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Da vi først fikk inn denne boken
til redaksjonen lurte det flyktige
blikket meg først til å tro at dette
ikke var en bok det var interessant
å anmelde i Fotografi. Det var jo
beskjedent med bilder. Men skin-
net bedro. Da jeg begynte å lese
Mormormono logenes vidun -
derlige tekster, fikk plutselig
bokens portretter et helt annet inn-
hold. Fotograf og journalist
Karoline Hjorth tok nesten pusten
fra meg, fordi hun henter frem en
generasjon kvinner som gjennom
sine fortellinger gjør et så overras-
kende sterkt inntrykk. Karoline
sier selv at boken er hennes per-
sonlige generasjonsportrett og en
hyllest til alle hverdagsheltinner,
enker, husmødre, karrierekvinner,
rødstrømper og bondekoner. Og i

boken skildrer 24 av velferdssta-
tens eldre kvinner konsekvensene
av ulike livsvalg og forventninger
til samliv, drømmer, aleneliv, karri-
ere og kjærlighet. Portrettene av
disse kvinnene og bildene fra deres
miljøer falt plutselig på plass som
vidunderlige skildringer. Et utvalg
av dem hang på årets
Høstutstilling. 

Tekstene i denne boken er gan-
ske enkelt fabelaktige. Her trer
intervjuobjektene frem, og om vi
hadde noen myter om hvem «den
gamle damen» er, korrigeres de i
boken. Noen av damene er kjente,
som for eksempel professor i sosi-
alpsykologi Berit Ås, feministisk
tenker og aktivist. Jeg opplevde
henne i sin tid som foreleser på
Universitet, og ble nær svimeslått.

Hennes syn på menn og ekteskap
var knapt gangbar vare den gang-
en. Å få oppleve henne igjen i
denne boken, ja det var både latter
og innsikt inn til margen. Ikke alle
kvinnene i boken er så velskolerte
som Berit Ås, men de har så mye
livsinnsikt, så mye interessant erfa-
ring. Når vi tenker på alt media-
skrålet i vår tid, er dette stemmer
verdt å lytte til. 

For all del: Kjøp denne boken,
gi den til den unge generasjonen –
og gjerne til mormor. 
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