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I den svenske lærdomstradisjonen har euro-
peisk middelalder- og renessansestudier hatt en 
langt mer sentral posisjon enn i Norge. I flere 
generasjoner er det blitt skrevet betydningsfulle 
bøker om den franske trubadurdiktningen, om 
Dante og Petrarca, om engelsk petrarkisme, el-
ler spansk barokkdiktning. De er alle på svensk 
og skriver seg således inn i den brede humanio-
ratradisjonen som befinner seg mellom forsk-
ning og formidling. Bøkene er dessuten ofte 
publisert parallelt med nyoversettelser eller 
gjendiktinger av originaltekstene, noe som na-
turligvis har vært fruktbart for begge typer utgi-
velser. Det bør også tilføyes at i kjølvannet av de 
svenske studiene er sentrale navn i den interna-
sjonale forskningen blitt introdusert på svensk 
og slik fått muligheter til å nå et større publikum 
av engasjerte og nysgjerrige ikke-spesialister. 
Det står med andre ord stor respekt av den 
svenske tradisjonen, særlig i en tid hvor huma-
niorafagene vender seg bort fra den brede of-
fentligheten ved i økende grad å produseres på 
engelsk og ved en generell teknifisering og vi-
tenskapeliggjøring av forskningen. 

Det er i denne lærdomstradisjonen Carin 
Franzéns forfatterskap, og særlig hennes senes-

te utgivelse må forstås.1 Franzén er professor i 
litteraturvitenskap ved Linköping universitet og 
har oppnådd å bli et betydelig navn i svensk of-
fentlighet i kraft av arbeidet som litteraturkriti-
ker, forsker og essayist. Hun har blant annet pu-
blisert studier om Birgitta Trotzig og Katarina 
Frostenson, om estetisk teori, om Marguerite 
Duras, Kristeva, Lacan, Nerval, Joyce og Kier-
kegaard. I de senere årene har hun særlig fordy-
pet seg i den tidligmoderne litteraturen, og den 
foreliggende boken består av en lesning av fire 
kvinnelige diktere i den franske høviske littera-
turen – Beatritz de Dia (1140–1175), Christine 
de Pizan (1364–1430), Marguerite de Navarre 
(1492–1549) og Madame de La Fayette (1634–
1693). Her foretar Franzén en undersøkelse av 
forholdet mellom begjær, kjønn, litteratur og 
makt, det vil si hun berører spørsmål som er ak-
tuelle langt utover denne bokens tematikk, og 
som er så fundamentale og komplekse at man 
lett havner i tradisjonelle, klisjéfylte posisjoner 
når man går løs på dem. Franzén gjør imidlertid 
ikke det. Hun løser dem snarere på en måte 
som gjør at studien fortjener å nå et bredere pu-
blikum enn de spesielt interesserte. 
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Historikernes makt

Den høviske tradisjonen fremstilles vanligvis 
som en kultur preget av en dyp misogyni, hvor 
idealiseringen av kvinnen først og fremst base-
rer seg på en forakt for hunkjønnet. Denne dob-
beltheten finner man i den omfattende litteratu-
ren, som i trubadurenes sang om avstandskjær-
lighet, amor de lonh, på den ene siden, og på 
den andre siden, de mange skjemtevisene, de 
såkalte sirventes, gjerne skrevet av de samme 
trubadurene, hvor den opphøyde damen for-
vandles til en lidderlig figur som inviterer til 
seksuelle ablegøyer. Franzéns bok er rik på slike 
eksempler. Fremfor alt viser hun hvordan dob-
beltheten tilhører de helt sentrale verkene fra ti-
den, som Andreas Capellanus’ De amore, eller 
middelalderens kanskje mest populære bok Ro-
seromanen, hvor den uoppnåelige Damen i 
bunn og grunn ikke er noe annet enn den ned-
verdigede kvinnens korrelat. 

Boken åpner med en bredt anlagt presenta-
sjon av den høviske kulturens uttrykksformer, 
hvor forfatteren påpeker at den motsigelsesfulle 
kvinneoppfatningen springer ut fra gresk og 
kristent tankegods (Platon og Paulus), og for-
sterkes av middelalderens samfunnsinstitusjo-
ner – av føydalkultur og kirke. Den høviske kul-
turen, det vil si den noe mer forblommede siden 
av den krigerske føydalkulturen, sto i et tilsyne-
latende motsetningsforhold til kirken i den for-
stand at høvisk kjærlighet var pseudonymt med 
utenomekteskapelige romanser. Det er den 
utenomekteskapelige kjærligheten som feires 
av Andreas Capellanus så vel som i Chrétien de 
Troyes’ ridderroman om Lancelot og Guineve-
re, begge skrevet på oppdrag av Marie de 
Champagne. Hennes hoff var langt på vei selve 
arnestedet for den høviske kulturen, og hun selv 
skal ha sagt at kjærlighet og ekteskap utelukker 
hverandre. Det ble imidlertid sentralt for kirken 
mot slutten av middelalderen å konsolidere ek-
teskapet som sakramental og juridisk institu-
sjon, noe Franzén forklarer, med en henvisning 
til Georges Duby, som kirkens forsøk på å ero-

bre føydalkulturens hegemoni. Ekteskapet kan 
naturligvis også betraktes som et viktig retts-
vern for kvinner både på landsbygda og i byer, 
hvor risikoen for å sitte alene igjen med ansva-
ret for en skokk med unger mens mannen strei-
fet om på nye jaktmarker, ble kraftig redusert. 
Franzéns poeng er imidlertid at i både den føyda-
le og den kristne tradisjonen forblir kvinnen et 
byttemiddel, et tegn for et begjær som ikke angår 
henne, i det mannlige hegemoniets dominans. 

Franzén lener seg på bautaer som Claude-
Levi Strauss, Georges Duby og Michel Foucault 
i sin presentasjon og fortolkning av den høviske 
føydalkulturen. Det historiske rammeverket er 
engasjerende, og som regel er slike kontekstua-
liseringer helt nødvendig i studiet av eldre tiders 
tekster. Farene ved en for stor vektlegging på 
den historiske konteksten er imidlertid mange, 
og kan lett opptre som en felle for litteraturfor-
skere. For det første risikerer man at historiker-
nes fremstillinger ikke blir underlagt samme 
kritiske analyser som de originaltekstene man 
arbeider med. Historikere får ofte tilkjent en 
uforholdsmessig autoritet, og kildene deres be-
traktes som uttrykk for den rene, ufortolkede 
virkelighet. Men som vi vet, har også historikere 
sine agendaer. Man kan for eksempel sette 
spørsmålstegn ved Foucaults dype og kontinu-
erlige fascinasjon for makt. I Foucaults univers 
relateres alt til makt – pedagogikk, seksualitet, 
religion, ja, enhver menneskelig ytring finner 
sin form og sitt språk i en diskursiv kamp om 
hegemoniet. En underlig effekt av et slikt per-
spektiv synes å være at alt som faller utenfor det 
dominerende regimet, blir tilkjent en valør av 
motstand som det er verd å hegne om. Men for-
tiden er full av eksempler på bevegelser og ide-
ologier som med rette har vært nedkjempet – i 
hegemoniets navn. Noe annet en kan undre seg 
over, er hvordan makten mystifiseres: Den 
eneste legitime beveggrunnen for våre handlin-
ger blir viljen til makt – det være seg kunnskap, 
tro, kjærlighet eller omsorg. Makten slurper i 
seg alle andre aspekter ved menneskelivet som 
et sort hull, men fremstår selv som uangripelig. 
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En annen fare ved å la seg forlede av histo-
rikerne eller kultursosiologene, er at litteratu-
ren ikke fremstår som noe annet enn speil som 
reflekterer og bekrefter allerede gitte antakelser. 
Til tross for at Georges Duby er en betydnings-
full og kunnskapsrik historiker, har han en ten-
dens til å redusere litteraturen til eksempelsam-
linger som understøtter hans funn og påstander 
om grunnleggende strukturer i samfunnet. På 
den måten kan han hevde, noe Franzén også re-
ferer til, at den høviske litteraturens dypeste 
hensikt, bak intrigens forhindringer og de rid-
derlige oppofringene, var å løfte frem ekteska-
pet som et mål og en verdi. Litteraturen leses 
med andre ord gjennom filteret av de patriar-
kalske maktstrukturer som den er skapt i. På 
lignende vis kan Howard Bloch, som vel å mer-
ke ikke er historiker, men en anerkjent littera-
turforsker ved Yale, hevde at effekten av det di-
alektiske spillet mellom idealisering og nedvur-
dering av kvinnen i den høviske kulturen, var å 
forstumme eller usynliggjøre kvinners identitet. 
I den patriarkalske ordningens symbolske re-
presentasjoner fanges kvinnen i en ideologisk 
felle som ender med at hun utraderes fullstendig 
fra historien, påstår han. 

En vending av talen

Til tross for Franzéns kanskje noe overdrevne 
respekt for kultursosiologiske tilnærminger, 
har jeg likevel en mistanke om at det er slike 
lesninger hun vil til livs. På nennsomt vis de-
monstrerer hun hvordan skrivende kvinner i 
den høviske tradisjonen slett ikke lot seg utra-
dere, men tvert imot inngikk på en aktiv og 
strategisk måte i periodens dominerende sam-
taler. For det er det som er bokens hovedanlig-
gende. Den kulturhistoriske innledningen et-
terfølges, som tidligere nevnt, av fire studier av 
skrivende kvinner – av Beatritz de Dia, Chris-
tine de Pizan, Marguerite de Navarre og Mada-
me de La Fayette. De er alle sentrale navn i 
den feministiske orienterte litteraturhistorie-
forskningen, men som Franzén drøfter, har 

mange av de feministiske lesningene blitt fan-
get av de ofte standardiserte fremstillingene. 
Feministiske forskere som E. Jane Burns, Ro-
berta L. Kreuger og Laurie A. Finke har sett be-
vegelsen mellom nedvurdering og idealisering 
som misogyniens janusansikt og derfor forsøkt 
å utskille en alternativ tale hos kvinnelige lese-
re og forfattere i den førmoderne litteraturen. 
Hypotesen deres er at kvinnelige forfattere 
skriver på et vis som er basert på eksklusjon, 
det vil si at de fører inn det som er blitt utelatt 
av den høviske diskursen. Franzén, derimot, 
tar det radikale standpunktet og velger å se 
hvordan kvinnelige forfattere snarere artikule-
rer og forsvarer idealiseringen. Ved nøkterne 
nærlesninger følger hun de kvinnelige stemme-
ne i og gjennom den høviske litteraturen og 
lytter til hva de sier, noe som innebærer å opp-
dage nyansene og de mange motstridende ele-
mentene i litteraturen. Som hun forklarer, be-
trakter hun tekstene til de kvinnelige dikterne 
ikke som alternativ tale, men snarere som en 
«omvandling av den manliga hegemonins do-
minanssträvan till en dialogisk och dynamisk 
process» (s. 12). 

Hvordan fremstår så disse fire kvinnene i 
Franzéns studie? Hos dem alle transformeres 
den høviske kodens negative kvinneideal til et 
argument i deres politiske og etiske motstand. 
I kapitlet «Kärlekens dubbelhet» møter vi Be-
atritz de Dia som skal ha vært én av minst tjue 
navngitte kvinnelige trubadursangere. Franzén 
avviser kontant den utbredte oppfatningen om 
at de kvinnelige trubadurenes dikt er mer følel-
sesladde og mindre retorisk bearbeidet enn de 
mannliges, altså at de er av ringere estetisk 
kvalitet. Deres annerledeshet, fremholder hun, 
skyldes først og fremst at diktene formulerer en 
vending av den høviske tiltalen. Som i Beatritz’ 
dikt er det Damen, med alle de gitte kodene 
som omgir henne, som svarer sin elsker. Og 
Damen som fører ordet, fremholder ikke bare 
reglene for høviskhet. Det er også hun som 
opprettholder koden, mens elskeren svikter 
den. Slik forvandles objektet til subjekt, og det 
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evige eller naturlig kvinnelige i det høviske or-
den avsløres som grunnleggende vilkårlig og 
ustabilt. 

Litteratur som våpen

Det lengste og kanskje det viktigste kapitlet i 
boken, er det tredje, «Kärlekens allegori», som 
består av en analyse av Christine de Pizans 
tekster, fremfor alt Le Livre de la Cité des Da-
mes («Boken om Damenes by») fra 1405. I tråd 
med god svensk tradisjon må det her nevnes at 
samtidig med Franzéns studie publiserer det 
samme forlaget (Ersatz) en svensk utgave av 
Christine de Pizans bok, med tittelen Kvinno-
staden, oversatt av Jens Norenhök og med et 
forord av Carin Franzén. Til tross for sin ytter-
liggående feminisme – ikke bare livnærte 
Christine de Pizan seg selv og sin familie som 
profesjonell forfatter, men det omfattende for-
fatterskapet omhandler i stor grad kvinne-
kamp – er hun overraskende nok ofte betraktet 
som bakstreversk og prippen. Det skal skyldes 
hennes kritikk av Roseromanen, ifølge Fran-
zén. I verket Epitre au Dieu d’Amour angriper 
hun Jean de Meuns dype misogyni og uttrykker 
en bekymring for den dårlige påvirkningen ro-
manens vulgære og pornografiske skildringene 
hadde på sitt publikum. Christine var, liksom 
Dante så vel som de fleste italienske humanis-
ter på 1300-tallet, overbevist om diktningens 
eksemplariske betydning, det vil si den model-
lerende virkningen litteraturen hadde på leser-
ne. Franzén beskriver hvordan Christines inn-
vendinger mot den etablerte kanon førte til det 
som kalles Frankrikes første litterære debatt, 
den såkalte rosekrangelen (querelle de la Ro-
se), og påstanden hennes er at Christine slett 
ikke var noe pyntelighetens talerør i sin kritikk 
av Jean de Meun. Snarere fremførte hun en 
dyptgripende analyse av rådende maktrelasjo-
ner. Hun gjorde vold på volden, skriver Fran-
zén, ved å ironisere over avslutningen på Ro-
seromanen, som handler om hvordan menn 
bør gå frem når de skal voldta kvinner. Chris-

tine inntar altså en posisjon som forsvarer den 
kvinnelige idealiseringen, noe som følgelig 
ikke må «reduceras till en föreskriven eller på-
tvingad kvinnelig dygd» (s. 56). 

Allegorien om en perfekt og usammenlign-
bar by, en kvinneby, som Le Livre de la Cité des 
Dames handler om, er åpenbart skrevet som et 
svar på Roseromanens kvinneforakt. Etter mis-
trøstige meditasjoner over alt det slette som 
skrives om kvinner, faller Christine i søvn, men 
vekkes snart av tre kvinneskikkelser, Fornuft, 
Rettskaffenhet, og Rettferdighet (Raison, Droi-
ture og Justice). De gir henne i oppdrag å skape 
den litterære idealstaten som skal beskytte mot 
den aggressive nedvurderingen som avsløres 
når den høviske idealiseringen er skrumpet inn 
til en tom gest. Franzén henviser til litterære be-
legg som Boccaccios De claris mulieribus 
(«Om berømte kvinner») og Boethius’ Filosofi-
ens trøst i sin lesning av Damenes by. Men noe 
av det mest overraskende ved Christines tekst 
er hvordan Semiramis feires som grunnlegger 
av idealstaten, det vil si en av de kvinnene som 
kretser rundt sammen med Francesca da Rimini 
i canto V av Dantes Inferno. Forbindelsen til 
Dante er åpenbar, og Franzén gjør leserne opp-
merksom på den, om enn hun ikke utdyper den 
til det fulle. Jeg vil også innskyte at Christine, 
som var født i Venezia og tilbrakte sine første 
barneår der, regnes for den som brakte Dante til 
Frankrike. Hvem er så denne Semiramis? Jo, 
hun er Assyrias incestuøse statskvinne som et-
ter sin manns død gifter seg med sin sønn. I 
Dantes Inferno tilhører hun kretsen for de vel-
lystige hvor synderne svirrer hvileløst rundt i 
sirkler av ustoppelig begjær. Francesca de Rimi-
ni er en av dem, og hun flyr ned for å tale med 
Dante.

En feilslått lesning

Francesca selv kan synes uskyldig nok. Som 
hun forteller Dante, er hun blitt myrdet av sin 
ektemann etter å ha blitt tatt på fersk gjerning 
sammen med sin elsker Paolo. Til tross for at 
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deres kjærlighetshistorie nærmest fremstilles 
som et offer, og til tross for at vandreren Dante 
berøres så dypt av Francescas klagesang at han 
regelrett besvimer av medynk, har altså dikte-
ren Dante plassert de elskende i Inferno hvor de 
for evig og alltid er fanget av hverandre og av 
sine gjensidige lidenskaper. Hva synden består 
i, forstår vi etter hvert. Dante ser ikke verden 
gjennom småborgerlige briller, hvor synden re-
duseres til brudd på ekteskapelig prektighet. 
Francescas løgn er snarere at hun forveksler be-
gjær med kjærlighet, og ikke nok med det, hun 
luller sine drifter inn i et illusorisk språk hentet 
fra den høviske kjærlighetslitteraturen, det vil si 
datidens legeromaner. Talen hennes består av 
løsrevne og forvridde brokker fra ridderroma-
nene og de franske trubadursangene, ja, til og 
med fra Dantes egen ungdomsdiktning. Men 
fremfor alt påkaller talen grunnreglene for den 
høviske kjærligheten slik de fremstilles i Andre-
as Capellanus’ traktat De amore. Francescas 
smektende ord om kjærligheten som plutselig 
slår rot i et edelt hjerte og som forlanger gjen-
svar av den som elskes, avslører at hun innbiller 
seg at hun lever i en verden av riddere, slottsfru-
er og forfinet elskov. Ja, selv i Helvetes jammer 
og larm holder hun fast ved denne illusjonen. 
Synden hennes består altså sannsynligvis ikke i 
at hun elsker Paolo. Snarere tvert imot. Synden 
er det René Girard har beskrevet som mimetisk 
begjær, altså at hun imiterer den verden hun har 
forlest seg på. Hun lar ridderromanene være fil-
teret for begjæret sitt, noe som avslutningsvis 
bekreftes når hun forteller at elskovsakten var 
en forlengelse av det de hadde lest. I ensomhet 
har Paolo og Francesca sittet sammen og lest 
Chrétiens roman om Lancelot, Arthurs fremste 
ridder, som er hemmelig forelsket i dronning 
Guinevere. Når de kommer til det punktet i his-
torien hvor ridderen endelig får sin frue, bøyer 
Paolo seg over Francesca, og hun blir Damen i 
sin egen roman. Boken får skylden for utroska-
pen, mens de selv transformeres til lydige, vilje-
løse redskaper for joi d’amour, den høviske 
kjærlighetens spilleregler. 

Det Dante gjør i Inferno V, er å knytte sub-
tile bånd mellom begjær, lesning og imitasjon, 
og ytterligere, mellom begjær og makt, noe 
Christines bruk av Semiramis åpenbart hen-
speiler på. Historien om Lancelot og Guinevere 
dreier seg ikke bare om forholdet mellom mann 
og kvinne, men også, og kanskje fremfor alt, om 
det risikable spillet hvor ridderen utfordrer 
kongen ved å forføre hans dronning, eller om-
vendt, dronningen som utfordrer kongen og 
den mannlige dominansen ved å leke med hans 
undersått. Alle de skikkelser som befinner seg i 
Francescas vellystige sverm preges på lignende 
vis av en eller annen form for utvisking mellom 
statsmakt og personlig lidenskap. De er alle 
kvinner, som Semiramis, Kléopatra, Hélena, og 
Dido, hvorav altså Semiramis er den som nev-
nes først. De er beryktede for sitt begjær, og de 
er alle knyttet til mektige riker som har feilet og 
falt. 

Ved å la Semiramis være grunnlegger av 
kvinnebyen, vil jeg påstå at Christine kritiserer 
Francesca snarere enn Dante. Hun gjør narr av 
Francescas tafatte lesning av ridderromanene, 
det vil si hennes fornektelse av den volden, den 
fundamentale kvinneforakten som ridderroma-
nene bygger på, så vel som det brutale politiske 
spillet bak hoffets kjærlighetsintriger. Videre 
rommer bruken av Semiramis også en kritikk av 
den høviske kulturen generelt, som Carin Fran-
zén også påpeker. Gjennom Semiramis, forkla-
rer hun, utvikles allegorien om en kvinneby til 
en allmektig fantasi som belyser et sosialt og 
psykologisk behov for å motvirke kvinneforak-
ten ved å vende foraktens drivkrefter mot de 
herskende selv. Fortellingen om Semiramis et-
terfølges av historien om amasonene, om kri-
gerdronningen Tomyris, og om Judith som frel-
ser sitt folk ved å hugge hodet av Holofernes. 
De er alle idealiserte, men samtidig lidenskape-
lige og voldelige, noe som Franzén, med en hen-
visning til Monique Niederoest, kaller for «vold 
utført av edle damer», og som står imot den 
misogyne volden i den litterære og høviske tra-
disjonen. Christine de Pizans strategi er altså å 
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vende den krigerske maktretorikken mot dem 
som har innført den, og således komplisere og 
nyansere den splittede representasjonen av 
kvinnen. Den makt det innebærer for en kvinne 
å ikke gi sin kjærlighet til en mann (og herav tit-
telen på Franzéns studie), illustreres tydelig av 
Christines tekst. Den følelsesintensiteten – joi – 
som en gang drev trubadurenes kjærlighetssan-
ger, kommer tilbake i form av en lidenskapelig 
skrift der kvinnens verdi gjenopprettes. 

Kjærlighetens figurasjoner

Kapitlet om Christine de Pizan er mangslungent 
og rikt på avstikkere til andre samtidige tekster, 
til den klassiske mytologien og til autoriteter fra 
antikken og middelalderen. Det sentrale for 
Franzén er imidlertid at for Christine er det å 
ikke gi etter for lidenskapene, også veien til 
kunnskap, noe som blant annet er representert 
ved den sentrale rollen sibyllen spiller i forfat-
terskapet hennes. I Le Livre de l’advision Cris-
tine («Boken om Christines visjon»), elsker si-
byllen Christine og gjør henne til sin lærling 
nettopp fordi hun setter kunnskapen høyere 
enn kjærligheten. Menneskets sanne natur, 
skriver Christine, er begjær etter kunnskap – 
desire savoir – og visdommen er det som holder 
universet sammen. 

De to siste kapitlene – «Kärlekens mång-
fald» og «Kärlekens omöjlighet» handler også 
om to storslagne fortellinger, om enn ikke så 
rystende og revolusjonerende som Christine de 
Pizans, vil jeg hevde. På samme måte som hos 
Christine, klinger de italienske modellene i 
Heptameron av Marguerite de Navarre. Allere-
de tittelen røper den nære forbindelsen med 
Boccaccios Decameron, og likesom den består 
Marguerites bok av en samling av historier for-
talt av ti personer som har søkt tilflukt, ikke fra 
pesten, men for et plutselig uvær. I novellene 
manifesteres talens mangfold, og det argumen-
teres for eller mot kjærlighetens mangfold. Men 
som Franzén påpeker, skjer alt likevel ut fra den 
felles rammen som bestemmes i prologen, og 

som jeg vil påstå på ny er en gjenklang av Boc-
caccio: «I lek og i spill er vi alle like». Den hø-
viske kjærlighetens figurasjoner er gjennomgå-
ende i Marguerites fortellinger, selv om de rela-
tiviseres på ekte renessansemanér. Ved å 
konfrontere ulike oppfatninger, løftes de sosiale 
spillereglenes vilkårlighet stadig frem, noe som 
er et gjennomgående tema i Franzéns studie. 

Kapitlet om Marguerite de Navarre etterføl-
ges av et siste kapittel om Madame de La Fayet-
tes roman La Princesse de Clèves (1678), som 
for moderne ører nok fremstår som den mest 
tragiske av disse fortellingene om avkall og ide-
alisering, og som peker fremover mot det bor-
gerlige kjærlighetsekteskapet som vi er fortroli-
ge med. Det forblir imidlertid et åpent spørsmål 
om Madame de La Fayette artikulerer et slikt 
borgerlig ideal, hevder Franzén. Det virkelig 
skandaløse ved fortellingene, forklarer hun, 
dreier seg nemlig om dette åpne eller tvetydige. 
Romanen tar ikke stilling til, men analyserer 
kun drivkreftene bak en kultur som har gjort 
forstillelsen eller spillet til politikkens og kjær-
lighetens fremste attributt. På den måten åpnes 
det mot en avgrunn som punkterer alle utopier, 
enten de er basert på aristokratiske eller en bor-
gerlig regulering av seksualiteten. Madame de 
La Fayette viderefører åpenbart en eldre høvisk 
ideologi i sin roman. Den mannlige lidenskapen 
settes opp imot kvinnens vegring: Hadde prin-
sessen elsket sin mann, ville hans lidenskaper 
sluknet; gir hun etter for sin elsker, vil han slutte 
å elske henne. Hva Madame de La Fayette viser, 
er altså at kjærligheten er dømt til å mislykkes, 
mens menneskene kun er brikker i et spill av 
større politiske og erotiske krefter. Men som 
Franzén oppsummerer, gis Damen en stemme i 
romanen: Hun bevarer en subjektposisjon ved å 
erkjenne lidenskapenes makt, samtidig som 
hun gjennomskuer de høviske hindringene og 
aristokratiets galante spill. 

Posisjonen fremstår på mange måter som 
mistrøstig, men Franzén understreker standhaf-
tig det hun kaller «forsakelsens strategier». 
Kvinnens stemme forstummer slett ikke i den 
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høviske kulturen, som det til det kjedsommelige 
er blitt hevdet, skjønner vi. Tvert imot. Som 
denne studien viser, høres kvinnelige røster, fra 
trubadurenes sanger og middelalderens kjærlig-
hetsallegorier til renessansens novellekunst og 
den første moderne romanen, ikke bare som 
ekko av et mannlig herredømme. Fremfor alt 
utgjør de en erindring om og en refleksjon over 
det provisoriske i den regulering som preger en-
hver tidsperiodes utforming og forståelse av den 
sanne kjærligheten. Men for å avsløre disse ny-

ansene, må man stille øret inn og lytte til hva 
forfatterne har på hjertet. Man må bestrebe seg 
på å skjelne det mangfoldet som skjuler seg bak 
rådende forestillinger og fordommer, og det, vil 
jeg hevde, er denne bokens styrke og originali-
tet. 

NOTER
1 Carin Franzén, Jag gav honom inte min kärlek. Om

hövisk kärlek som kvinnelig strategi. Ersatz: Stockholm,
2012. 


