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Barbra Ring - Nationens 

Barbra Ring het hun, og 
hun var Nationens 
første kulturredaktør. 
En mektig dame, og en 
arbeidskapasitet av de 
sjeldne. Da hun var på 
toppen av sin karriere 
skrev hun en bok i året, 
var viseformann i Norsk 
Forfatterforening og i 
Norsk Journalistlag, 
skrev 43 bokanmeldeI
ser i måneden i Nati
onen, gikk på alle pre
mierer og deltok ivrig i 
selskapslivet. Det ble 
sagt om henne at «hun 
fløy fortere enn tiden». 

IDAlOU lARSEN 

I «Norgt''s l.itleraturhistorie)), 
redigert av Edvard Heyer, 
har Barbra Hing ikke fått 

mange sidene. For sin innsats 
som barnebokforfatter får hun 
17 linjer i oversikten «Gullalde
ren i norsk barnelitteratur» i 
bind 4, og senere i samme bind 
15 linjer. Her nevnes igjen Peik 
og Fjeldmus- bøkene som «hø
rer til de aller beste barnebøkene 
vi har, og har va'rt folkelesning 
for både unge og eldre illere 
generasjoner» skriver Per Am~ 
dam i 1975. Videre skriver han at 
hun «spenner langt videre enn 
Bernt Lie. med folkelivsskildrin
ger, bondefortellinger, slekts- og 
kulturhistoriske romaner - blant 
dem Eldjarstad (1931) - og 
nåtidsfortellinger, foruten rene 
kulturhistoriske arbeider. Folke
livsbildet «Itte no knussel>. om 
Marte Svennerud med det store 
hjertelag er en liten perle)), 

En sterk kvinne 
Men i Nils Johan Ringdals 

historie om den norske forfatter
foreningen, kommer Barbra 
Ring bedre til sin rett. Her 
dukker hun opp både titt og ofte, 
like energisk og livsglad som hun 
sikkert var det i levende live. I 
«Ord til lyst» har Ringdal benyt-

FOHFATrEHM0TE: Barbra 
Ring(t.h.) ledet den norske 
delegasjonen til forfattermøtet 
i København i 1920. Her er hun 
og Regine Normann avbildet 
smnmen. 

EN MEKTIG DAME: Kulturredaktør Barbra RIng malt av Halvdan Strøm. Det ble sagt om henne «at 
hun fløy fortere enn tiden». 

tet seg av Barbra Hillgs to 
selvbiografiske bøker, «Minder 
og små bekjendelsen) og IIMel
lom venner og tienden). Men 
Ringdals bok er Forfatterfor
eningens historie, ikke Barbra 
Ring's, så hun dukker opp i 
hurtige små glimt, og forsvinner 
igjen. Noe helhetlig bilde av 
denne sterke kvinnen er det 
derfor vanskelig å danne seg. 
men at hun var noe for seg selv 
er det ikke tvil om. 

I< ••• hull hadde større kapasitet 
enn de fleste,), skriver Hingdal, 
((Hun snakket fort, på mange 
språk. trippet av gårde i full fart -
og skrev fort; hun var til stede på 
alle fester og alle premierer, og 
pendlet mellom Oslo, utlandet 
og sin residens på landet. Likevel 
fikk hun ferdig en ny bok hver 
høst - og skr('v anmeldelser i 
mengdevis. Ilvordan hun fikk tid 
til <IP! alt sammen, var pn gåte.) 

Eneveldig 
I Nationen .... kal hun ha va'rl 

l'neveldig. Forfatteren P('lef Eg
ge, som hadde vært formanIl i 
Forfatterforeningen. hadde 
\<gjcnnom [trene irritert seg ad-

skillig over ('nk(,!te av hennes 
bokomtalen), Peter l~gge begynte 
å telle, og en maIH.·d talte han 
opp «hele 43 anmeldelser av 
henne, de Ileste svært lange. 
Hadde hun virkelig lest alle de 
bøkene hun anmeldte? Hvordan 
kunne hun samtidig hatt tid til å 
skrive anmeldelsene?)) tenkte 
Peter Egge, og tok opp saken 
med Helge Krog. Helge Krog 
hadde «en del utestående med 
Barbra Ring)) og fant lit at her 
hadde han en sak for Daghiadet. 
lian skreven hrl'dt anlagt i.ll"lik
kei som han ga titlell'1l I<Litlera
tursvinuel)), og rettet all sin 
sarkasme n10t henne. l lun var 
11, •• et paradigma på ell dårlig 
anmelden) skrev han, Hun, lan
dets mest erfarne forfatterinne 
sviktet sin oppgave som var å 
veilede de unge og uerfarne 
forfattere. Hun var Hikke Pil 

veileder.. men Pil villedpr)), 
skrev Ih'!gc Klog. B;I/hra Bing 
lIlii ha Ialt .... cg .... Vil'rI Il~l'r av tI('llt' 
angrepet, meller Hingdal, for 
hlill SOIll ellers var S;'I snakkesa
lig, nevner den ikke i sine 
erindringsh<lker. Men Asche
hougs forlagssj('f, direktør WiI-

liam Nygaard tok saken så ille 
opp at dN nesten kom til brudd 
mellom ham og ffelge Krog_ 

Krigen 
I midten av 1930-årene ble 

Barbra Ring svært populær i 

I'HODUKTIV: 
Ilarbra Hing 
ved sitt sk.-i~ 

vehord Hlidt i 
30- årene. Er 
det en an
meldelse 
Nationen 
hun skriver? 
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Ty~kJand. Ilun pi"ltok .'wg Tllangt' 
I 1('IJrt'St'llli.t!'ljoIISoIJpgavcl, og lIll' 

derfor i det offisielle Tyskland 
oppfatlet som den fn'mste nor
diske forfatterinne_ lJåde barne
bøkene og de voksne romanene 
hennes. som ofte hentet sitt stoff 
fra storgarumiljøcr, var ovcr~att 
til tysk, og de ble stadig mer 
populære. Som så mange hadde 
hun selv i mellomkrigstiden stor 
sympati for Quisling, men for
tsatte å stemme på Bondepar
tiet. Imidlertid gikk hun i selska
per i dell lyske ambassade hell 
fram til april 1940, og tidlig 
under okkupasjonen ble hun 
tilbudt en «nøkkelrolle» i det nye 
kulturlivet dersom hun ville 
samarbeide med tyskerne. Men 
det ville Brabra Ring ikke. I 
stedet skrev hun en artikkel i 
Nationen om «NS- folk som 
tilbød tyskerne å angi nordmenn 
mot betaling». Hun takket nei til 
alle tilbud, mottok ingen penger 
fra Tyo..;kland under krigen, nek
let tyskerne å filme Anne Karine 
COI'vin, og holdt opp ;J skrivt' 
h0k('r, slik parolen var. Uter 
krigen gikk hun fullstendig fri for 
alle mistanker om tyskervennlig
het. 

Matglad 
Blant alle sine øvrige egenska

per var Barbra Ring også meget 
opptatt av <lavansert kokekunst)). 
Det var også hennes forfatter
VCllllilllWl, IkgilJ(' NOI"IIl;LIIII, 

Nilli Holl Anker og Sigrid lJIHJset, 
For,'" gang hun skulle holde 
middag for sine litterære venni
ner gruet hennes mann seg stort, 
Men han ble gledelig overrasket 
og utbrøt etterpå: «Og tenk, så 
snakket de bare om gode mater»), 

Kanskje ikke så rart at Barbra 
Ring var matglad: Hun nedstam
met fra Hanna Winsnes, og hun 
og hennes venninner hadde 
faktisk planer om å skrive en 
kokebok sammen. Men så lekket 
nyheten ut i pressen uten at 
Heginc Normann var blitt infor
mert. Og hun ble irritert: «Fordi 
hun ble sur, gikk en stor litterær 
kokebok tapt for ettertiden», 
skriver Nils Johan Ringdal. SNO
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