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”Hvad er det egentlig, som holder os, der har lyst til at kjæmpe for vor ret, tilbage? 

hvad har vi at frygte og hvad er det vi udsætter os for ved at træde frem?” spør Gina 

Krog i Nyt tidsskrift i 1884, og hun fortsetter: ”[…] nu er mange kvinder vaagnet til 

bevidsthed om uretten, nu er tiden kommet, da vort lands bedste kvinder selv bør 

tale.”2 Kvinnekamp handler å våge å tre ut i det offentlige rom og å finne sin plass 

der. I 1884 ble Norsk Kvinnesaksforening stiftet, og 1. januar 1887 ble første nummer 

av foreningens tidsskrift, Nylænde – Tidsskrift for kvindernes sag, utgitt. Nylænde 

kom ut to ganger i måneden frem til 1927 med Gina Krog som redaktør frem til 1916. 

Tidsskriftet fungerte som talerør for kvinner fra hele landet, og som arena for 

mobilisering og debatt. I Nylænde diskuteres stemmerett, yrkesliv, adgang til embeter 

og utdanning. Men bidragsyterne diskuterer også selve kvinnekampen og kvinnens 

inntreden i offentligheten, og det er denne diskusjonen jeg i det følgende skal ta for 

meg. Med utgangspunkt i Nylændes første årgang fra 1887 og i tjuende årgang fra 

1906 vil jeg se på hvordan kvinnene selv fremstiller offentligheten og sin plass i den.  

1887-årgangen har jeg valgt både fordi det er den første, og fordi 1880-årene 

var den norske kvinnebevegelsens gjennombruddsår. Bakgrunnen for valget av 1906-

årgangen er kvinnebevegelsens styrkede posisjon og deres mobilisering i forbindelse 

med unionsoppløsningen i 1905. Hva har tjue år med kvinnekamp og seire gjort med 

kvinnenes opplevelse av offentligheten? Før jeg nærmer meg selve tidsskriftet vil jeg 

diskutere offentlighet i et kjønnsperspektiv. Nylænde var ikke den eneste kanalen der 

kvinner ytret seg offentlig. En god del kvinner deltok i offentligheten, noen som 

forfattere av salmer, oppbyggelig litteratur og memoarer, andre som litteratur -og 

samfunnsdebattanter. Nyt Tidsskrift slapp, som vi så i sitatet innledningsvis, til flere 

av kvinnesakspionerene, og allerede tidlig i 1880-årene var flere kvinner aktive 

deltakere i pågående litteraturdebatter.3 Allikevel står Nylænde i en særstilling. Da 

kvinnene ønsket å sette seg opp mot de lover og konvensjoner som undertrykket og 

umyndiggjorde dem, måtte de skape et rom for det i en allerede etablert offentlighet. 

Dette rommet ble skapt gjennom ulike tilnærminger til offentligheten, og Nylænde 

representerer en slik tilnærming.  

                                                
2 Gina Krog. ”Nogle ord om kvindesagens udvikling og nærmeste opgaver i vort land” i Nyt Tidsskrift, 
3. årgang 1884, s. 237 og s. 239.  
3 Gro Hagemann, ”De stummes leir?” i Blom og Sogner (red). Med kjønnsperspektiv på norsk historie, 
s. 203 og Åse Hiort Lervik. Gjennom kvinneøyne – Norske kvinners litteraturkritikk og reaksjon på 
litteratur ca 1880-1930, s. 9.  
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Offentlighet i et kjønnsperspektiv 
Umyndighet er den manglende evne til å gjøre bruk av egen forstand uten ledelse av 
en annen. Selvforskyldt er denne umyndigheten når dens årsak ikke ligger i mangel på 
forstand, men på beslutning og mot til å gjøre bruk av egen forstand uten ledelse av 
en annen. Sapere aude! Ha mot til å gjøre bruk av din egen forstand! er altså 
opplysningens valgspråk.4 

 
Dette skriver Immanuel Kant i sitt essay ”Besvarelse av spørsmålet: Hva er 

opplysning?” fra 1784. Hundre år senere skrev Gina Krog om motet som kreves for å 

bli en del av offentligheten. Når Gina Krog og hennes likesinnede tar ordet på 1880-

tallet, sørger de samtidig for å kvitte seg med den umyndigheten Kant så sterkt 

fryktet, og i Nylænde gjør de offentlig bruk av sin egen forstand – de tar del i 

opplysningen. Den opplysningen Kant skriver om hører riktignok 1700-tallets 

opplysningsprosjekt til, og det er i et forsøk på å beskrive nettopp dette prosjektet at 

Jürgen Habermas skriver om den borgerlige offentlighets fremvekst.5 I løpet av 1700-

tallet vokste det frem en  resonnerende offentlighet som sto i kontrast både til 

privatlivet og til myndighetene – en borgerlig offentlighet. Med Habermas er 

offentlighet blitt selve begrepet som definerer det demokratiske system, og nettopp 

fordi begrepet er blitt så sentralt i den moderne forståelsen av demokratiet og fordi det 

står sentralt også i Nylænde, ønsker jeg å gi en grundigere redegjørelse for det.  

”Den borgerlige offentlighet står og faller med prinsippet om almen 

tilgjengelighet. En offentlighet der bestembare grupper eo ipso skulle være utelukket, 

er ikke bare ufullstendig, snarere er den ingen offentlighet i det hele tatt.” skriver 

Habermas, og argumenterer dermed for de brede lags tilgang til offentligheten.6  Med 

Habermas kan vi da si at kvinnenes inntog i den politiske debatten i 1880-tallets 

Norge representerte en utvidelse av offentligheten, og dermed bidro til å allmengjøre 

en frem til da begrenset offentlighet. Om fremveksten av en borgerlig offentlighet på 

1700-tallet skriver Habermas: ”Privatfolk trer ut av intimiteten i sin stue og inn i 

salongens offentlighet, men den ene sfære er nær forbundet med den andre.”7 Den 

borgerlige offentlighets grunnlag var privatpersoner som gjorde seg til sitt eget 

publikum, og som dermed skapte et nytt offentlig ordskifte.8 Men, innvender noen av 

                                                
4 Immanuel Kant. ”Besvarelse av spørsmålet: Hva er opplysning?” i Hamann, Johann Georg 
Opplysning og kors, s. 210.  
5 Jürgen Habermas. Borgerlig offentlighet, norsk oversettelse fra 1971. 
6 Ibid., s. 79.  
7 Ibid., s. 43.  
8 Ibid., s. 41.  
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Habermas’ kritikere, fantes det ikke også andre offentligheter, folkelige offentligheter 

som dels eksisterte før, dels eksisterte samtidig og som lett blir oversett med 

Habermas’ idealiserte offentlighetsbegrep?9 Og hva med kvinnene – hvilken plass 

hadde de i offentligheten hvis man ser historisk på det?10 Både Habermas’ 

offentlighetsbegrep og kritikken av det er relevant for å drøfte kvinners inntreden i 

norsk 1800-tallsoffentlighet.  

Gro Hagemann skriver om kvinnenes deltakelse i religiøse bevegelser, 

avholdsbevegelse og filantropiske initiativ – alt sammen offentligheter som nettopp 

ikke omfattes av Habermas’ diskuterende borgerlige offentlighet.11 Til tross for den 

kjønnssegregeringen og kvinneundertrykkelsen som nok fant sted innenfor kirkelige 

bevegelser og foreningsliv for øvrig, hadde kvinnene en plass i disse offentlighetene 

som de ikke hadde verken i den litterære eller i den politiske offentlighet. Gjennom 

den erfaringen kvinner opparbeidet seg i religiøst og sosialt liv, gjorde de seg klare til 

å ta samfunnsansvar på mer formalisert nivå. Hagemann skriver at ”kvinner i mer enn 

én forstand krevde å få delta med en egen stemme” på slutten av 1800-tallet.12  Først 

gjorde de seg til del av en borgerlig offentlighet med religiøse skriv og erindringer, 

dernest ble de deltakere i en litterær offentlighet, for så til slutt å kreve politiske 

rettigheter.13 Det er i denne kronologien Nylænde må forstås, som del av kvinnenes 

gjennombrudd i en litterær offentlighet, og som en plattform for krav om deltakelse 

og rettigheter i en politisk offentlighet.  

Irene Iversen, som skriver om det moderne gjennombrudd i norsk litteratur, 

legger på sin side vekt på at da kvinnene trådte inn i det hun omtaler som en litterær 

offentlighet, trådte de inn i en offentlighet som var i endring. ”Det moderne 

gjennombrudd var i sitt utgangspunkt de unge menns angrep på et tradisjonelt 

samfunns stivnete, patriarkalske institusjoner. Deres opprør var antiautoritært, rettet 

mot fedrenes sosiale, litterære og politiske makt.” skriver hun.14 Kanskje var det 

nettopp en slik turbulent offentlighet som behøvdes for at kvinnene skulle våge å ta 

steget ut i det offentlige rom. Skillet mellom litterær og politisk offentlighet er 

vanskelig å trekke opp. I 1880-tallets Norge fungerte den litterære offentligheten, 

                                                
9 Craig Calhoun. Habermas and the Public Sphere, s. 36 ff.  
10 Seyla Benhabib referert i Gro Hagemann og Anne Krogstad, Høydeskrekk, s. 16. 
11 Gro Hagemann, ”De stummes leir?” i Ida Blom og Sølvi Sogner, Med kjønnsperspektiv på norsk 
historie, s, 205 ff. Hagemann og Krogstad (red.). Høydeskrekk, s. 42.  
12 Hagemann, ” De stummes leir?” i Blom og Sogner, Med kjønnsperspektiv på norsk historie, s. 204.  
13 Ibid., s. 204. 
14 Irene Engelstad m.fl. (red.). Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 1, s. 165.  
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gjennom skjønnlitteratur, litteraturkritikk og tidsskrifter og gjennom forfattere og 

andre skribenters politiske engasjement, også som arena for politisk debatt, og dette 

blir tydelig i Nylænde.  

 

Å skrive om offentlighet: Nylænde 1887 

Allerede i tidsskriftets tittel, Nylænde, spilles det på offentlighetstematikken. Nylænde 

betyr nytt land, eller nytt terreng, og når man studerer tidsskriftets innhold blir det 

tydelig hva slags land det dreier seg om: Et nytt land der også kvinnestemmer blir 

hørt. Vi har sett at Habermas har gjort offentlighet til et fundament i moderne 

demokratiforskning. Også Nylændes egne bidragsytere anvender 

offentlighetsbegrepet: ”De kvinder, der verden rundt tager del i det offentlige liv med 

tanker og interesser, […] er de blevet til disse mandhaftige kvinder, som er det store 

skræmmebillede?” spør Viggo Ullmann i februar 1887.15 Tanken om at kvinnen var 

på vei inn i et offentlig rom som hun ikke før hadde hatt tilgang til formuleres direkte, 

og den setter sitt preg på hele 1887-årgangen, Nylændes første årgang.  

Tidsskriftet fungerte som Norsk Kvinnesagsforenings eget organ, og det 

brukte ikke spalteplass på husholdningsstoff. ”Ved å reise kravet om politiske 

rettigheter plasserte kvinnesakskvinnene seg sentralt i den politiske offentlighet” 

skriver Gro Hagemann.16  Nylænde var et politisk kamporgan der ulike sider av 

kvinnekampen ble belyst, og der nyheter fra kvinnesakens fremdrift rundt i landet ble 

publisert. Nettopp fordi Nylænde tar for seg den politiske kvinnekampen, må det leses 

som del av en politisk offentlighet.  I 1887-årgangen har jeg funnet elleve bidrag som 

tar for seg kvinner i offentligheten i direkte forstand. Bidragsyterne skriver om 

hvorfor kvinners deltakelse i offentligheten er viktig, om hvordan de rådende 

oppfatningene av hva som er kvinnelig og ukvinnelig skal bekjempes, og om hvordan 

kvinnekampen skal organiseres. I tillegg skrives det om kvinner og offentlighet i 

sytten andre bidrag som blant annet omhandler stemmerettskamp, 

sedelighetsspørsmål, ekteskap og kvinnesak i andre deler av verden. Kvinners stilling 

i Finland, i USA og i England blir behandlet i flere artikler, og interessen for hvordan 

kvinner i utlandet tok offentligheten i bruk, synes stor.17  

                                                
15 Viggo Ullmann. ”Stemmeret for kvinder”, Nylænde,  4/1887, s. 51.  
16 Hagemann og Krogstad. Høydeskrekk, s. 33.  
17 Se for eksempel ”Træk af enkelte finske kvinders liv og virke” av Anna Rogstad i Nylænde 18 og 
19/1887.  
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Å skille mellom hvilke bidrag som behandler kvinner og offentlighet i direkte 

forstand og hvilke som gjør det gjennom å ta for seg andre saker, kan være vanskelig 

– det er kort vei fra en diskusjon om mot til et krav om stemmerett. For dreier ikke 

bidrag om kvinners stilling i ekteskapet og om stemmerettskamp seg også om 

offentlighet? Er ikke tidsskriftmediet i seg selv et symbol på anvendt offentlighet? I 

Nylænde blir offentlighetsbegrepet vidt. Dessuten er både litteratur -og 

teateranmeldelser viet stor plass, i de fleste numrene er det trykket en eller to 

anmeldelser.18 Som jeg nevnte innledningsvis var nettopp litteraturkritikken viktig for 

kvinnenes inntreden i offentligheten på 1880-tallet. Mitt utgangspunkt har vært de 

bidragene der kvinnekamp og offentlighet innehar en sentral plass, først og fremst de 

som i sin helhet dreier seg om offentlighet, men også enkelte av dem som via 

stemmeretts -og sedelighetsdebatt kommer inn på offentlighetstematikken. Samtidig 

er det vanskelig å se bort fra de øvrige bidragene fordi årgangen som helhet preges av 

spørsmål og diskusjon rundt offentlighet og rundt kvinners deltakelse i den.  

”Det er saa almindeligt at høre: vi kan ikke tage del, vi har ikke evnen o.s.v. 

Men det er netop evnen, vi har allesammen – selvopholdelsens evne nemlig, og den 

beholder dog hvert menneske til det sidste.” skriver lærerinnen Anna Rogstad i første 

nummer av Nylænde i 1887.19 Hennes bidrag forteller om hvilke krefter den tidlige 

kvinnebevegelsen kjempet mot, og ikke minst om hvilke krefter den kjempet med. 

Anna Rogstad skriver om en kamp som ble kjempet med viljestyrke og på trass: 

Kvinnene besitter i det minste ”selvopholdelsens evne”. På terskelen til offentligheten 

er det er selvoppholdelsen som skal drive kvinnene frem til seier, det er den som skal 

hjelpe dem i møtet med motstand og motargumenter. Anna Rogstad illustrerer det 

som er gjennomgående tendenser i Nylændes første årgang: På den ene side vissheten 

om at kvinnene hadde en lang vei å gå, på den annen side overbevisningen om at 

deres sak kunne vinnes. Kvinnesakskvinnene hentet sin legitimitet i fremtiden og i 

troen på det den ville bringe.20 

Hvem er det så som skriver i Nylænde? Hvilke kvinner tar opp offentligheten 

og sin egen inntreden i den? Det er stort sett de samme bidragsyterne som tar opp 

offentlighetsdiskusjonen gjennom hele årgangen: Anna Rogstad, Gina Krog, Antonie 

Løchen og Ragna Nielsen er gjengangerne. Noen av dem var yrkeskvinner, andre var 
                                                
18 Se for eksempel ”Henrik Jæger om Camilla Collett” av Anna Bugge i Nylænde 1/1887 og ”Sne af 
Alexander Kielland” av M.D. i Nylænde 11/1887.  
19 Anna Rogstad. ”Mere kundskab, mere dygtighed”, Nylænde, 1/1887, s. 9.  
20 Hagemann og Krogstad. Høydeskrekk, s. 38.  
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gift med fremstående embetsmenn og politikere, mens andre igjen hadde kunstnerisk 

virke. Anna Rogstad og Ragna Nielsen var lærerinner, Aasta Hansteen var malerinne 

og forfatter, Antonie Løchen hadde stått i bresjen for stiftelsen av Norsk 

Kvinnesaksforening i Trondheim, og Gina Krog var allerede i 1887 selve høvdingen i 

norsk kvinnebevegelse. I tillegg bidrar Camilla Collett med et velformulert 

kvinnekampsinnlegg. Det er med andre ord noen av kvinnebevegelsens fremste og 

mest taleføre representanter som tematiserer offentligheten og kvinnens plass i den. 

”Mindre dukke, mere menneske! det er hvad vi vil” skriver Camilla Collett om 

kvinnens posisjon i samfunnet, og hun synliggjør dermed det banale i kvinnekampen: 

Det dreier seg fremfor alt om å behandle kvinnen som menneske, og om å venne seg 

til at det er slik hun skal behandles.21 

Tanker om offentlighet og om kvinnens plass i den er med andre ord tilstede 

gjennom hele 1887-årgangen. Ikke alltid som egne bidrag, men som del av tekster om 

stemmerett, om utdanning, i anmeldelser, i leserbrev og i rapporter om kvinnens 

stilling i andre deler av verden. Å bli en del av et offentlig politisk liv og å våge å ta 

plass representerer noe fundamentalt i enhver frigjøringskamp, og i Nylænde er det 

nettopp slik det fremstilles. Ragna Nielsen skriver om mot til å svare 

kvinnefrigjøringens motstandere: ”Ved at møde modstanderne og imødegaa deres 

forhaanelser saa rolig og værdig, jeg kan, kan jeg kanske drage raseri og spot ned over 

mig selv, men […] det ligger i den menneskelige natur at respektere dem, der forstaar 

at forsvare sig.” skriver hun.22 Kvinnene oppfordres til å møte motstanderne, og det 

gjør de i Nylænde. Gjennom å ta til orde for stemmerett for kvinner, for en bedring av 

kvinners stilling i ekteskapet, for kvinners rettigheter i andre deler av verden anvender 

kvinnene offentligheten. ”Den gifte kvinde maa skaffe sig moralsk mod til at tale ud, 

selv om hun risikerer at blotstille sitt eget ægteskab” skriver en innsender som 

undertegner med I.E..23 Det er barrierer som må brytes for å vinne frem og for å bli 

hørt, og både kvinnebevegelsen som helhet og den enkelte kvinne må bryte dem.  

I en offentlighet som ikke i utgangspunktet var åpen for dem, presset kvinnene 

seg frem, og de skapte seg en plass. Her kan vi igjen gjøre bruk av Habermas’ 

offentlighetsbegrep for å vise at det er nettopp i dette at den borgerlige offentlighets 

fortrinn ligger: Offentligheten står og faller på et resonnerende publikum som stadig 

                                                
21 Camilla Collett. ”En protest”, Nylænde 5/1887, s. 67.  
22 Ragna Nielsen. ”Til medlemmene av Norsk kvindesagsforening”, Nylænde, 24/1887, s. 369-70.  
23 I.E. ”Til redaktøren”, Nylænde, 13/1887, s. 194-95. 
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kan utvides og endres. ”De diskutable spørsmål blir ’almene’ ikke bare ved sin 

betydningsfullhet, men også ved sin tilgjengelighet: alle må kunne ta del i løsningen 

av dem” skriver han – kvinnene har sin plass nettopp i et slikt kritisk resonnerende 

publikum.24 I Habermas’ borgerlige offentlighet ligger det en forventning om å bli 

hørt og om å bli tatt på alvor, og en slik forventing er også tilstede i Nylænde: 
Holder vi os det endelige maal for øie: paa den ene side bortryddelse af alt det, som 
hos kvinderne selv virker forkrøblende og hemmende for deres udvikling, paa den 
anden side den forandrede vurderen hos omgivelserne, vi kunde tvistes til at sige, 
omdannelsen af det hele samfundets følelse – da forstaar vi, at det blot er en 
begyndelse, som er gjort.25 

 
Igjen er det Gina Krog som skriver. Hun skriver om en bevegelse som har mye foran 

seg og som møter mye motstand, men som like fullt anser seg som en fullverdig del 

av offentligheten. Erkjennelsen av at kvinner har sin rettmessige plass i offentligheten 

er kanskje det viktigste som uttrykkes i Nylændes første årgang.  

Nylænde var et politisk organ for kvinnesaken, og kampsakene var mange. 

Ikke bare måtte kvinnesakskvinnene til enhver tid rettferdiggjøre sin kamp for 

stemmerett, for utdanning, for rettigheter i yrkes –og familieliv, men de måtte også 

rettferdiggjøre sin tilstedeværelse som debattanter og deltakere i offentligheten.  

Bidragene om å våge å heve stemmen er tilstede gjennom hele årgangen, og det som 

uttrykkes i dem må kunne sies å ha dannet selve grunnlaget for den sterke 

kvinnebevegelsen som vokste frem.  

 

En åndelig vending: Nylænde 1906 

I årene som fulgte Nylændes dannelse i 1887 vokste kvinnebevegelsen seg sterkere og 

deres krav vant gjenklang på flere områder. I 1901 fikk kvinnene begrenset 

kommunal stemmerett, og dermed var første skritt på veien mot statsborgerlig 

stemmerett tatt. Seieren i 1901 viste hvilken retning kvinnekampen var i ferd med å 

ta: Flere seire var i sikte. I unionsoppløsningsåret 1905 spilte også kvinnene en aktiv 

rolle. Deres nasjonalisme ga seg uttrykk på flere områder, og mange var de kvinnene 

som arbeidet iherdig for løsrivelse fra Sverige. Kvinnens nasjonalfølelse sto ikke 

tilbake for mennenes, men de fikk ikke være med å stemme over uavhengigheten. I 

stedet samlet de underskrifter, og hele 300 000 kvinner skrev under for norsk 

uavhengighet. Nylændes 1906-årgang bærer med seg disse erfaringene: Vissheten om 
                                                
24 Habermas. Borgerlig offentlighet, s. 35.  
25 Gina Krog og redaksjonen. ”Til tidsskriftets læsere”, Nylænde, 1/1887, s. 3-4.  
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at oppslutningen var stor og om at viljen til politisk deltakelse var voksende. ”Tænk 

for engangs skyld paa, hvorledes det maa smage et varmt interessert menneske at 

behandles som nul, mens ens egen og landets velfærd staar paa spil.” skriver en 

innsender i september 1906.26 Avstemningen om unionsoppløsningen hadde 

ekskludert halvparten av alle nordmenn fra å være med å avgjøre en sak som opptok 

dem, til tross for at viljen til og ønsket om å være med å ta beslutninger og om å ta del 

i det politiske liv var sterkt hos stadig flere kvinner.  

Allikevel kan ikke denne viljen til politisk deltakelse som så tydelig ble uttrykt 

gjennom underskriftsaksjonen i 1905 sies å prege Nylændes 1906-årgang 

nevneverdig. Riktignok er 1905-erfaringen til stede, og uttrykkes i enkeltbidrag som 

det siterte innlegget ovenfor. Men i 1906 opptar både politikk -og 

offentlighetsdiskusjoner langt mindre plass enn i 1887. Akkurat som 1887 ble det 

utgitt 24 numre av tidsskriftet, men i hele årgangen har jeg bare funnet to bidrag som 

omhandler kvinnekampen i direkte forstand. Det ene, ”Kvinnesaki”, er skrevet av den 

unge læreren Halvor Ramsvik fra Kviteseid, det andre er en tale Aasta Hansteen holdt 

på sin 80-årsdag i 1904.27 En mannlig lærers kortfattede analyse av kvinnesaken og en 

tre år gammel tale er altså de eneste bidragene som har offentlighetsdiskusjonen som 

hovedtema. Tretten bidrag er viet kvinnens plass i offentligheten mer indirekte, de 

omhandler kirken, utdanning og internasjonale forhold, i tillegg til at årgangen 

inneholder flere bidrag om rettssystemets oppbygning. Men det er især internasjonal 

kvinnekamp som opptar stor plass. Gina Krog refererer fra Den internasjonale 

kvinnestemmerettsalliansens kongress i København og fra det internasjonale 

kvinnerådsmøte i Paris, det manes til solidaritet med Russlands kvinner og det skrives 

om australske kvinners rettigheter.28 I tillegg utgjør litteratur -og teaterkritikk 

fremdeles en viktig del av tidsskriftet.  

Men det mest påfallende med 1906-årgangen er ikke det politiske stoffet, men 

snarere mengden stoff som ikke er politisk. For i tillegg til litteraturanmeldelser, 

debatt om utdanning, kirke og internasjonal kvinnebevegelse, utgjør vitenskapelig og 

filosofisk stoff og skjønnlitterære føljetonger en mye større del av Nylænde  i 1906 

enn det gjorde i 1887. Telepati skildres utførlig over to numre, Anna Bugge skriver 
                                                
26 Ukjent forfatter. ”Stemmerettens betydning”, Nylænde 17/1906, s. 162.  
27 Se Halvor Ramsvik ”Kvinnesaki” i Nylænde 6/1906 og Aasta Hansteen ”Tale ved festen i Grand 
hotel 10de December 1904” i Nylænde 8/1906. 
28 Se for eksempel ”Opraab til Europas kvinder.” i nummer 6/1906, ”Den internationale 
kvindestemmeretsalliances kongres i Kjøbenhavn, august 1906” i nr. 16, 17 og 18/1906 og ”Alle onde 
spaadomme om kvindestemmeret gjort tilskamme” i nr. 20 og 21/1906.  
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om den platonske idé over fire numre, Gina Krogs oversettelse av en amerikansk 

artikkel om mormonenes seder og skikker er tilstede i tre numre og et gjengitt 

foredrag om fredsarbeid av Bertha von Suttner på tysk legger beslag på et helt 

nummer.29 Det er mange av de samme kvinnene som skriver, både Gina Krog, Aasta 

Hansteen, Ragna Nielsen og Anna Rogstad er fremdeles trofaste bidragsytere, men 

temaene de tar opp er nye. Det kan virke som om Nylænde i 1906 har vært 

underkastet en åndelig vending. Den offentlighetsdiskusjonen som opptok 1887-

kvinnene så sterkt var ikke lenger tilstede i 1906.  

Hva kan så fraværet av problematiseringen av offentligheten skyldes? Det kan 

selvfølgelig tenkes at politikk og offentlighet ble diskutert i andre fora enn i Nylænde. 

Samtidig er det vanskelig å forestille seg at kvinnenes eget politiske tidsskrift ikke 

speiler i alle fall hovedtendensene i kvinnekampen i 1906. På de tjue årene som var 

gått siden 1887 hadde kvinnebevegelsen økt i anseelse og i innflytelse, og på mange 

områder hadde de vunnet frem. Kanskje er offentlighetsdiskusjonen fraværende 

nettopp fordi kvinnenes selvtillit og trygghet i offentligheten var blitt så sterk at 

behovet for å forsvare deres rett til å delta i den var mindre.  

Man kan også spørre om det er offentligheten som er blitt en annen. I 

innledningen til Gjennom kvinneøyne skriver Åse Hiorth Lervik at det ”etter hvert blir 

[…] tydelig at i Nylænde skriver kvinner som er enige, og de skriver for hverandre. 

Enighetens pris er isolasjon og mangel på nyrekruttering.”30 Hun skriver at både i 

Nylænde og andre kvinnetidsskrifter -og blader er det mindre brodd i 

litteraturkritikken utover på 1900-tallet. Og, skriver hun, det er i tråd med de 

tendensene som preget kvinnekampen som sådan. ”Siden blir meningene mer 

avdempede, og det kan virke som om den borgerlige kvinnebevegelsen er litt i 

villrede med seg selv.” skriver Hiorth Lervik.31 Etter kvinnesaksgjennombruddet på 

1880-tallet, etter 1890-årenes oppløsningstendenser og etter samlingen i 1905 havner 

Nylændes 1906-årgang i et slags mellomsjikt. Allerede i 1907 er politikken tilbake, og 

frem mot stemmerettsseieren i 1913 forenes kreftene på ny. 1906-årgangen fremstår 

som et pusterom der både de store politiske sakene og offentlighetstematikken opptar 

lite plass. Like fullt er kvinnene tilstede i offentligheten med nye saker og nye 

                                                
29 Se for eksempel ”Experimenter i telepati” av Hermione Ramsden i nr. 1 og 2/1906,”Den platoniske 
idé” av Anna Bugge i nr. 13,14,15 og 16/1906 og ”Mormonismen” av Gina Krog i nr. 14,15 og 
16/1906.   
30 Lervik. Gjennom kvinneøyne, s. 13.  
31 Ibid., s. 14.  
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interessefelt. Kanskje skriver de i større grad enn tidligere for hverandre, og kanskje 

er avstanden til det politiske større enn den hadde vært tidligere. Men selv om denne 

åndelige vendingen ikke forteller om hvordan kvinnene oppfattet sin egen deltakelse i 

offentligheten, så forteller den noe om kvinners bruk av offentlighet. Å skrive 

skjønnlitteratur, å skrive om telepati, om filosofi og om religion, er også en måte å ta 

en utvidet offentlighet i bruk på. Kvinnene gjør offentlig bruk av sin fornuft, slik Kant 

så sterkt oppfordret til allerede i 1784, og de fortsetter å forsvare sin deltakelse i 

Habermas’ kritisk-resonnerende publikum. 

 1880-årene var viktige i norsk historie, politisk og litterært var det en 

brytningstid. I disse årene vokste kvinnebevegelsen frem, og Nylænde var en del av 

denne samfunnsendrende bevegelsens fremvekst. I 1906 er ikke endringskraften like 

sterk, og anvendelsen av offentligheten er dermed en helt annen. Kvinnebevegelsens 

pionerer banet vei for generasjonene som fulgte og de diskuterte sin egen inntreden i 

offentligheten. Denne refleksjonen rundt kvinnens plass i offentligheten bidro til at 

stadig flere fant sin plass der, og den skapte et rom for senere generasjoners kvinner. 

Etter over tjue år som meningsdannere og meningsbærere, er ikke lenger diskusjonen 

om offentlighet og om kvinners rett til å delta i den like sentral.  ”Vi er saaledes nu 

komne ud i fri luft, vi kan røre oss, vi kan arbeide, vi kan vælge den gerning som 

ligger for vore evner og mest tiltaler oss. Vi har faat øie paa vor borger-rett, og vi 

søger at finde de bedste midler til at naa frem til den.” skriver Aasta Hansteen.32 

Offentligheten er også blitt kvinnenes offentlighet, de er ”ude i fri luft”, og dermed er 

det andre saker enn selve kampen for en stemme i offentligheten som tar plass. 

*  *  * 

Kvinner og offentlighet er langt i fra noe uutforsket felt. Men går man Nylænde etter i 

sømmene kan kanskje tidsskriftet fortelle noe nytt om kvinnenes deltakelse i 

offentligheten, og ikke minst om deres egne tanker om å delta i den. Nylænde er et 

uttrykk for bruk av en offentlighet, og det var et organ som forandret seg etterhvert 

som kvinnebevegelsens seire ble flere. I denne oppgaven har jeg bare tatt for meg to 

av Nylændes årganger, 1887 og 1906-årgangene. En undersøkelse av flere årganger 

vil kunne gi et mer fullendt bilde av hvordan kvinnenes fremstilling av seg selv i 

offentligheten og av hvordan deres bruk av offentligheten har endret seg – Nylænde 

ble tross alt utgitt i førti årganger.   

                                                
32 Aasta Hansteen.”Tale ved festen i Grand Hotel 10de December 1904”, Nylænde, 8/1906, s. 117.  
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Nylænde forteller om en dynamisk kvinnebevegelse, og tendensene i denne 

kvinnebevegelsen speiles i de to årgangene jeg har undersøkt. I tillegg har jeg forsøkt 

å problematisere selve offentlighetsbegrepet. I et offentlighetsperspektiv må Nylænde 

leses som inngangsport til en politisk offentlighet som lenge hadde vært forbeholdt 

menn. I 1887, midt i kvinnesakens norske gjennombrudd, opptok selve offentligheten 

mange av kvinnene som skrev i Nylænde. Deres interesse for offentligheten og for 

kvinnenes plass i den passer inn i de turbulente 1880-årene: Offentligheten var i 

endring og kvinnene var med på å endre den. Tjue år senere, i 1906, er innholdet i 

tidsskriftet et ganske annet. Kvinnebevegelsen var større og seirene var flere. Midt i 

mellom unionsoppløsning og statsborgerlig stemmerett, viser Nylænde en 

kvinnebevegelse som beskjeftiger seg med andre ting enn det rent kvinnepolitiske, 

uten at den av den grunn lar være å anvende de tilgjengelige offentlige kanaler.  

Kvinnekampen verken begynte eller sluttet med Nylænde, men Nylænde 

representerer like fullt en viktig del av norsk kvinnekamps historie. Erobringen av en 

skreven offentlighet, uavhengig av om den tidvis var intern og lukket, var et steg på 

veien mot politiske rettigheter og demokratisk deltakelse – mange av 

kvinnebevegelsens seire ble kanskje muliggjort nettopp av kvinnens inntreden og 

deltakelse i denne typen offentlighet. ”Det blev endog udtalt, at nu behøved man ikke 

ord længer, nu gjaldt det bare handlinger. – Som om ikke det rette ord ofte er den 

bedste handling!” skrev Gina Krog i 1901.33 Å våge å heve stemmen var en 

forutsetning for kvinnekampen, og Nylænde var en arena der kvinnelige røster slapp 

til og der kvinnekampen kunne kjempes med ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Gina Krog. ”Det 20. Aarhundrede”, Nylænde 1/1901, s. 12.  
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