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Jørgen Lorentzen: Fra farskapets historie i Norge 1850–2012
Universitetsforlaget 2012, 187 s.

Anmeldt av Tora Korsvold
Det vil ikke være riktig å påstå at historikere har vært glødende opptatt av
menn som fedre. Derfor er det fortjenestefullt at en fagperson utenfor historiefaget har tatt på seg den store oppgaven å skrive om fra farskapets historie
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i Norge fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Målet med Jørgen
Lorentzens bok er å bruke analyser av litterære verk for å kunne presentere en
grundigere diskusjon om motsetninger og paradokser i farskapets historie.
Dermed skapes en bred plattform for hvordan farskapet kan forstås og reflekteres i ulike historiske perioder.
Boka er svært interessant lesning, med ny kunnskap om både de tidligere
fraværende og autoritære fedrene og om dagens moderne fedre. Norge som
nasjon har ved flere anledninger utmerket seg som et likestillingsland, bl.a.
ved først å innføre fedrekvote ved barnets fødsel i 1993. Som kjønnsforsker
og litteraturviter Lorentzen(med dr. art. litteraturvitenskap) likevel påpeker,
opplever vi fortsatt likestillingsparadokser. Aldri har så mange menn i Norge
vært nærværende fedre og engasjert i barn, noe bl.a. bruken av nettopp
pappapermisjonen viser. Samtidig som det ser ut til at aldri har menn hatt så
lite med barn å gjøre, eller vært fraværende fedre. Boka gir innspill til svært
mange debatter, og reiser en hel rekke interessante problemstillinger for videre
forskning. Det gjelder spørsmål både innenfor kjønnsforskning som andre
forskningsfelt, f.eks. knyttet til klasseproblematikk, etnisitet, fedres relasjoner
til barn og ulike forutsetninger for dette.

Bokas oppbygging, struktur og innhold
Bokas tidsramme er perioden fra rundt 1850 og fram til i dag. Den består av
tre deler, og bokas struktur er bestemt av historiske endringer som forfatteren
knytter til industrialiseringsprosessen, urbanisering, institusjonalisering, profesjonalisering, men også juridisk lovgivning som for eksempel ekteskapsreformene fra 1927. Den første delen tar for seg perioden 1850–1927 med blant
annet far-barn-relasjoner på 1800-tallet. ”Far som det kjæreste selskap” og
”Begynnende endringer i kjønnsforholdene” er typiske titler for denne delen.
Den andre delen handler om perioden 1927–1970, en overgangsperiode hvor
ekteskapet sto sterkt og som forfatteren vier oppmerksomhet i avsnittet ”Ekteskapets høytid og husmorens tidsalder” og i ”Den latterlige faren”. Her
trekkes Husmorfilmene på 1950- og 1960-tallet inn i analysen. Den tredje og
siste delen er epoken fra 1970 og fram til i dag. Fedrenes nye posisjon og nye
fedrepraksiser diskuteres nærmere. Med denne inndelingen tydeliggjøres også
utvikling og endringer. To perspektiver er sentrale i utforskningen, og fungerer
samtidig som en rød tråd gjennom boka: far for familien og far i familien.
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Disse to perspektivene knyttes til fedrenes forsørger- og omsorgsrolle gjennom
historien. Dette er et godt grep fordi denne doble tilhørigheten og spenningen
mellom disse to posisjonene verken er blitt utforsket av historikere eller blitt
tilstrekkelig problematisert innenfor kjønnsforskningen.

Problematisk kilde- og begrepsbruk
Baksideteksten slår fast at dette er en bok som gir nyanserte og interessante perspektiver både på familiehistorie, barndomshistorie og mentalitetshistorie. Boka
handler likevel i liten grad om disse tre bindestreks-historiene. Fra farskapets historie i Norge er først og fremst en bok som gir interessante tekstanalyser av ulike
tekster om far, og det i utvalgte historiske epoker. Både skjønnlitteratur, sakprosa
og ulike forskningsbidrag benyttes som grunnlag for tolkninger av hvordan farskapet har endret seg. Lorentzen gjør likevel ikke en systematisk historisk kildegransking, og det er også uklart hvordan selve kildeutvalget har foregått.
Forfatteren har studert veiledningsbøker, oppdragelseslitteratur og ikke minst
skjønnlitterære tekster. Et vell av andre kilder trekkes inn, som filmanalyser eller
ulike forskningsbidrag for å gi styrke til de forskningsfunnene som gjøres. Ulike
kilder, og ulik litteratur vil vanligvis kreve ulike metodiske tilnærminger som
tilsier at forfatteren tar dette opp til diskusjon. Med mitt leserfokus som historieforsker forventer jeg derfor mer drøftinger av kildemateriale.
Likevel lykkes forfatteren i å gjøre et svært bredt og sammensatt kildemateriale og litteratur tilgjengelig for en større leserkrets, men det ville ha
styrket framstillingen hvis f.eks. diskurs og særlig diskursive endringer, eller
et sentralt begrep som modernitet, var blitt nærmere utdypet. I innledningen
antydes både hvilke begreper som anvendes, og hvilke avgrensninger som
gjøres, men dette kunne gjerne ha vært fulgt nærmere opp. Mer klarhet her
kunne ha bidratt til en grundigere og mer veldokumentert framstilling. Jeg
savner dessuten at forfatteren tar flere forbehold når det trekkes konklusjoner,
fordi kildematerialet som brukes, ikke gir grunnlag for periodiseringer,
generaliseringer og konklusjoner av de analyser som gjøres.

Analyse av skjønnlitterære tekster
Bokas styrke er at den ved hjelp av utvalgte eksempler fra norsk skjønn-
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litteratur gir dybde til de historiske epokene som forfatteren har valgt. Her er
først en grundig analyse av Henrik Ibsens Vildanden (1884) hvor Hjalmar
Ekdal representerer den sammensatte1800-tallsfaren i den første delen av
boka. I den andre delen analyseres forfatteren Sigurd Hoels En dag i oktober
(1931) for å gi dybde til mellomperioden, før siste del vier oppmerksomheten
til Karl Ove Knausgårds dokumentarroman Min Kamp (2009–2011). Særlig
Knausgård-kommentaren byr på en svært innsiktsfull og reflektert lesning om
den moderne far. Etter min mening er det her vi finner de mest nyskapende
partier i Lorentzens bok.

Sosiale og kulturelle endringer: Om pappabøkene
Også tekstanalysen av de moderne pappabøkene er underholdende og interessant lesning, særlig fordi Lorentzen anlegger et endringsperspektiv. I 1990
lanserer lærer og pappa Eivind Blikstad den første pappaboka: Når menn blir
fedre – et knallbra forsvar for myke verdier. En ny særegen litterær sjanger oppsto, nemlig pedagogiske bøker skrevet av menn, til menn, om menn om det
å bli far, og som Lorentzen analyserer inngående. I motsetning til tidligere
veiledningsbøker var disse bøkene ikke skrevet av eksperter, men av menn med
ulik bakgrunn, og uten annen ”ekspertkompetanse” enn det å ha erfaring med
barn. De første pappabøkene hadde et felles kjennetegn ved å ha en humoristisk grunntone, og var basert på at menn og kvinner har ulike verdier å bidra
med til barna. Til forskjell fra den tidligste ”generasjonen” av pappabøker oppviser de nyeste pappabøkene et videre spenn i papparollen som for eksempel
fedres rett til å være fedre på egne premisser, skriver Lorentzen.

Tydelig forfattersubjekt
I Fra farskapets historie deler forfatteren fra sitt eget erfaringsliv med leseren.
Forfattersubjektet er tydelig til stede i teksten, som for eksempel i skildringen
av eget barns fødsel. Dette bidrar både til forfatterautentisitet og nærhet mellom forfatter og leser. Med sin engasjerte skrivestil og forfatterstemme formidler Jørgen Lorentzen smittende nysgjerrighet og engasjement for
fenomenet som studeres. Boka er dessuten velskrevet, og til tider fører
Lorentzen et elegant språk. Fra farskapets historie i Norge 1850–2012 har derfor
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potensiale til å få en stor leserkrets. Boka kan inspirere til ny forskning på et
felt vi trenger mer kunnskap om. Riktignok er ikke alle partier like overbevisende, men nettopp spennet i mangfold av kilder, analyser av skjønnlitteratur og ikke minst det å trekke inn sekundærlitteratur i form av ulike og
nyere forskningsbidrag om kjønnene, gjør boka mangefasettert. Forfatteren
lykkes svært godt med å formidle ulike framstillinger av farskapet gjennom
historien, endringer i samarbeidet mellom foreldre, og ulike forståelser av hva
farskap er og bør være.

