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Abstract 

“With life and soul” 

Artistry in Cora Sandel’s interwar period short stories 

 

Cora Sandel published three collections of short stories during the 1920’s and the 1930’s; 

En blå sofa og andre noveller (“A blue sofa”, 1927), Carmen og Maja og andre noveller 

(“Carmen and Maja”, 1932) and Mange takk doktor, noveller (“Many thanks, Doctor”, 

1935).  However, the studies of Cora Sandel’s work have mostly focused on her three 

novels about Alberte. This thesis is an attempt to shed light on the short stories from the 

interwar period, from the perspective of artistry. Cora Sandel started out as a visual artist 

herself, but, rather unwillingly, abandoned it for writing when painting became harder to 

combine with being a mother and a wife. This thesis looks at how artistry is portraited in 

the short stories. Many kinds of artistry are discussed; painting as well as writing, acting, 

crafts and musicality. What is artistry associated with and what roles does it play? Short 

stories have been selected from the three collections where artistry plays a significant 

role. The result is accounted for in four segments, each about an aspect of how artistry is 

portraited in the short stories; “Incompatible Parenthood”, “Passion”, “Poverty” and 

“Men, Women and Artistry”. 
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1. INLEDNING 

  

Från mitten av 1920-talet och de kommande fem decennierna gavs det ut böcker under 

pseudonymen Cora Sandel. Av dessa blev romanerna i den så kallade Alberte-trilogin de 

mest framgångsrika. Sandel var en norsk författare, men bosatt i Sverige från 1921 till sin 

död, 1974. Innan dess hade hon bott i Paris i 15 år, där hon ägnat sig åt måleri. 

Konstnärligheten och konstnärskapet kom att bli ett återkommande motiv i hennes texter 

efter att hon gett upp måleriet. I denna uppsats undersöker jag just hur konstnärlighet 

porträtteras i novellerna hon gav ut under mellankrigstiden. 

    Uppsatsens titel, «Med liv og sjӕl», är hämtad ur novellen ”En blå sofa”. Där beskrivs 

den manliga snickaren inte bara som en ”kunstner på området”1 utan som en ”snekker 

med liv og sjӕl”.2 Detta är talande för hur konstnärligheten framträder hos flera av 

karaktärerna i Sandels noveller. Konstnärligheten är inte något sekundärt för karaktärerna, 

utan det är något grundläggande och själsligt, som ofta präglar deras livsstil. I vissa fall är 

den något som präglar karaktärerna så till den grad att andra aspekter av livet får stryka på 

foten. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konstnärlighet framställs i de noveller som 

Cora Sandel gav ut i sina novellsamlingar under mellankrigstiden. Vilka roller spelar 

konstnärlighet i novellerna, och vad förknippas den med?  

 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns en hel del skrivet om Cora Sandels författarskap, men fokus har främst legat på 

hennes romantrilogi om Alberte, bestående av böckerna Alberte og Jakob (1926), Alberte 

og friheten (1931) och Bare Alberte (1939). 

    Det enda större arbetet om Sandels noveller är AnnaCarin Billings avhandling ”Hvad 

er sannhet?”: Studier i Cora Sandels novellistik från 2002. Där diskuterar hon 

novellernas relation till de modernistiska och realistiska strömningarna inom litteraturen, 

tar upp hur novellerna kan tänkas spegla Cora Sandels upplevelse av exil, samt 

                                                           
1 Cora Sandel, ”En blå sofa”, En blå sofa og andre noveller (Oslo 1927), s. 12. 
2 Ibid., s. 15. 
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undersöker betydelsen av genus, makt och språk i novellerna. Hon har valt att dela upp 

undersökningen i en del som behandlar 1920- och 1930-talets noveller, och en del som 

behandlar 1940-talets. Undersökningen av 1920- och 30-talets noveller delar hon in i 

kategorierna ”Avvikaren”, ”Makten”, ”Moderskapet” och ”Barnet”. 

    Åse Hiorth Lervik har i Menneske og miljø i Cora Sandels diktning: en studie over stil 

og motiv från 1977 ett kapitel om novellerna där hon undersöker avvikarmotivet, 

miljöerna och betraktarperspektiven. 

    Vidare finns en antologi från 2005 av Henning Howlid Wærp (red.), De upåaktede liv: 

om Cora Sandels forfatterskap där Steinar Gimnes skrivit en text med fokus till stor del 

riktad mot novellerna: ”’Skjult i de ytre tingene ligger virkeligheten’: Litt om Cora Sandel 

som novellist”. Han pratar om vad han kallar sandelska kvalitéer: 

[...] ein raffinert forteljemåte, ein dramatisk og tydeleg konfrontasjon mellom eit 

sårbart individ, oftast unge jenter og kvinner, og eit brutalt miljø. Og samtidig – 

eit spel med tvitydigheiter og ymtar [antydningar].3  

Han menar att de tidiga novellerna introducerar den stil, de motiv och de teman som kom 

att prägla hennes författarskap: ”Det på ein gong medlidande og ironisk-humoristiske 

blikket på sosial urettferd, på brutale herskarteknikkar overfor forsvarslause, på ubendige, 

eller diffuse, kunstnardraumar i ett spissborgarleg miljø."4 Han argumenterar även för att 

författaren i Cora Sandels fall är en intressant kontext att ta hänsyn till vid textanalys.5 I 

antologin finns även en text av AnnaCarin Billing, ”’Der fins ikke ord’: Kön, makt och 

språk i Cora Sandels novellistik”. 

    Det största arbetet om Cora Sandels liv och författarskap står Janneken Øverland för. 

1995 kom hon med den omfattande biografin, Cora Sandel: En biografi. Där redogör hon 

bland annat för Sandels konstnärsliv och hur det fick stryka på foten till fördel för 

författarskapet när familjelivet krävde mer energi. 

    Om konstnärskap som motiv i Cora Sandels texter skrev Eva Moberg en artikel i 

Nordisk tidskrift 1955. Där behandlar hon översiktligt hur konstnärskap porträtteras i 

såväl Sandels noveller som böcker. Hon skriver: 

Man skymtar aldrig någon uppfattning av konstnärsskapet som ett privilegierat 

kall eller av konstnären såsom i förbindelse med högre makter. Hennes 

konstnärer kan inte vara något annat än konstnärer, och det är varken bra eller 

                                                           
3 Steinar Gimnes, "Skjult i de ytre tingene ligger virkeligheten", De upåaktede liv: om Cora Sandels 

forfatterskap, red. Henning Howlid Wærp (Oslo 2005), s. 66. 
4 Ibid., s. 67. 
5 Ibid., s. 69. 
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dåligt, det bara är så. De har blivit födda med denna drift att uttrycka sig genom 

konst, och den verkar oundvikligen bestämmande på deras öde.6  

Då jag behandlar musikalitet som en konstnärlig aspekt i novellerna hänvisar jag till 

Johan Fornäs bok Moderna människor: Folkhemmet och jazzen från 2004 där han 

behandlar den roll jazzen spelade, huvudsakligen i Sverige, under mellankrigstiden. Detta 

för att ge historisk kontext. 

   Jag har nämnt den forskning om Cora Sandel och hennes författarskap som jag betraktat 

som relevant för denna uppsats. Naturligtvis finns det gott om ytterligare forskning att ta 

del av, i synnerhet för den som är intresserad av Sandels Alberte-böcker. Värd att nämna 

är även den första biografin om Cora Sandel, skriven av hennes vän Odd Solumsmoen, 

Cora Sandel: en dikter i ånd og sannhet från 1957. 

 

1.3 Bakgrund 

Under det sena 1920-talet började det publiceras och ges ut noveller och romaner 

undertecknade Cora Sandel. Detta var en pseudonym som användes av den norska 

författarinnan Sara Fabricius, och som också används i denna analys för att hänvisa till 

henne. Under de kommande åren skulle hon komma att ge ut nästan 80 noveller, först i 

tidningar, men så småningom i totalt sex novellsamlingar. Hon gav även ut fem romaner. 

    AnnaCarin Billing hävdar att Sandels noveller blivit försummade inom forskningen.7 I 

sin avhandling om Sandels novellistik fokuserar Billing primärt på betydelsen av genus, 

makt och språk i novellerna. Jag vill belysa Sandels novellistik ur ett annat perspektiv, 

nämligen konstnärlighet, men kommer även in på genusaspekten, då den präglar 

konstnärlighetens roll i novellerna. Motivet konstnärlighet i Sandels texter behandlas 

delvis i en artikel av Eva Moberg i Nordisk Tidskrift 1955. I denna uppsats ämnar jag 

fokusera på novellerna från mellankrigstiden. Just konstnärlighet som motiv blir särskilt 

intressant att behandla med tanke på Cora Sandels egen relation till konsten, som beskrivs 

närmre nedan. Billing menar att Sandel sökte ”förmedla en autentisk bild av kvinnors 

upplevelser som könsvarelser i det samhälle där hon levde, men också av hur samtidens 

förändringar påverkade kvinnor och förhållandet mellan kvinnor och män”8 I novellerna 

                                                           
6 Eva Moberg, ”Konstnärsskapet – ett huvudmotiv i Cora Sandels diktning”, Nordisk tidskrift, årg. 31 1955, s. 

37. 
7 AnnaCarin Billing, "Der fins ikke ord", De upåaktede liv: om Cora Sandels forfatterskap, red. Henning Howlid 

Wærp (Oslo 2005), s. 81. 
8 AnnaCarin Billing, ”Hvad er sannhet”: Studier i Cora Sandels novellistik (Oslo 2002), s. 68. 
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skildras även verkligheten för den konstnärliga människan, och inte minst den 

konstnärliga kvinnan. 

    Cora Sandel hade 1906 begett sig till Paris för att måla,9 och kom att stanna där till 

1921 då hon flyttade därifrån med en krossad konstnärsdröm10. Konstnärskapet hade fått 

kliva åt sidan för familjelivet efter att hon hade gift sig med konstnären Anders Jönsson 

och fått en son.11 

    Sandel har beskrivit åren i Paris som mycket fattiga.12 Hon ägnade mycket tid åt att 

promenera eller åka omkring i staden och observera. Øverland skriver att Paris för Sandel, 

som brukade betrakta omgivningen med papper och penna i hand, innebar en möjlighet 

att ”komme over noe originalt, noe vakkert eller noe sӕregent på hvert eneste 

gatehjørne”.13 Hon arbetade flitigt med sin konst, och studerade på den populära 

konstskolan Académie Colarossi, där eleverna fritt fick utveckla sina konstnärliga 

förmågor.14 Sandel ställde dock inte ut sin konst, och sålde heller inte sina bilder.15 Trots 

bristen på pengar prioriterade Sandel att gå på både teater, dansföreställningar, konserter 

och balett, upplevelser hon satte stort värde på.16 Så småningom började Sandel, troligen 

främst för pengarnas skull, skriva för en norsk dagstidning.17 

    1921, samtidigt som Sandel på allvar började gå över från måleriet till skrivandet, 

flyttade hon med Anders Jönsson till hans hemland Sverige där de slog sig ner i 

Stockholm.18 Det var där Sara Fabricius blev författaren Cora Sandel.19 

    Cora Sandel hade länge svårt att få ekonomin att gå ihop. Under paristiden var bristen 

på pengar enligt Øverland ”under alt hun gjorde og ikke gjorde”.20 När hon sedan gått 

över till att vara författare tvingades Sandel be förlaget om förskott och lån för att kunna 

försörja sig och betala sin sons skolgång.21 Gimnes menar att fattigdomen hade en direkt 

påverkan på novellerna, och skriver: 

                                                           
9 Janneken Øverland, Cora Sandel: En biografi (Oslo 1995), s. 139f. 
10 Ibid., s. 231. 
11 Ibid., s. 202f, 220. 
12 Ibid., s. 144. 
13 Ibid., s. 148. 
14 Ibid., s. 149. 
15 Ibid., s. 156. 
16 Ibid., s. 162. 
17 Ibid., s. 168. 
18 Ibid., s. 231. 
19 Ibid., s. 237. 
20 Ibid., s. 167. 
21 Ibid., s. 283ff. 
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Her går ho i frustrasjon så langt som til å påstå at iallfall nokre av novellene er 

retta inn mot publikums smak. I så fall blir ikke fattigdommen berre eit 

produksjonsvilkår, men også grunnlaget for ein estetikk som snarare signaliserer 

kitsch enn kunst. Cora Sandel peikar på at den litterӕre produksjonen, på 1920- 

og 30-talet ikkje minst, skjer i ein materiell røyndom [realitet] som grip inn i det 

kunstnariske arbeidet.22 [kursiv i originalet] 

Novellerna var viktiga för Sandels försörjning, och behövde således falla publiken i 

smaken. Gimnes tillägger att han, kanske i motsättning till Sandel själv, inte anser att 

detta inneburit att novellerna av den orsaken är sämre.23 

    Konstnärlighet var ett tema som förekommit i norsk litteratur tidigare under det sena 

1800-talet och tidiga 1900-talet. Inte minst i Sigrid Undsets genombrottsroman Jenny från 

1911.24 Även Amalie Skrams böcker Professor Hieronimus och På Sct. Jørgen handlar 

om en kvinnlig konstnär. I Amalie Skrams böcker behandlas mentalsjukhus som miljö25, 

något som även berörs i Sandels novell ”Lykken”. 

 

1.4 Material och metod 

Denna uppsats är en studie av motivet konstnärlighet i de noveller som gavs ut i 

novellsamlingarna En blå sofa og andre noveller (1927), Carmen og Maja og andre 

noveller (1932) samt Mange takk doktor, noveller (1935). Från dessa novellsamlingar har 

de noveller valts ut där konstnärlighet framträder som ett motiv. Till skillnad från Eva 

Moberg som skrivit om konstnärskapet som motiv har jag valt att utvidga begreppet något 

och skriva om konstnärlighet. I Svensk ordbok utgiven av Svenska Akadamien med 

tryckår 2009 ges ”konstnärlig” två huvudsakliga betydelser: 

1   som har att göra med konst […] 

2   som har naturlig begåvning för konst om person […] 

○   äv. om karaktärsdrag e.d. 

     EXEMPEL: konstnärliga anlag; konstnärlig smak […] 

I denna uppsats används begreppet i den andra betydelsen, för att beskriva personers 

konstnärliga anlag eller begåvning. Det handlar alltså främst om konstnärlighet som en 

egenskap som i novellerna yttrar sig på olika sätt: genom att karaktärerna reagerar kraftigt 

på konstnärliga företeelser omkring sig, exempelvis musik, eller genom att de ägnar sig åt 

eget konstutövande.  

                                                           
22 Gimnes, s. 68. 
23 Ibid. 
24 The History of Nordic Women’s Literature, Sigrid Undset, https://nordicwomensliterature.net/writers/undset-

sigrid/ (2018-05-02). 
25 Norsk biografisk leksikon, Amalie Skram, https://nbl.snl.no/Amalie_Skram (2018-05-02). 

https://nordicwomensliterature.net/writers/undset-sigrid/
https://nordicwomensliterature.net/writers/undset-sigrid/
https://nbl.snl.no/Amalie_Skram


9 

 

    Konstnärlighet finner vi i novellerna i olika former, och i denna uppsats behandlar jag 

konstnärskap kring bild och form, musikalitet, skrivande, teater samt hantverk när Sandel 

själv benämner det som konstnärligt. 

    Beslutet att begränsa denna undersökning till Cora Sandels tre första novellsamlingar 

baseras delvis på rent utrymmesmässig nödvändighet. Jag har även valt att följa 

AnnaCarin Billings exempel och betrakta Sandels tre första novellsamlingar som en 

enhet. Billing valde i sin avhandling om Cora Sandels novellistik att separera novellerna 

från 1920- och 1930-talet från de senare, då de tre första ”utgör ett tämligen homogent 

material, både tematiskt och berättartekniskt”, medan de senare novellsamlingarna på ett 

annat sätt har tydliga teman var för sig.26 

    De noveller som behandlas i denna uppsats är följande, från originalutgåvorna av de tre 

novellsamlingarna: 

 En blå sofa og andre noveller:  

 En blå sofa, Larsens, Sommer, Nemesis, Nr. 31, Lykken. 

 Carmen og Maja og andre noveller: 

 Kunsten å tigge, Ovnen. 

 Mange takk doktor, noveller: 

 Mange takk doktor, Det er krig, Barnet, Søstrene, Lola. 

    I novellerna har jag identifierat tre teman förknippade med konstnärlighet hos Sandel: 

föräldraskap, passion och fattigdom, och undersöker även hur konstnärlighet framställs i 

relation till kön. Detta redovisas under rubrikerna ”Det oförenliga föräldraskapet”, 

”Passionen”, ”Fattigdomen” och ”Kvinnan, mannen och konstnärligheten”. 

    Undersökningen baserar sig i första hand på innehållet i novellerna, med stöd i citat. 

Utöver detta hänvisar jag till tidigare forskning kring Sandels författarskap, och också där 

jag ansett det relevant till Sandels biografi. Jag vill understryka att denna analys inte är 

ämnad att vara en biografisk läsning av novellerna. Jag anser emellertid att Sandels egna 

upplevelser i vissa fall är en intressant kontext att ta i beaktning. Som Steinar Gimnes 

skriver: ”kunstnarisk produksjon foregår i ein bestemt sosio-materiell kontekst, ikkje i ei 

skjerma kunstnarisk sone der berre estetiske spørsmål og val eksisterer”.27  

                                                           
26 Billing, 2002, s. 20. 
27 Gimnes, s. 69. 
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2. ANALYS 

2.1  Det oförenliga föräldraskapet 

Janneken Øverland redogör i sin biografi för de svårigheter som kvinnliga konstnärer 

under det tidiga 1900-talet hade att kombinera sin roll som hustru och mor med 

konstnärskapet. Hon skriver: 

Om det var få rollemodeller for den unge, ugifte kvinnelige kunstneren, var det 

enda færre for den unge, gifte kvinneliga kunstneren. Også i Paris. 

    Derimot fantes det modeller for å være kunstnerhustru. En kunstnerhustru var 

sin manns støtte, sin manns modell og på alle måter hans bakkemannskap 

[markpersonal], kjøkkenpersonale og vertinne.28 [kursiv i originalet] 

Øverland tar upp Sigrid Hjertén som exempel på en kvinna som fann det svårt att 

kombinera konstnärskap och familjeliv: 

Sigrid var en av dem som led av å måtte pendle mellom kunstens og 

familielivets to verdener, og hun uttrykte også dette dilemmaet i sin egen kunst. 

Problemene med å være både kunstner, mor og «medkämpe» vises tydelig i de 

bildene hun malte i perioden etter 1911 [då hon fick en son]. Ikke bare flyttet 

hun en liten ulykkelig gutt inn i det maleriet hun kalte «Ateljéinteriör», hun 

spaltet også sin egen figur opp i flere figurer, en beskjeden, innadvent, som ser 

ut til å ønske seg bort, sammen med barnet, og en annan, verdensvant, som 

behersker kunsterrommets koder.29 

Samma sak menar jag att Cora Sandel gör i sina noveller. Hon skriver fram bilder av 

föräldrar, och i synnerhet mödrar, vars föräldraskap och konstnärliga sidor tycks vara 

oförenliga. I novellerna finns konstnären som är dålig förälder, föräldern som inte kan få 

utlopp för sin konstnärlighet, och den som ger upp föräldraskapet för konstens skull. 

    Eva Moberg menar att konstnärerna i Alberte-böckerna visar på en motsättning mellan 

det att vara medmänsklig och ha en god moral, och det att vara konstnär. Det är för 

karaktärerna svårt ”att ha anspråk på sig själv både som människa och konstnär”.30 Med 

den utgångspunkten är det inte svårt att se varför karaktärerna i Sandels noveller har svårt 

att kombinera föräldraskap med konstnärlighet. 

    De noveller i vilka denna konflikt mellan konstnärlighet och föräldraskap förekommer 

är ”Nr. 31”, ”Mange takk doktor”, ”Lykken”, ”Barnet”, ”Det er krig” och ”En blå sofa”. 

                                                           
28 Øverland, s. 201. 
29 Ibid., s. 202. 
30 Moberg, s. 36. 
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    I novellen ”Nr. 31” möter vi en ung kvinna som flyttar till Paris för att vara konstnär. 

Konstnärskapet är för henne en hel identitet, och hon anammar hela bilden av en parisisk 

konstnärinna.31 Konstnärslivet leder så småningom till att hon blir gravid med en manlig 

konstnär som snabbt försvinner ur bilden efter att han gett henne adressen till en 

abortklinik. Kvinnan i sin tur river sönder adressen och bestämmer sig för att dö.32 En 

annan kvinna, fru von Flehn, dyker upp och tar hand om situationen. Hon gjorde ”fra sit 

synspunkt vad gjøres kunde”33, och den enda lösning som för fru von Flehn tycks finnas 

för konstnärinnan är att föda barnet i hemlighet och sedan adoptera bort det. Hon beordrar 

kvinnan att fortsätta måla.34 Redan här ser vi hur moderskapet får kliva tillbaka till 

förmån för konstnärskapet. Något alternativ finns inte enligt fru von Flehn. Men kvinnan 

målar inte. Hon tycks befinna sig i något slags vakuum där hon varken är mor eller 

konstnär. Hon kan inte måla, men kan samtidigt inte föreställa sig föräldraskapet. 

Tillstånden tycks ta ut varandra.35 När det är dags för förlossning blir rollkonflikten 

tydlig: ”Malerinden er ikke længer en malerinde. Ikke en individ engang. Hun er bare et 

nummer… nr. 31.”36 Hela hennes konstnärsidentitet försvinner när moderskapet blir det 

primära. Efter förlossningen har en förvandling skett i fru von Flehns ögon. Kvinnan har 

gått från att vara konstnär till att vara ”malerisk”. Gått från att vara ett konstnärligt 

subjekt till att vara ett konstnärligt objekt som liknas vid en madonna.37 Men kvinnan 

lämnar hospitalet utan barn, och novellen slutar med att kvinnan beger sig ”ut i livet 

igjen”.38 Kvinnan i novellen går igenom en förvandling från konstnär till moder och till 

konstnär igen. Aldrig tycks hon kunna vara båda delarna. Som moder är hon på sin höjd 

ett konstnärligt objekt. 

    En annan novell i vilken en kvinna avstår från föräldraskap till förmån för konstnärskap 

är ”Mange takk doktor”. I detta fall är även mannen involverad, men novellen är skriven 

från kvinnans perspektiv, och den förlust som beslutet innebär tycks i första hand drabba 

henne. När situationen, den oönskade graviditeten, står klar för såväl läsaren som för 

konstnärsparet i novellen menar mannen att det bara finns en sak att göra: 

                                                           
31 Sandel, 1927, ”Nr. 31”, s. 110. 
32 Ibid., s. 114. 
33 Ibid., s. 116. 
34 Ibid., s. 117. 
35 Ibid., s. 117f. 
36 Ibid., s. 120. 
37 Ibid., s. 124. 
38 Ibid., s. 126. 
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    «Forresten,» han slår ut med armene og klasker dem inn mot kroppen igjen, 

rådløst, hjelpeløst: «Jeg må si det omigjen, for tyvende gang, hvordan skulde det 

bli med oss? Vi – og du selv? Arbeidet ditt? Nå, du var så godt i gang. Du sa det 

også, jeg får opgi alt sammen, sa du. Det var dine egne ord. Jeg for min del fikk 

jo gå ut på veiarbeide. Stå og pusle med maling –! Huset fikk vi gå fra. Vi har 

endelig en gang fått ordentlig tak over hodet, et bra atelier, men –. Vi fikk bo i 

skogen.» 

    «Når jag så ser, hvordan det arter seg for andre i vor stilling. Den rene 

bedrøvelse både for ungen og dem. [...]»39 

Han målar tydligt upp bilden av vilket hot barnet skulle vara mot deras liv och deras 

arbete. Att kombinera konstnärskap och föräldraskap betraktas som en omöjlighet. Barnet 

skulle inskränka på deras frihet, tvinga dem att omorganisera hela sina liv. De skulle 

tvingas ge upp konsten. Han säger till kvinnan att om de bara får det överstökat, att göra 

abort, så är de fria igen: ”«Vi er fri igen. Du er fri igjen. Kan gå ut som før, tenke på 

arbeidet ditt som før, behøver ikke gå og gjemme deg for folk lenger.»”40 Precis som i 

”Nr. 31” så är det någon annan än den gravida kvinnan som talar om omöjligheten att 

kombinera konstnärskap med föräldraskap. Där det i ”Nr. 31” var en annan kvinna är det i 

”Mange takk doktor” mannen, det ofödda barnets far. Beslutet framstår inte som den 

gravida kvinnans, hon får snarare foga sig efter vad omgivningen anser. Vad som är 

alternativet till abort formuleras i kvinnans samtal med läkaren: ”Det blev å slutte med 

malingen, se å finne på noget, sette barnet i pleie.”41 Att välja konstnärskapet är inte 

någon självklarhet för kvinnan. Mannen påminner henne om att ”hun så ingen annen utvei 

hun heller”42, men när det hela är över tänker hon med vrede på både mannen och 

läkaren. 

Den ene har hun vært glad i. Hun har også villet vedbli å være det, har sagt sig 

selv gang på gang, at der var jo ikke annen utvei, hun fikk ikke forlange det 

umulige av ham. Mot den andre har hun kjent takknemlighet, sagt sig at han var 

hjelpsom og snild og sånn er livet, hun hadde bare å takke til. Hun er ikke glad i 

lenger, takker ikke. De glir sammen for henne til ett fiendtlig element. Hård og 

død er hun i sjelen.43 

Det hela framstår som ett för kvinnan olösligt problem. Att ge upp föräldraskapet är inte 

detsamma för henne som för mannen, eller som för den utomstående. Det är en konflikt 

som drabbar kvinnan djupt i själen. 

                                                           
39 Cora Sandel, "Mange takk doktor", Mange takk doktor, noveller (Oslo 1935), s. 14. 
40 Ibid., s. 15. 
41 Ibid., s. 20. 
42 Ibid., s. 14. 
43 Ibid., s. 25. 
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    Det är emellertid inte bara för gravida kvinnor som denna konflikt uppenbarar sig i 

Sandels noveller. I ”Lykken” möter vi en passionerat musikalisk kvinna som känner sig 

alienerad från sina barn. Om barnen står det: 

De lignet Karl Ludvig, var sterke och selvhjulpne [självständiga], umusikalske 

og med nagelfaste øine, hade ingen usalige trængsler i kroppen. Det var længe 

siden, hun hade nogen følelse av at være nødvendig for dem. Tvertom, det 

hændte, at de var overlegne og foraktet hende litt.44 

Barnen liknar sin far, beskrivs som omusikaliska, och när de passerar henne då hon är 

uppslukad av musik och på väg att börja dansa upplever hon dem som främmande, ”det 

var som to fremmende hadde passert. Det er mine barn, tænkte hun: men det er ufattelig 

og rart”.45 I slutändan blir hon tvungen att lämna familjen och hela familjelivet för att 

kunna vara fri i sin musikalitet och få anamma sitt behov av att dansa. Hon hamnar på 

platsen som kanske är det borgerliga familjelivets raka motsats – mentalsjukhuset.46 Här 

antyds att den som tror sig kunna vara både förälder och konstnärlig är en dåre, eller 

snarare, att den moder som gör anspråk på att vara konstnärlig betraktas som en sådan av 

omgivningen. 

    Samma oförenlighet mellan musikalitet och föräldraskap finner vi i novellen ”Barnet”. 

En mor dansar vals i sitt vardagsrum ”som ett dyr i bur” för att sedan förställa sig 

”rutinert som en skuespiller” inför sitt barn.47 Det musikaliska i henne måste döljas för 

barnet, hör inte ihop med rollen som mor. Och hon lider. Efter varje konstnärligt utbrott 

gråter hon.48 I denna novell håller hon sin konstnärlighet dold, och väljer på så sätt 

föräldraskapet, och det borgerliga livet, till skillnad från kvinnan i ”Lykken” som väljer 

att dansa öppet och därmed motas bort från familjelivet. Av de två kvinnorna är det den 

som väljer musikaliteten som är lyckligast. ”Lykken” slutar i själva verket med orden 

”Hun er lykkelig”,49 medan något sådant inte finns att skymta i ”Barnet”. 

    I ”Det er krig” möter vi ett konstnärspar med ett spädbarn. Barnet beskrivs som litet, 

ynkligt, ilsket, oroligt och hungrigt. Han är ett offer som inte rår för omständigheterna. 

Modern i sin tur beskrivs som ”åndsfraværende” och passiv,50 och ”engstelig og fumlet” 

                                                           
44 Sandel, 1927, "Lykken", s. 150. 
45 Ibid., s. 151. 
46 Ibid., s. 154f. 
47 Sandel, 1935, "Barnet", s. 89. 
48 Ibid. 
49 Sandel, 1927, "Lykken", s. 155. 
50 Sandel, 1935, "Det er krig", s. 61. 
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när det kommer till att ta hand om barnet.51 Föräldrarna tar inte heller tag i det som måste 

göras för att familjen ska kunna lämna den farliga staden för en miljö mer skonsam för 

barnet. Deras passivitet tar överhanden och barnet drabbas hårdast.52 Medan barnet 

framställs som ett offer framställs föräldrarna som oförståndiga: ”To lettsindige 

malerungdommer fra Norden, som ikke har hatt forstand til å komme sig hjem i tide og 

hatt enda mindre forstand, da de midt i alt sammen gikk bort og fikk Bernard. Men nå er 

det gjort, og ett barn er ett barn.”53 Konstnärsföräldrarna är dåliga föräldrar, eller inte 

föräldrar nog. Barnet lider. Det må vara ett krig som förvärrar omständigheterna, men det 

var konstnärsparet som var oförståndiga nog att sätta ett barn till världen som de inte 

förmår ta hand om. Räddningen för det lilla barnet kommer med en ”äkta mor”, en kvinna 

med flera barn och gott om mjölk i brösten som sätter barnen i första rummet.54 Den 

konstnärliga modern är en otillräcklig moder. Eva Moberg skriver i Nordisk tidskrift: 

”Frågan är om en kvinna kan vara utövande konstnär och samtidigt helt och fullt kvinna. 

Något bestämt svar på detta finner man inte i Sandels produktion.”55 Om äkta kvinnlighet 

och moderskap skall likställas, så säger just denna novell att det inte är möjligt. 

    I ”En blå sofa” finner vi en manlig konstnär. Herr Ludvigsen är snickare och en riktig 

”kunstner på området”.56 Han arbetar i sin verkstad, som han inte verkar anse vara en 

lämplig plats för ett barn. Han säger att ”ungen griser seg bare til hernede”57, och ”Han 

løfter Tulla ut av sagspånen derute, lemper hende ind gjennem døren: gå ind til mamma 

du, såja…”58. Barnet hänvisas till modern, icke-konstnären. Barnet hör inte till hans 

konstnärliga miljö. 

    Varken i ”Barnet” eller ”Det er krig” framställs kombinationen av föräldraskap och 

konstnärlighet som gynnsam, i ”En blå sofa” är den icke önskvärd. I ”Nr. 31”, ”Mange 

takk doktor” och ”Lykken” framstår kombinationen som helt otänkbar. I de tre novellerna 

väljs familjeliv och föräldraskap bort eller offras för konstnärskapet. Frågan aktualiseras 

också om det för kvinnan verkligen är ett val. I ”Nr. 31” och ”Mange takk doktor” fattas 

beslutet i första hand av andra än den gravida kvinnan, och i ”Lykken” placeras modern 

                                                           
51 Ibid., s. 64. 
52 Ibid., s. 66. 
53 Ibid., s. 62. 
54 Ibid., s. 69ff. 
55 Moberg, s. 42f. 
56 Sandel, 1927, "En blå sofa", s. 12. 
57 Ibid., s. 15. 
58 Ibid., s. 13. 
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av andra på mentalsjukhus. För mannen i ”En blå sofa” är det dock enklare att lösa 

konflikten, ty han kan utan problem hänvisa barnet till modern. 

 

2.2  Passionen 

Konstnärliga uttryck, i synnerhet musik och dans, associeras ofta i Sandels noveller med 

passion och sexualitet. Under perioden låg denna association inte heller långt borta, då 

jazzen hade gjort sitt intåg och ofta kopplades till just detta. Johan Fornäs har skrivit om 

jazzens intåg i Sverige under mellankrigstiden i Moderna människor: Folkhemmet och 

jazzen. Där skriver han om hur jazzen associerades med svarta kvinnor och deras otyglade 

sexualitet, och att dansen fick en symbolisk frigörande betydelse som kunde vara 

tilltalande även för vita.59 Han menar också att jazzdansen innebar känslostormar, 

kroppslighet, ”flärd, skönhet, njutning och utlevelse”,60 och skriver: ”Jazzen och dess 

dans knöts till den naturbundet låga kroppen snarare än den högtsvävande själen. Därmed 

fick den samtidigt kontakt med människors drömmar om lust och frihet.”61 

    De noveller där konstnärlighet och passion förknippas är ”Sommer”, ”Nemesis”, 

”Lykken”, ”Barnet”, ”Larsens”, ”En blå sofa”, ”Nr. 31” och ”Lola”. Den musikaliska 

passion som Fornäs skriver om ser vi framförallt i ”Lykken”, men spår av den ser vi även 

i ”Sommer”, ”Nemesis” och ”En blå sofa”. 

    I novellen ”Sommer” ser vi musik väcka passion till liv. En ung man börjar spela 

banjo, vad som beskrivs som ”en negermelodi fuld av sort vemod og længsel og rus”62 

som påverkar flera i omgivningen. Musiken får en gammal kvinna att bli som ung igen, 

och börja dansa. 

De unge, uforbændelige øinene i det furete ansiktet luer [lågar] til igjen. Hun 

står litt og vugger på benene. Så er hun igang, glir og smyger frem og tilbake, 

bøier sig forover og bakover, vrir og vender sig, smiler og snurrer rundt der på 

trappen mellem Sevaldsen og Severine som dunker takt med stokken. Johanna 

danser. [...] Og hun synker anpusten ned på Sevaldsens fang ... stakkars, 

halvblinde Sevaldsen som hun er nygift med på sine gamle dager ... slår armene 

om ham, kysser og knuger ham og sier: Så du mig da gutten min? Så du det da? 

Kjend så varm jeg er, kjend så hjertet mit banker!63 

                                                           
59 Johan Fornäs, Moderna människor: Folkhemmet och jazzen (Stockholm 2004), s. 327f. 
60 Ibid., s. 333. 
61 Ibid., s. 334. 
62 Sandel, 1927, "Sommer", s. 79. 
63 Ibid., s. 80. 
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En annan kvinna säger att ”Jeg vet ikke åssen [hur] det er Lava, en blir rent rar og opspelt 

av denna musikken fra smedens”.64 I reaktionerna till musiken ser vi de känslostormar, 

den utlevelse, som Fornäs menade förknippades med jazzen. Vi ser det även i själva 

beskrivningen av musiken. 

    I "Nemesis" är musik och danslust det som blir början på en romans som slutar i 

äktenskap, vilket ytterligare förstärker kopplingen mellan musik, passion och sexualitet. I 

mötet med dem som skall flytta in i berättarens gamla lägenhet görs en iakttagelse. En av 

de nyinflyttade döttrarna reagerar kraftigt på ljudet från grannens grammofon: 

Da begynder grammofonen. Den hvæser en stund og gaar så igang med en 

tango, en lumsk blanding av tungsind og attrå. 

    Og et lys tændes i den unges øine. Hun smiler, kaster hodet bakover, løfter sig 

litt på tå. Alt som længter og kvider efter glæde i hende, rører på sig. Hun har 

lyst til at danse men tar sig i det og nynner sakte med isteden.65 

Denna reaktion på musiken är vad som får novellens berättare att förstå vad som komma 

skall, och ”Det gik op som et regnestykke. […] Brylluppet stod på dagen et fjerdingår 

efter indflytningen”.66 Musiken väcker känslor, lust och passion hos den unga flickan, och 

lusten att dansa står som symbol för denna passion. 

    För kvinnan i novellen ”Lykken” blir musiken och en kvinnas lust att dansa, precis som 

i ”Nemesis”, en katalysator för passionen. I denna novell är passionen emellertid 

våldsammare, och får mer förödande konsekvenser. 

En kunstner kom og ga en konsert. Ny henrykkelse omkring hende, ny kval og 

pine i hendes hjerte. Hendes lede ved livet blev større end nogensinde. 

Musikken ga hende kolde frysninger i hodebunden [hårbottnen] og ned gjennem 

rygraden. Den vakte noget rent urimelig i hende ... en trang til at røre sig i dens 

rytme, en trang så sterk, at det var som måtte den sprænge hende indenifra.67 

Den dans som vill ur henne är något annat än den kontrollerade polkan på ”det årlige 

borgerbal”68, ”danse, var det, hun længtet efter. […] det var letsind og dårligdom og 

dumhet, men det var så. Danse ... ikke som fru Klem som kom og holdt danseskole 

engang om året”69. Den man hon gifter sig med beskrivs som omusikalisk,70 och hon blir 

inte lycklig i äktenskapet. ”Når hendes man tok hende i armene, længtet hun efter at 

                                                           
64 Ibid., s. 81. 
65 Ibid., "Nemesis", s. 79. 
66 Ibid., s. 106. 
67 Ibid., "Lykken", s. 130. 
68 Ibid., s. 131. 
69 Ibid., s. 141. 
70 Ibid., s. 131. 
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forsvinde i hans favn … efter noget uforklarlig, hun syntes måtte skje, noget i retning av 

at himmel og jord styrtet sammen.”71 Hon längtar efter en passion som denne man inte 

kan ge henne. Hans bristande musikalitet tycks även innebära en opassionerad läggning. I 

kontrast till maken finns en kavallerilöjtnant vars egenskaper är att han ”vakte sensasjon i 

den lille by og satte hjerter i brand, hvor han viste sig” och att han ”svinget fruer og 

frøkner med fuldendt dansekunst”.72 Det är här tydligt hur musikalisk förmåga och ett 

passionerat lynne hör samman. När kvinnan dansar med löjtnanten händer något. 

Noget nytt kom til verden i hende. Musikken var ikke længer noget utenom. 

Den blev en indre kraft i hendes krop, tok hende i besittelse, hersket over hende. 

[...] Og en underlig lyst kom over hende. Til at danse fra løitnanten. Til at gi sig 

ut på egen hånd bortover det blanke, glatte gulvet, blindt lydende rytmen som 

krævet at ta alt i sin tjeneste, hendes armer, hele kroppen.73 

Men hon besinnar sig inför omgivningen. Den borgerliga kontexten tillåter inte 

passionerade uttryck hos en kvinna.74 Billing skriver: 

Skildringarna av kvinnors ensamhet och utsatthet är nämligen ett genomgående 

tema för såväl de tre första som den sista av novellsamlingarna […]. Utsattheten 

och känslan av utanförskap beror på en mängd olika faktorer: maktförhållandet 

mellan könen, oförmågan att förlika sig med olika restriktioner för kvinnors 

beteende, upplevelsen av kvinnokroppens villkor och begränsningar, eller 

kollektivets makt över individen – för att nämna några exempel.75 

Oförmågan att förlika sig med restriktioner för kvinnors beteende passar väl in i analysen 

av ”Lykken”, där resultatet blir kvinnans förflyttning till mentalsjukhus för att kunna leva 

ut sin passion. I detta fall, till skillnad från i ”Nemesis”, är det en passion som inte får 

plats inom samhällets ramar.76 Ännu ett exempel på detta finner vi i novellen ”Barnet”, 

där modern när hon är ensam kan kasta sig över pianot och spela ”villskap, i smerte og 

lykke” och dansa, men ”som ett dyr i bur”.77 Hon är instängd i den borgerliga miljön, och 

hennes passion måste hållas hemlig för resten av familjen. 

    I novellen ”Larsens” är det en mans passion det är frågan om. Passionen förknippas här 

med herr Larsens sång, hans musikaliska förmåga. Fru Larsen minns hur hennes man var 

                                                           
71 Ibid., s. 133. 
72 Ibid., s. 135. 
73 Ibid., s. 136f. 
74 Ibid., s. 137. 
75 Billing, 2002, s. 66. 
76 Sandel, 1927, "Lykken", s. 154f. 
77 Ibid., "Barnet", s. 89. 
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när de möttes. Han var förförande, underhållande och sjöng vänd mot månen. Med tiden 

hade herr Larsen dock förändrats.78 

Men hun kan ikke længre skjule for sig selv att hun hadde tænkt sig, at han for 

eksempel hadde en mere uavladelig intresse for månen og denslags end han 

viser sig at ha, hadde trodd at han sang om dens lys sån litt till hverdags også. 

Hun speider og lytter og søker ustanselig efter den første Larsen, den rette 

Larsen, i alt hvad den nuværende sier og gjør.79 

Det framgår att sången är central i fru Larsens bild av den passionerade Larsen som hon 

blev förälskad i. När herr och fru Larsen får besök av gamla vänner till herr Larsen börjar 

fru Larsen plötsligt se spår av ”den første Larsen”, men blir varken stolt eller glad, ”Hun 

kjender sig tvertom underlig benauet [beklämd] og som snytt og tatt ved næsen…”80, för 

det är inte hon som väcker detta hos honom. ”Noget når hende gjennem alla åpne dørene. 

Noget, hun har længtet og sukket efter og som allikevel nu rammer hende som slag. Det 

er sang, det er toner. Det er Larsen som synger [...]”81 Herr Larsens sång, alltså hans 

konstnärliga förmåga, blir symbol för en passion som fru Larsen saknat hos sin make. 

Herr Larsens sång är mer än bara sång. Den är förknippad med hans romantiska sida, 

vilket understöds av det faktum att den berör fru Larsen så illa när den plötsligt väcks av 

deras gäster när hon inte kunnat väcka den på länge. 

    Liksom i ”Sommer”, ”Nemesis” och ”Lykken” förekommer i ”En blå sofa” musik som 

någonting som väcker passion, där den i ”Larsens” snarare är ett uttryck för passionen. I 

”En blå sofa” konstateras att ”kino er ikke bra for fru Ludvigsen”82, då valsmusiken som 

spelas under filmen väcker lust inom henne. Musiken fungerar som ”en lumsk drik, en 

drik som kunde få hende til at glemme adskillig, også fru Karlsens vaktsomme øren”, hon 

fylls av lust och struntar i att det är lyhört.83 Denna effekt har musiken inte alls på hennes 

man. Han är konstnär själv, snickare. Den som så småningom kommer att förföra honom 

är den kvinna som får tillträde till hans konstnärliga miljö, verkstaden. Hon är lärling och 

vill ta del av hans konstnärlighet.84 I novellen ser vi två aspekter av hur konstnärlighet 

och passion är förknippat. Dels har vi fru Ludvigsen, vars lustar väcks av musiktoner på 

bio. Dels har vi kvinnan som väcker lustar hos hennes man, som delar hans konstnärliga 

                                                           
78 Ibid., "Larsens", s. 32f. 
79 Ibid., s. 33. 
80 Ibid., s. 40. 
81 Ibid., s. 41. 
82 Ibid., "En blå sofa", s. 16. 
83 Ibid. 
84 Ibid., s. 20. 



19 

 

kall. Herr Ludvigsen och lärlingen kan sägas ha mer kompatibla passioner. Att de innehar 

samma sorts konstnärlighet tycks möjliggöra en ömsesidig sexuell passion. 

    En novell där konstnärlighet tycks nästan synonymt med passion är i ”Nr. 31”. När 

novellens huvudperson skapar sin konstnärsidentitet blir hon samtidigt, utan att själv 

riktigt veta om det, en sexuell varelse: ”I al troskyldighet og næsten uten at ane, hvad hun 

gjorde, bød hun frem sig selv og sin ungdom mellem cafébordene på Montparnasse, 

mellem de flatterende puter på divanen og mellem staffeliene på akademiet.”85 För henne 

står upplevelsen i centrum, hon väljer dem som ”kunde gjøre eventyret størst og 

merkligst”.86 Hennes inställning till livet tycks speglas i hennes konst: ”[…] på væggene i 

atelieret avsatte alt som grodde i ny kunst en broget og underlig flora. For flittig var hun. 

Og uræd.”87 Flitigheten och oräddheten är lika närvarande i hennes liv som i hennes 

konst. Det orädda steget in i konstvärlden blir ett djärvt steg in i passionen. 

    Novellen ”Lola” kretsar kring skandinaviska konstnärer i en parisateljé, och deras 

modell, Lola. Lola har konstnärerna runt sitt lillfinger, ”Uten protester lar de sig proppes 

fulle av historier, gjøres narr av og pumpes for penger i forskudd”.88 I fokus ligger 

konstnären Jens’ porträtt av Lola. När han granskar sitt arbete har han ”et uttrykk om 

munnen, som er nytt hos ham”.89 Bilden beskrivs som något utöver det vanliga. 

Jens’ Lola er en overveldende Lola, en Lola man bare har å bøie sig for. I 

pudderblått og rosa, i oker og grått, i kurver og vinkler, mot en bakgrunn, 

fantastisk som en drømt urskog. [...] Det er Jens’ uttrykk for Jens’ inntrykk av 

Lola, vakkert på sin egen voldsomme vis og helt for sin egen skyld.90 

För Jens blir målandet av tavlan en besatthet. Han kommer in tidigare för att titta på sin 

målning, trots att Lola alltid är sen och han därför inte kan måla. De andra gör sitt bästa 

för att stötta honom.91 Bilden fängslar dem allihop. ”De ser sig omkring. På sine 

overarbeidede studier. Og på hverandre. Byttet plass har de gjort, utnyttet alle muligheter, 

er på ruinens rand. Men det er ikke mulig å svikte Jens. Billedet hans er så å si antatt alt 

på salongen.”92 Bilden har blivit något mer än en bild. När Lola antyder att hon inte 

kommer kunna stå modell som planerat hotar Jens att ta sitt liv.93 Svårigheterna med 

                                                           
85 Ibid., "Nr. 31", s. 110. 
86 Ibid., s. 111. 
87 Ibid. 
88 Sandel, 1935, "Lola", s. 262. 
89 Ibid., s. 266. 
90 Ibid., s. 266f. 
91 Ibid., s. 267. 
92 Ibid., s. 269. 
93 Ibid., s. 271. 
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målandet, då Lola är så pass oförutsägbar, påverkar Jens på ett sätt som för tankarna till 

olycklig förälskelse: ”Forresten ser Jens medtatt ut om dagene, tynn og skranglet, ikke 

minst i dette øieblikk. Musklene i ansiktet er blitt besynderlig fremtredende på ham, 

knytter sig som knuter på hver side av munnen.”94 Han lider, och det hela utmynnar i ett 

crescendo då Jens utbrister inför både ateljékamrater och Lola: 

«Ja, nu vet dokker det. Jeg har vært en tullball. For det her billedet sin skyld. 

Det her stakkars billedet sin skyld. Så var det demmes gamle familiesmykker 

som skulde reddes, så var det det, og så var det det. Jeg vet nu snart ikke ka det 

ikke var. Jeg har vært en tullball, som sagt. For billedet sin skyld. Noget annet 

var det ikke, det ska dokker ikke vørr å tro –»95 

Det är som vore tavlan en symbol för den passion som Lola väcker hos såväl Jens som de 

andra konstnärerna, som fått dem allihop att låta sig utnyttjas av henne. När Lola lämnat 

dem konstaterar berättaren att ”Hennes mystikk var millioner små, vimsete kvinnfolks 

mystikk”96, vilket antyder att hon, i egenskap av kvinna, väckt något hos dem alla. 

    I dessa noveller ser vi musiken som väcker passion hos kvinnor, sången som 

symboliserar en mans passion, den delade konstnärliga passionen som en väg till 

romantik, konstnärsliv som vägen in i ett i övrigt passionerat leverne, och måleri som 

symbol för passionerad besatthet. Dessa noveller bjuder på en mångfald av 

konstnärlighet, med det gemensamt att de alla är tätt sammanlänkade med passion, om det 

så är sexuell passion eller känslomässig. 

 

2.3 Fattigdomen 

Att konstnärskap och konstnärlighet i många av novellerna förknippas med fattigdom är 

med bakgrund av Sandels egna erfarenheter av ekonomiska bekymmer inte förvånande. 

Fattigdom berörs som hastigast i ”Lola”, ”En blå sofa” och ”Søstrene”, har en något 

större roll i ”Mange takk doktor”, och är centrala teman i både ”Ovnen” och ”Kunsten å 

tigge”. Det är en aspekt av konstnärskap i novellerna som inte går att förbise. 

    I ”Lola” ruvar den konstnärliges fattigdom i bakgrunden. Konstnären Jens pantsätter 

både klocka och ytterrock för att ha råd med konstnärsmaterial, och Lola själv, det 

konstnärliga objektet, drar historier för att få ut pengar av konstnärerna som målar av 

henne.97 Vi ser den konstnärliges fattigdom även i ”En blå sofa” där tiderna är svåra och 

                                                           
94 Ibid., s. 272. 
95 Ibid., s. 275. 
96 Ibid., s. 276. 
97 Ibid., s. 262ff. 
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de tvingas bo inneboende då mannens konstnärliga hantverk inte inbringar tillräckligt 

med pengar.98 I ”Søstrene” påminner den ena systern om att den andra beskrivit sitt forna 

konstnärliga liv vid teatern som ett ”elendig landstrykerliv” där en behövde ”leve på 

tørrskaffing, fordi det atter igjen var umulig å få ut ett øres gasje”99, även om den 

konstnärliga systern gärna vill romantisera dagarna som skådespelerska.100 Om ledaren 

för teatersällskapet säger hon: ”Han elsket sin kunst, levde for den, var idealist. Man han 

var nødt til å spillle Elverkongen i strikketrøie og grå ullstrømper. En begavelse som 

Nikolai Jørgensen! Kom ikke og si annet enn at livet er tragisk.”101 För honom var 

fattigdomen någonting hämmande för konsten. Också i novellen ”Kunsten å tigge” är 

fattigdomen ett hinder för konstnärligheten.  

    I ”Kunsten å tigge” möter vi Helene Lilja, en kvinna som titulerar sig skådespelerska. 

Hon beskrivs som taffligt klädd, och tycks ha ett behov att skådespela, även om ingen vill 

höra: 

Forresten var hun meget ute og gikk for sig selv i sørpen, på skjevgåtte sko og 

med hull i kalosjene, dårlig utstyrt på alle måter. En dag fikk nogen se henne stå 

stille, gestikulere og lissom deklamere ett eller annet i et skogholt, litt borte fra 

veien. Hun hadde en skrue løs, ikke tvil om det.102 

Hon anses vara en dålig konstnär. I första hand är hon fattig. Någon säger: ”For 

mennesker i fru Liljas stilling har vi fattigvesen, ett meget velordnet fattigvesen til og 

med. Intet som helst berettiger dem til å reise rundt og radbrekke våre store forfattere. Og 

forvri folks begreper om kunst.”103 Fattigdomen tycks i detta fall utradera 

konstnärligheten, ligga som en skugga över den. När hon uppträder konstateras det att 

”Aldeles ubetydelig hade hun ikke sett ut den gang, hun ennå hadde muskler på knoklene, 

og tenner og klӕr”.104 Fattigdomen tycks vara det som tillintetgjort henne som konstnär. 

Emellertid vägrar Helene Lilja att erkänna sig besegrad av fattigdomen, vägrar att se sig 

själv som något annat än konstnär. När det samlats in pengar åt henne beter hon sig inte 

som omgivningen anser att hon borde, i egenskap av fattig person. Hon anser sig inte 

mindre än en skådespelerska. 

                                                           
98 Sandel, 1927, "En blå sofa", s. 9f. 
99 Sandel, 1935, "Søstrene", s. 174. 
100 Ibid., s. 173. 
101 Ibid. 
102 Cora Sandel, "Kunsten å tigge", Carmen og Maja og andre noveller (Oslo 1932), s. 194. 
103 Ibid., s. 197. 
104 Ibid., s. 202. 
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Alt har sin stil og sine lover, som krever lydighet, også tiggeriet. I Helene Liljas 

stilling og tilstand og efter å ha tjent otte kroner netto på en oplesning, gjør en 

best i å be om avlagte sko og en foreløbig plass som hvadsomhelst, som 

skurekone. Be langt under det, en egentlig behøver.105 

Helene Lilja har större anspråk, hon vill kunna ge sig in på konstnärsbanan igen.106 Hiorth 

Lervik skriver att ”vanskeligheten med Helene Lilja er at hun totalt nekter å spille rollen 

som den fattige og ydmyke, henvist til andres bamhertige hjelp. Hun nekter å nedskrive 

sine fordringer til det nivå miljøet ville finne akseptabelt”.107 Hon gör anspråk på att vara 

konstnär, och vägrar acceptera annat, trots att fattigdomen i andras ögon tagit henne i 

besittning. 

    I ”Mange takk doktor” tycks det till stor del ligga ekonomiska skäl bakom 

omöjligheten att ha barn och fortsätta med konstnärskapet. Det verkar helt enkelt inte gå 

att försörja ett barn som konstnär: 

Ja, de var kunstnere begge – ja, det var vanskelige tider, ingen kjøpte noget –. 

Nei, intet hjem å falle tilbake på, ikke til nogen kant. Det blev å slutte med 

malingen, se å finne på noget, sette barnet i pleie. Ja – de hadde gjeld også, 

nokså meget.108 

Den kvinnliga konstnären har fått bra kritik på sin konst, men den inbringar inga 

pengar.109 Samma sak skriver Sandel själv i ett brev till en vän som Gimnes citerar: 

”Hade gjerne tatt den beskeste kritikk, bare det hade blitt penger. Dem kan man da leve 

av, men på pene ord kommer en ikke langt”.110 [kursiv i originalet] I ”Mange takk doktor” 

pekar Sandel alltså på ett självupplevt problem. Att ens konst uppskattas och får god 

kritik innebär inte nödvändigtvis att den inbringar några pengar. 

    Novellen ”Ovnen” handlar om en skribent som hyrt in sig på ett pensionat på landet för 

att få ro att skriva bidrag till en tävling som vid vinst kan inbringa en hel del pengar. För 

honom utgörs själva ramarna för skrivandet av ekonomiska förhållanden: ”Det dreier sig 

om penger, mange penger. […] I dyre domme har han tatt inn på ett pensjonat på landet 

for å få ro. Dyre domme efter hans forhold, forskudd, gjeld, nye ris til hans bak.”111 

                                                           
105 Ibid., s. 205. 
106 Ibid., s. 206. 
107 Åse Hiorth Lervik, Menneske og miljø i Cora Sandels diktning : En studie i stil og motiv (Oslo 1977), s. 175. 
108 Sandel, 1935, "Mange takk doktor", s. 20. 
109 Ibid., s. 21. 
110 Gimnes, s. 67. 
111 Sandel, 1932, "Ovnen", s. 215. 
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Skribenten måste få något skrivet, av rent ekonomiska skäl. Han har ”plasert både tid og 

kontanter i å vӕre her”112 och hemma har han en familj som behöver försörjas.113 

    I novellerna ovan ser vi att fattigdom ofta förknippas med konstnärlighet i novellerna. I 

”Søstrene” och ”Kunsten å tigge” ligger fattigdomen som ett hinder för skådespelarna att 

fullt förverkliga sin skådespelarpotential. Fattigdomen är där något förödande for 

konstnärligheten. I ”Ovnen” är fattigdomen istället det som ligger till grund för det 

konstnärliga utövandet. Fattigdomen framstår i novellerna ”Mange takk doktor”, ”Lola” 

och ”En blå sofa” som en naturlig del av konstnärslivet, då konstnärskapet sällan är 

särskilt inkomstbringande. 

  

2.4  Kvinnan, mannen och konstnärligheten 

En intressant aspekt av hur konstnärlighet porträtteras i novellerna är dess relation till 

kön. Eva Moberg skriver: 

De svåra konflikter, som inställer sig för den människa, som råkar vara född 

både till kvinna och konstnär, behandlas ofta och med smärtsam insikt av Cora 

Sandel. Detta motiv sammanhänger med ett annat, som anses vara hennes 

diktnings huvudtema, nämligen individens rätt till fri utveckling av sin 

personlighet. 

    Kvinnan möter ännu, ehuru lyckligtvis nu i mycket lägre grad än i Sandels 

ungdom, ett kompakt, ofta omedvetet men dock motstånd i sin strävan till fri 

personlighetsutveckling. Detta faktum finner vi i Sandels diktning ofta 

kontrasterat mot den självklart positiva inställning mannen möter i samma 

strävan.114 

I Sandels noveller från mellankrigstiden framställs det ofta konfliktfyllt att vara kvinna i 

relation till konstnärlighet. I ”En blå sofa” framställs konstnärligheten i hög grad som 

mannens domän, och även ”Barnet”, ”Nr. 31”, ”Mange takk doktor” och ”Lykken” är 

intressanta noveller att undersöka ur detta perspektiv. 

    Billing skriver i sitt bidrag till antologin De upåaktede liv – om Cora Sandels 

forfatterskap om hur språklighet i novellerna förhåller sig till kvinnligt och manligt. Hon 

menar att kvinnorna präglas av en icke-språklighet, medan männen präglas av ett 

behärskande av det talade språket.115 Männen i novellerna har alltså övertaget vad gäller 

att uttrycka sig. Konstnärlighet som uttryckssätt betraktat tycks liksom språket i 

novellerna i första hand tillhöra de manliga karaktärerna. 

                                                           
112 Ibid., s. 221. 
113 Ibid., s. 222. 
114 Moberg, s. 38f. 
115 Billing. 2005, s. 84. 
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    I ”En blå sofa” får mannens konstnärlighet bokstavligen ett eget rum, en verkstad. Den 

beskrivs som hans, Ludvigsens, och allting där inne är också hans. Kvinnan är enbart 

betraktare av det hela. 

Langs vӕggene står Ludvigsens mesterstykker, kommoden i Louis-seize med 

mere. Han gnir over dem hver dag, holder dem fri for støv [damm] og sagmug 

[sågspån], Her hӕnger også empirespeilet som han kom billig over på en 

auksjon og tӕnker at gjøre en god forretning med, når tidene blir bedre.116 

Mannen beskrivs i första hand just som en konstnär och snickare, och fru Ludvigsen 

upplever sig som satt i andra rummet. Det konstnärliga rummet är inte hennes, och 

således har hon inte heller del i det viktigaste i mannens liv. 

Han var kunstner på området og behøvet luft under vingene, omkom av 

stilleståen. / For fru Ludvigsen faldt der litt efter litt som en klam skygge over 

tillvӕrelsen ... følelsen av at vӕre det sekundӕre i mandens liv, et inventar som i 

betydning stod langt efter stoler og bord.117 

Fru Ludvigsens försök att närma sig sin make, och hans miljö, slås undan. Hon föreställer 

sig att miljön kan bli deras gemensamma, att hon kan hänga upp gardiner och sätta dit 

krukväxter. När hon så öppnar armarna för honom är han oförstående. Han är ”utenfor det 

hele”, ”snekker med liv og sjӕl”, och ber henne gå därifrån.118 En kvinna som däremot får 

tillträde till det konstnärliga rummet är herr Ludvigsens lärling, en frånskild kvinna med 

ambitionen att bli snickare.119 Detta indikerar att det snarare är den gifta kvinnan som i 

Sandels noveller inte har tillgång till det konstnärliga rummet. Som Øverland skriver var 

det under det tidiga 1900-talet mycket svårt för kvinnor att kombinera familjeliv med 

konstnärskap: 

Den konflikten de kvinnelige kunstnerne kom opp i når de giftet seg med eller 

flyttet sammen med en av sine malerkolleger, var noe helt annet enn det den 

gifte eller samboende mannlige maleren opplevde. Disse kvinnene måtte pløye 

ny mark for hvert steg de tok. Mange av dem kom også til å bukke under. 

Ekteskapet og parforholdet utgjorde bare skjelden et stort nok fysisk og psykisk 

rom for to aktive kunstnere, over tid. Når det kom barn, ble forholdene enda 

vanskeligere – for kvinnene.120 

Det tycks inte ha funnits utrymme i det konstnärliga rummet för både kvinnan och 

mannen i ett äktenskap. Det konstnärliga rummet blev då i huvudsak mannens. Detta var 

något som även Sandel skulle komma att uppleva.121 

                                                           
116 Sandel, 1927, "En blå sofa", s. 13. 
117 Ibid., s. 12. 
118 Ibid., s. 14f. 
119 Ibid., s. 17f. 
120 Øverland, s. 202. 
121 Ibid., s. 203. 
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    I novellen ”Barnet” är det inte mannens konstnärskap som överskuggar och stänger ute 

kvinnan från konstnärligheten, utan själva familjelivet, och husmorsrollen. Billing skriver 

om den kvinnliga karaktären i novellen: 

Kvinnan är, för den utomstående betraktaren, en lyckad husmor och hustru. 

Hemmet är vackert och välskött, barnet friskt och sunt. Men hon trivs inte och 

hushållsarbetet är hennes «bøig», det som hindrar henne från att göra det hon 

bäst kan och helst vill, spela piano. Husmorstillvaron förtär hennes kreativa 

gnista, själva förmågan att skapa musik.122 

Konstnärlig make eller ej – konstnärligheten tycks svåråtkomlig för den gifta kvinnan. 

Dörren till det konstnärliga rummet är stängd för henne. 

    I novellerna som behandlats i avsnittet om föräldraskap ligger fokus huvudsakligen på 

just kvinnorna och deras upplevelser av konflikten mellan föräldraskap och 

konstnärlighet. Emellertid ser vi hur männen aktivt väljer bort föräldraskapet till förmån 

för konstnärskapet. I både ”Nr. 31” och ”Mange takk doktor” propagerar fäderna för 

abort. För dem tycks valet vara enkelt. När kvinnan i ”Nr. 31” avslöjar sitt havandeskap 

för den manliga konstnären ser han det som ett simpelt problem att råda bot på: 

Men da hun i ytterste kval og vånde brast ut med en hemmelig angst, hun bar 

på, himlet han med øinene, trak op skuldrene, slog ut med armene, sakk sammen 

i knærne og sa at jamen det fik hun da se at råde bod på. Og han rettet sig op 

igjen og satte armer, skuldre og knær på plass. Han skulde sende hende en 

adresse. Man ordnet sig, man skaffet sig av med slikt. Det var en liten ting i vor 

tid…123 

För männen tycks valet mellan föräldraskap och konstnärskap inte på samma sätt som för 

kvinnorna vara konfliktfyllt. Valet är konstnärligheten, inte mer med det. Kvinnorna i sin 

tur får foga sig. Själva valet, att välja konstnärligheten i första hand, tycks i huvudsak 

vara mannens.  

    I avsnittet om konstnärlighet som passion ser vi hur den konstnärliga passionen kan 

vara ödesdiger för en kvinna. Inte bara i ”Lykken”, där kvinnan spärras in på 

mentalsjukhus, utan även i ”Barnet” är konstnärligheten någonting oönskat som måste 

döljas. I dessa noveller framstår konstnärligheten som något som inte hör till den 

kvinnliga domänen. Som Moberg antyder i citatet i början av detta avsnitt så 

problematiseras inte männens konstnärlighet i novellerna på samma sätt som kvinnornas. 

                                                           
122 Billing, 2002, s. 110. 
123 Sandel, 1927, ”Nr. 31”, s. 114. 
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    Hiorth Lervik skriver i Menneske og miljø i Cora Sandels diktning om avvikare i 

Sandels noveller. Hon tar upp ”Lykken” som exempel, och menar att kvinnan i novellen 

är avvikare. 

I forhold til sitt miljø er denne kvinnen [...] en avviker i kraft av sin evige 

utilfredshet, sine forventninger og lykkedrømmer som går langt ut over hva 

miljøet kan oppfylle eller endog anse for normalt. Hun er også en avviker i kraft 

av sin egen manglende evne eller vilje til å leve opp til de forventninger miljøet 

mener seg berettiget til å stille [...].124 

Jag menar dock att kvinnan snarare är avvikare genom sin överväldigande konstnärlighet. 

Att vara kvinna och konstnärlig är att vara avvikare. Hiorth Lervik skriver: 

I det store og hele må vi si novellen konsentrerer sig om det normerende press 

slik det utøves – eller kanaliseres – gjennom familiekretsen. Presset er så sterkt 

at avvikeren ikke levnes noen mulighet for utfoldelse. På den annen side stikker 

også årsakene til hennes avvik så dypt at hun ikke lar seg tilpasse for godt. 

Dermed er konflikten uløselig.125 

Konflikten påminner om den jag identifierat mellan konstnärlighet och föräldraskap. För 

kvinnan i ”Lykken” är behovet att dansa så starkt att hon inte kan, eller vill, hålla det 

tillbaka. I och med att hon låter sin musikalitet komma fram går hon emot omgivningens 

förväntningar så till den grad att hon inte kan vara kvar i miljön utan måste flyttas till 

mentalsjukhus. Den gifta kvinnan, familjemodern, kan inte tillåtas vara konstnärlig. 

    Som Billing skriver, citerat i avsnittet ”Bakgrund”, handlar Sandels noveller ofta om 

kvinnor och deras upplevelser.126 Som vi ser ovan skildras också kvinnors relation till 

konstnärlighet, och ofta det problematiska i denna relation. Vi ser modern som inte kan 

tillåtas vara både en god mor och en konstnärligt utlevande varelse, och vi ser den 

konstnärliga kvinnan som avvikare i relation till sin miljö, samtidigt som konstnärligheten 

sällan framstår som problematisk i sig för de manliga karaktärerna. 

  

                                                           
124 Hiorth Lervik, s. 161f. 
125 Ibid., s. 163. 
126 Billing, 2002, s. 68. 
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3. AVSLUTNING 

3.1  Slutdiskussion 

Konstnärlighet tar många former i Sandels tre novellsamlingar från mellankrigstiden. Vi 

möter målare, konstfulla snickare, virtuoser, skådespelare och författare. 

    I flera av novellerna behandlas konstnärlighet i relation till föräldraskap. 

Konstnärlighet och föräldraskap tycks vara oförenliga. I ”Barnet” och ”Det er krig” blir 

antingen föräldern eller barnet lidande. I ”En blå sofa” hänvisas barnet rent fysiskt ut ur 

det konstnärliga rummet. Novellerna ”Nr. 31”, ”Mange takk doktor” och ”Lykken” 

handlar alla om mödrar som väljer, eller fås att välja, konstnärligheten framför 

moderskapet. I alla dessa noveller utom ”En blå sofa” är det i huvudsak den kvinnliga 

konstnären som porträtteras, och hennes oförmåga att vara både konstnär och mor. 

    Konstnärlighet förknippas också med passion i en grupp noveller. I synnerhet musik 

tycks sammanlänkad med passionerade känslor. I ”Sommer”, ”Nemesis”, ”Lykken” och 

”En blå sofa” väcker musiken passion hos de kvinnliga karaktärerna, och i ”Larsens” är 

den manliga karaktärens sång en symbol för hans passionerade sida. Passionen visar sig i 

flera av fallen som en lust att dansa. I ”Nr. 31” och ”Lola” är det bildkonsten som står i 

centrum, med konstnärslivet som en väg in i ett passionerat leverne, och måleri som 

symbol för passionerad besatthet. 

    Även fattigdom är något som ofta förknippas med konstnärlighet i novellerna. I 

”Søstrene” och ”Kunsten å tigge” ligger fattigdomen som ett hinder för skådespelarna att 

fullt förverkliga sin skådespelarpotential. Fattigdomen är där något förödande for 

konstnärligheten. I ”Ovnen” är fattigdomen istället det som gör det konstnärliga 

utövandet till en nödvändighet. Fattigdomen framstår i novellerna ”Mange takk doktor”, 

”Lola” och ”En blå sofa” som en naturlig del av konstnärslivet, då konstnärskapet sällan 

är särskilt inkomstbringande. 

    Konstnärlighet skildras ofta som någonting problematiskt för kvinnorna i Sandels 

noveller. För kvinnorna uppstår konflikter mellan deras konstnärliga sidor och deras roller 

som mödrar och hustrur. Den konstnärliga kvinnan betraktas ofta som avvikare i relation 

till sin miljö, medan situationen inte alls är den samma för de manliga karaktärerna. 

 

Intressant för vidare studier vore att undersöka också Sandels övriga verk i relation till 

konstnärlighet, och kanske i synnerhet konstnärligheten hos kvinnorna i Sandels texter. 
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Att konstnärskap förekommit som motiv även hos andra norska kvinnliga författare under 

perioden gör frågan särskilt spännande. Varför det kvinnliga konstnärskapet och en 

kvinnas konstnärliga sidor var så intressanta att skriva om för norska kvinnor under det 

sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet är en fråga som borde undersökas närmare. 

Förhoppningsvis kan denna uppsats vara ett litet bidrag. 
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