne bokmeldinga, på
fattigkirkegården ved Oslo Hospital. Jeg har mange
ganger lurt på hvor hunligger, og leita. Ikke engang
presten fant ut av det.
Kvaale kan fortelle grunnen: Graven er kort og
godt sletta. For fattigfolk
reiser m a n ikke minnesmerker, iallefall ikke hvis
de er kvinner. Det lyktes
arbeiderrørsla etter mye
om og men å få reist et minnesmerke over Marcus
Thrane på Vår Frelser s
gravlund. Hva med et for
Josefine - p å Gamlebyen
kirkegård - hva sier dere
Kvinnefronten?
R eidunKvaale : «Kvin·
ner i norskpresse gjenn·
om150år.» Gyldendal
norsk Forlag.
LARS BORGERSRUD
Kronikkforfatteren er indu·
striarbeider i elektronikk·
bransjet1.

