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Unge kvinder 
og store folelser: 
Modernitet, melodrama 
og pubertet 

Pubertet og store folelser hænger sammen. Det ved enhver, der har med 
unge mennesker at gore, eller som blot har en nogenlunde levende erindring 
om sin egen ungdom. Pubertet og medier hænger ogsA sammen. Unge er den 
befolkningsgruppe, der bruger flest forskellige medier, og medierne fungerer 
helt Abenlyst som sociale katalysatorer og psykiske proverum. At gA i biffen, 
se video eller hore musik er ofte led i samværet med kammerater, og selve 
film- og musikoplevelsen giver mulighed for, at man kan eksperimentere 
med en voksen identitet og fa hold pA de fØlelsesudsving, der er sA 
væsentlige og sA vanskelige i puberteten. 

Men unge kvinder og unge mznd foretrækker ofte forskellige medier og 
foriælleformer. Lige siden 1880'eme, hvor de forste IæserundersØgelser kom 
frem, kan man såiedes konstatere, at piger lzser mere end drenge, og at 
monstret holder sig i voksenalderen. OgsA i dag er drenge og mænd mere 
visuelt orienteret, mens piger og kvinder i hojere grad blander trykte og 
visuelle medier (Drotner 1991, kap. 1). Samtidig er det et gennemgaende 
træk, at drenge og mznd foretrækker fakta, action og spænding, mens piger 
og kvinder ofte vaelger fiktion og her isaer genrer, der sætter de personlige 
relationer i centrum. Disse k~nsforskelle går pA tværs af medietyper, og de 
er specielt markante i puberteten. 

Jeg vil i det folgende analysere forholdet mellem kvindelig pubertet og 
unge kvinders foretrukne fortcelleformer. Mere specifikt vil jeg argumentere 
for, at unge kvinders sociale og psykologiske dilemmaer i modemiteten 
gennemspilles med speciel tydelighed i det romantiske melodrama. Denne 
brede betegnelse omfatter en raekke narrative fællestræk, som vi kan finde 
bade i bestsellere og ugeblade, i kzrlighedsfilm, samt i tv-seriemes soap 
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operas og tele novelas. Der er selvsagt stor forskel pi, om man analyserer 
en ugebladsnovelle fra 1880'erne, en kvindefilm fra 19207erne - hvor de 
såkaldte maternal melos udvikles (Viviani 1987) - eller en nutidig tv-serie 
som Kmlighed og magt. Alligevel er det slAende, at der trods vigtige 
indbyrdes forskelle i handling, miljo og medieformer, ogsA findes en række 
genkommende narrative monstre og strukturer, som peger pA to vigtige 
forhold: det romantiske melodrama er en uhyre populær forkllefonn i 
moderniteten, og populariteten går pA tvrers af medietyper.' Melodrarnaets 
vedvarende popularitet og dets æstetiske intertekstualitet mener jeg hænger 
snævert sammen med, at det romantiske melodrama til stadighed har haft sin 
vigtigste modtagergruppe blandt unge kvinder. Begge forhold mA derfor 
undersoges ud fra denne gruppes særlige position i moderniteten. 

Kvindeforskning og melodrama 

Den moderne kvindeforsknings grundlæggende kritik af herskende forsk- 
ningstraditioner har haft afgorende indflydelse ogsA pA medieforskningen. 
Den feministiske medieforskning har bidraget til to perspektivforskydninger: 
for det forste retter man i stigende grad interessen mod mediemes reception 
i stedet for mediernes produktion. For det andet bliver man mere og mere 
interesseret i at analysere medierne i en kontekst i stedet for medieme som 
en tekst. Disse perspektivforskydninger ser vi med forskellig vzgt inden for 
den feministiske medieforsknings to hovediraditioner: filmforskningen, samt 
forskningen i tv og trykt fiktion. Sidstnævnte skal omtales forst. 

I 1970'erne, hvor et af kvindeforskningens hovedmåi var at afdrekke 
»glemte« kvindeerfaringer og -kulturer, begyndte en række medieforskere at 
undersoge, hvad den amerikanske filmkritiker Maria Laplace siden har kaldt 
»omlobet i den kvindelige diskurs« (the circuit of female discourse): 
bestseller-romaner, ugeblade, fanhæfter, kvindefilm, samt tv-serier rettet mod 
kvinder (Laplace 1987: 139). Det personlige og det f~lelsesmæssige danner 
grundpiller i dette omlob, og det er ikke tilfældigt, at det romantiske 
melodrama er en af dets narrative hovedhj~rnesten. Denne kvindelige diskurs 
danner bunden i medieproducentemes hierarki, hvor nyhedsstof er toppen, 
men samtidig udgor det kvindelige omlob en vigtidforudsætning for, at 
disse producenter kan overleve. Denne modsætning mellem ideal og 
virkelighed er især tydelig inden for de kommercielle medier, hvor 
overlevelse er direkte afhængig af ~koriomisk omsretning. Men den findes 
ogsA til dels i public-service medierne, som lever af politisk fastsat 
licensbetaling: formelt afhænger licensens st~rrelse af, om mediemes anses 
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