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Forord
Da jeg begynte jakten på en hovedfagsoppgave høsten 1996 hadde jeg et ønske om å kunne
kombinere mine interesser for historie og litteratur. Jeg knyttet meg til et
middelklasseprosjekt ledet av Jan Eivind Myhre, og hadde først tenkt å bruke barnelitteratur
som en kilde til å si noe om syn på barn og barndom i middelklassen. Men etter å ha lest litt
generelt om barne- og ungdomslitteratur ble jeg oppmerksom på og interessert i den
spesielle sjangeren ungpikebøker. Det var flere ting som gjorde sjangeren spennende; at
bøkene var rettet mot unge jenter, at de hadde vært svært populære over lang tid for deretter
nesten å bli glemt, og ikke minst at det var et par navn jeg kjente igjen fra egen lesning i
yngre år. Valget ble enkelt etter dette; Jeg valgte bort barn, barndom og barnelitteratur til
fordel for unge jenter, ungdom og ungpikebøker.
Jan Eivind Myhre fortjener en stor takk for å ha veiledet meg gjennom dette, og for
å ha kommet med gode og nyttige kommentarer hele veien. Jeg vil også takke Knut
Kjeldstadli for nyttige innspill på diverse Isegran-seminarer, samt Knut Einar Eriksen, Tor
Egil Førland og Helge Pharo for deres hjelp på KSI-hytta.
Jeg er takknemlig for god mottakelse og hjelp både på Norsk barnebokinstitutt
(NBI), Aschehoug, Cappelen og Damm. Jeg vil også takke mine medstudenter for lærerikt
og nødvendig samarbeid. Til slutt en spesiell takk til medstudent og samboer Lars Petter og
til min nærmeste familie.

Heidi Meen
Blindern, april 1999
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Innledning
Emnet for denne oppgaven er ungpikeidealer i Norge i 1930-åra slik de framstår i en
samtidig populær skjønnlitterær sjanger, kalt ungpikebøker.1 Kilden er tolv utvalgte
ungpikebøker, skrevet av fire norske forfattere og gitt ut i 1930-åra. Målet er å vise hvilke
idealer som ble framstilt i bøkene, det vil si hva slags inntrykk de unge leserne kanskje satt
igjen med etter å ha lest disse ungpikebøkene. Bøkenes idealer skal også sees i forhold til
andre kilder som belyser samtida og i forhold til samtidige avisomtaler av bøkene.
Forsidens illustrasjoner er hentet fra omslaget til to av bøkene. Disse bildene viser at
det i bøkene var ulike idealer knyttet til ulike faser i en jentes liv; ungpiketid og voksenkvinne-tid. Ungpiken er den sporty jenta på ski, mens kvinnen er den huslige jenta som
vasker opp. Skillet mellom disse rollene er et viktig moment i oppgaven.

PROBLEMSTILLING OG TEMA
Problemstillingen kan summeres opp i dette spørsmålet: Hvilke ungpikeidealer formidlet
norske ungpikebøker til unge jenter på 1930-tallet?
I en artikkel om historisk metode fra 1977 skriver Edvard Bull om bruk av
skjønnlitteratur som sosialhistorisk kildemateriale. Han skriver at målet for historikere er
annerledes enn for de som vanligvis beskjeftiger seg med skjønnlitteratur, for eksempel
litteraturvitere. Målet er ikke å forklare og forstå diktverket. Historikeres mål er heller å
bruke diktverket for å forstå “samfunnet”.2 I denne oppgaven skal jeg likevel forsøke å
forstå diktverket, i betydningen tolke det. Men målet med tolkingen er å peke på
ungpikeidealer, ikke å vurdere litterær verdi. Idealer er en del av samfunnet, og ved å bli
bevisst dem får vi nye aspekter som kan øke vår forståelse av fortida. Dermed blir
diktverket brukt for å forstå samfunnet, i tråd med Bull.

1

Det er flere grunner til at betegnelsen sjanger blir brukt: 1) Samtidige omtaler av bøkene viser at
ungpikeboka ble oppfattet som en egen sjanger, ordet ungpikebok ble mye brukt. 2) Det er vanlig blant dem
som har forsket på ungpikeromaner å omtale bøkene som en sjanger. Se f.eks.Skjønsberg 1977: 58. 3) Et
sjangersystem er et resultat av klassifisering, og for å sjangerbestemme litteratur forutsettes visse likhetstrekk.
Ungpikebøkene hadde flere likhetstrekk som vi skal se nærmere på i kapittel en.
2
Bull 1977: 75 Han understreker at skjønnlitteraturen skal bidra til å gi oss økt menneskekunnskap, ved at vi
får hjelp til å leve oss inn i og gjenoppleve menneskers liv i fortida. Historikere har gjerne brukt
skjønnlitteratur som supplement til andre kilder for å fargelegge eller gi en tidskoloritt, og dermed gi en bedre
tidsfølelse- og forståelse.
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Begrepet ungpikeidealer er basert på det spesielle trekket ved bøkene at de både var
rettet mot og handlet om ungpiker. Hverken i oppslagsverk eller leksikon fra samtida ble
det antydet noe om hvem benevnelsen ungpike egentlig omfattet, foruten at det betegnet
hunkjønn.3 Det er hvilken aldersgruppe en ungpike kunne tilhøre som byr på problemer.
Uavhengig av den samtidige bruken av ordet, har jeg valgt å definere en ungpikes alder etter
alderen på de som ble ansett for å være i ungpikebøkenes målgruppe, nemlig jenter i
tenårene.4
Det er nødvendig å skille mellom to ulike typer ungpiker i oppgaven; samtidas
jenter, som bøkene var rettet til, og romanenes jenter, som bøkene handlet om.
Ungpikeidealene var myntet på jentene av kjøtt og blod. Men fordi det er ungpikebøkene
som er kildematerialet i oppgaven, er det i første omgang romanenes jenter som er av
interesse for oss. Det er altså de unge jentene vi blir kjent med i ungpikebøkene vi skal se
nærmere på.
Med ungpikeidealer mener jeg hvordan noen har ment at unge jenter burde være, og
eventuelt ikke burde være, sett i forhold til noe som ble ansett som det beste eller mest
ideelle. Ordet noe viser til de idealene oppgaven har som mål å avdekke, det vil si noe som
ble ansett som det beste. I jakten på ungpikeidealer har jeg valgt å se etter forhold knyttet til
de unge jentene i bøkene, til deres liv og deres væremåte.
Hensikten med oppgaven er å peke på idealer, ikke å måle påvirkning, det vil si
hvilken virkning litteraturen hadde på leserne. Ungpikebøkenes idealer kan avspeile visse
holdninger til eller syn på målgruppen. Idealer er ingen konstant verdi, de endrer karakter
etter hvilken tid eller hvilket miljø de er forankret i, det vil si hvilke noen idealene kom fra.
Oppgaven er tematisk avgrenset til middelklasse og bymiljø. Årsaken er at det var der
sjangeren hadde sin forankring.
I 1938 skrev bibliotekaren Rikka Deinboll at ungpikebøkene var av, for og om
personer fra middelklassen.5 Fordi forfatternes bakgrunn, målgruppens sosiale plassering og
handlingen i bøkene hadde tilknytning til dette miljøet er ungpikebøkene først og fremst
kilde til middelklassens idealer i Norge på 1930-tallet.

3

Knudsen 1957: bind II, 3323: Ungpike: “ung pike.”
Ørvig 1988: 15: produsert for en kvinnelig “tonårsläsekrets”. Ellers står det lite om alderen på bøkenes
målgruppe i tidligere forskning. Men også samtidige omtaler av de utvalgte bøkene viser at det var tenårsjenter
bøkene i første omgang var rettet til.: Cap/1, Bergen Aftenblad 4.12.1937: “De unge pikene fra 14 og op til
19-20 år vil hygge sig med boken.”; Asc/1, Adresseavisen 27.11.1931: “henvender seg nærmest til backfischer
og litt eldre, unge damer.”; Asc/2, Tidens Tegn 17.11.1934: “for unge piker som er kommet over
skolealderen.”
5
Deinboll 1938a: 102.
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Mellomkrigstida kan sees som en brytningstid. Selv om eksempler på at nye og
gamle impulser møtes kan sees i de fleste tidsperioder, var brytningene i mellomkrigstida på
mange måter større enn periodene rett før og rett etter. “Fra slutten av 1800-årene og til livet
slik det leves idag er det et uhyre sprang”, skrev Knut Greve i Norsk Kulturhistorie i 1942.6
Greve skrev om forskjellene mellom det som for han og samtida var igår og idag.
På et tidsspenn som ikke var større enn at en og samme generasjon kunne oppleve det,
hadde en rekke ting bidratt til å endre verden. På de fleste områder hadde en mengde
nyheter forandret de fleste livsformer “i dette korte spann av tid.” Både innen samferdsel,
dagligliv, kontor og kjøkken var det nyvinninger som for eksempel bilen, rotasjonspressen
og ernæringsfysiologien.7
Mens samfunnet ‘igår’ besto av stender med særpreg, standsfølelse, standsstolthet,
gjensidig respekt og en holdning om at “like børn leger bedst”, var standssammfunnet
‘idag’ avløst av et samfunn preget av en stor middelklasse.8 Middelklassen var sammensatt
av ulike grupper og har i ettertid blitt karakterisert som en “broket skare, innbyrdes delt
etter yrke, etter hvorvidt arbeidsgiveren var privat eller offentlig, etter stillingsplassering og
kjønn.”9 Oppgaven er avgrenset til bymiljø både fordi de fleste bøkenes handling var lagt til
byen og fordi bylivet satte standarden for middelklassekulturen.10
Greve mente at industrialismen med det “fantastiske nye produksjonsapparat” sto
bak omveltningen. Som et overordnet stikkord på forandringen brukte han ordet
demokratisering. Resultatet ble nemlig at alle klasser fikk samme verdimåler. Verdimåleren
var penger. Det vil si at både individ og klasse ble vurdert etter hell og evne til å få del i de
økede inntektene. Et annet stikkord han brukte på forskjellen mellom ‘igår’ og ‘idag’ var
kvantitet. Det var ikke lenger en kvalitetsforskjell, men en kvantitetsforskjell mellom
mennesker. Penger og levestandard ble vesentlige faktorer. Mengden av det førstnevnte
avgjorde levestandarden, som igjen berodde på forbruk. Det nye var at alle var blitt
storforbrukere. Som et resultat av dette var en rekke varer blitt demokratisert, i betydningen
rykket ned fra luksusklassen. Eksempler på slike varer var kosmetikk, klær, bil, kjøleskap,
bad og radio. Et annet område han trakk fram som eksempel er “fornøielser og uteliv”. I

6

Greve 1942: 80.
Greve 1942: 80.
8
Greve 1942: 82f.
9
Kjeldstadli 1994: 111. Middelklasse ble likevel stadig hyppigere brukt som betegnelse i mellomkrigstida.
10
Kjeldstadli 1994: 111f. De fleste som tilhørte klassen hadde tilhold i byene, selv om det fantes “slektninger”
på landet.
7
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stadig større grad var det blitt en del av det allminnelige forbruk, og for mange kanskje den
viktigste delen.11 Ungpikeboka som fenomen kan plasseres inn under sistnevnte kategori.

TIDLIGERE LITTERATUR
Når Knut Kjeldstadli skriver om middelklassen i sitt bind av den nye Norgeshistorien
bruker han ved et par anledninger ungpikebøker for å illustrere sine poenger.12 Ellers finnes
det ingen historiske framstillinger som har brukt ungpikeboka som kilde. Det finnes heller
ikke historiske framstillinger som eksplisitt tar for seg ungpikeidealer i Norge i 1930-åra.
Unge jenter har lenge vært en lite belyst gruppe i historieforskningen. Det som er skrevet av
historikere er gjerne om 1800-tallet.13
“Middelklassepikers utdannelse og dannelse. Oslo 1890-1940” er tittelen på Hanne
Holm Kroghs hovedoppgave i etnologi fra 1996.14 Denne oppgaven er basert på et
minnemateriale fra 1981, og informantene forteller hvordan de selv husker sin oppvekst.
Informantenes ungdomstid har vært av særlig interesse. Krogh skriver om unge jenter fra
middelklassen, med fokus på jentenes muligheter og begrensninger i forhold til skolegang
og utdannelse. Selv om hun ikke skriver spesielt om ungpikeidealer, ser hun likevel
jentenes muligheter i lys av datidas kvinneideal.
I artikkelen “En morsom og uskyldig tid - skisse av en ungdomskultur” har en annen
etnolog, Liv Emma Thorsen, skrevet om det å være ung i 1930-åra.15 Denne handler om
hvordan unge jenter og gutter fra velstående middelklassehjem opplevde sin gymnasietid.
Disse unge hadde på mange måter mye til felles med ungpikebøkenes hovedpersoner, blant
annet

hadde

de

noenlunde

samme

bakgrunn,

derfor

er

artikkelen

et

greit

sammenligningsgrunnlag med bøkene.
Kapittelet “Husmorens epoke 1900-1950” av Kari Melby fra den nylig utgitte boka
Med kjønnsperspektiv på norsk historie har bidratt til økt forståelse av hvordan det var å
være kvinne i denne perioden. Her blir ungpikeboka nevnt i forbindelse med kvinner i den
kulturelle offentligheten, og om kvinner som publikum av film og litteratur; “og kvinnelige
forfattere skrev ungpikebøker som handlet om kjærlighet og ekteskap, men også om å
kunne forsørge seg selv ‘i tilfelle’.” 16

11

Avsnittet er basert på Greve 1942: 82ff.
Kjeldstadli 1994: 112 og 115.
13
Ekerwald 1998: 21ff.
14
Krogh 1996.
15
Thorsen 1994.
16
Melby 1999 : 291, i Blom og Sogner 1999.
12
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Kristin Aunes hovedoppgave i historie “Kvinnelighet i mellomkrigstiden - sett
gjennom et utvalg blader og tidsskrifter” har også vært et nyttig sammenligningsgrunnlag.
Ikke minst fordi den tar opp hva som ble ansett som kvinnelig i perioden.17
Både for å bli kjent med sjangeren og for å kartlegge hva som allerede var skrevet
om ungpikeboka, har jeg lest det jeg har funnet av litteratur om ungpikeboka. Det er
ungpikeboka som en litterær sjanger det har blitt fokusert på. Nedenfor følger en
redegjørelse av ungpikebokas forskningsmessige status.
I en rekke år var ungpikebøkene en bortimot usynlig sjanger som også var i ferd med
å bli glemt, særlig av litteraturforskere. Både i Norge og andre land ble sjangeren
ungpikebøker avvist eller oversett i de fleste litteraturhistoriske verk, også i spesialverk om
barne- og ungdomslitteratur.
Sonja Hagemann, pioneren i norsk barnelitteraturhistorie-skriving, utelot bevisst
sjangeren og dens forfatterne i sitt verk fra 1974. At sjangeren ble utelatt i Hagemanns verk
kan ha preget senere forskning; fordi dette var det første oversiktsverket på området kan det
ha blitt en mal for etterfølgende forskere. Ungpikeboka ble utelatt fordi ungdomslitteratur
ikke ble inkludert i verket: “Selv om bøker av denne kategori [ungpikebøker] i en viss
utstrekning blir lest av yngre aldersgrupper enn forfatteren har hatt i tankene, blir bøkene
stort sett å henføre under ungdomsromaner”, skrev hun.18 Hun valgte altså å fokusere på
hvilken aldersgruppe forfatteren hadde i tankene, framfor alderen på de virkelige leserne.
Fordi kjærlighet eller forelskelse ble sett på som ungpikebøkenes hovedtema, ble sjangeren
karakterisert som ungdomslitteratur og dermed holdt utenfor framstillingen. Selv om hun
tilføyde at: “Ungpikebøker vil dog bli tatt med hvor de går inn som et ledd i en seriøs
barnebokforfatters produksjon”, ble ingen av de fire utvalgte forfatterne i denne oppgaven
nevnt.19
I senere forskning har Hagemanns utelatelse av sjangeren blitt sett på som en
avvisning basert på manglende litterær kvalitet. “I vår tid har ungjente litteratur vorte noko
av eit skjelsord”, skrev Nina Wesenberg på slutten av 1970-tallet i artikkelen Ungjenteboka
i går og i dag.20 Det negative stempelet kan også forklares med at ungpikebøkene, fordi
noen forfattere spekulerte i sjangeren og “snikra saman bøker etter oppskrifta jente + gut =

17

Aune 1997.
Hagemann 1974a: 11[min tilføyning].
19
Hagemann 1974a: 11. De fire forfatterne er Julli Wiborg, Margit Ravn, Annik Saxegaard og Evi Bøgenæs.
Unntak Hagemann 1974a: 113, der blir Bøgenæs, “den meget populære forfatter av ungpikebøker” nevnt på to
linjer i forbindelse med en bok fra 1948 om nazibarns “håpløse stilling”.
20
Wesenberg 1979: 379.
18
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evig kjærleik”, over tid faktisk ble litterært sett dårligere.21 Ungpikebøkene ble avvist som
underholdningslitteratur, og dermed som useriøs litteratur.22
Sjangeren ble uglesett og usynliggjort helt fram til revurderingen av ungpikebøker
kom i kjølvannet av 1970- og 1980-tallets forskning på kvinnelitteratur. I et verk om norsk
kvinnelitteraturhistorie fra 1989 ble noe av den usynlige litteraturen for jenter skrevet inn.
Bente Christensen hadde foretatt en nylesning og kom med et nytt syn på sjangeren.
Resultatet av dette ble presentert i et kapittel med overskriften I kjærlighetens solglitrende
paradis. Ungpikebøker.23
Fra 1989 til 1994 ble det holdt tre arbeidseminarer i barnelitteraturforskning. Disse
var et samarbeid mellom Norsk barnebokinstitutt, Norsk senter for barneforskning og Norsk
kulturråd. Seminarene resulterte i tre ulike artikkelsamlinger gitt ut ved Norsk senter for
barneforskning i Trondheim.24
I 1989, på det første seminaret, presenterte Bente Christensen noen tanker rundt et
større prosjekt om ungpikeboksjangeren, kalt Pengene og livet - ungpikeboka, en tilslørende
eller avslørende genre?25 I forordet til artikkelsamlingen fra dette seminaret ble det nevnt at
det var fanget opp signaler om behov for nyskriving av barnelitteraturens historie i Norge.
Sonja Hagemann og andre forskeres arbeid måtte suppleres og videreføres. Blant annet var
1920- og 30-åra inntil da dårlig dekket, særlig med tanke på populærlitteratur.
Seminaret i 1991 hadde som mål å gi et klarere og mer nyansert bilde av barne- og
ungdomslitteraturen

i

mellomkrigstida.

Sentrale

forfatterskap

innenfor

sjangeren

ungpikebøker var i fokus. Karin Beate Volds artikkel om Annik Saxegaard og Else Breens
artikkel om Julli Wiborg har vært av interesse for meg. På dette seminaret ble det også satt
opp en arbeidsgruppe som hadde som oppgave å forberede en ny bok om barne- og
ungdomslitteraturens historie.26
Det siste seminaret, i 1994, fungerte som forstudier til den planlagte nye
litteraturhistorien. Artikkelsamlingen fra dette seminaret inneholder blant annet
enkeltstudier om forfatterne Annik Saxegaard og Margit Ravn, skrevet av henholdsvis
Karin Beate Vold og Tone Birkeland.27

21

Wesenberg 1979: 379.
Se blant annet Vold 1194: 117; Birkeland 1997: 139.
23
Christensen 1989a: 168ff.
24
Barnelitteratur (1989), Barnelitteratur i mellomkrigstida (1991), Nye studier i barnelitteratur (1994).
25
Christensen 1989c: 69f.
26
Vold 1991; Breen 1991.
27
Vold 1994; Birkeland 1994.
22
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Den nye barnelitteraturhistorien, Norsk barnelitteraturhistorie, kom ut på Samlaget i
1997. Med denne boka ble de inntil da glemte ungpikebøkene igjen synliggjort for folk
flest. Av særlig interesse har det vært å lese et kapittel av Karin Beate Vold, cand. philol. og
leder

ved

Norsk

barnebokinstitutt;

Jente-

og

ungpikeboka

-

et

sjanger

og

markedsfenomen.28
Selv om bevisstheten rundt sjangeren har endret seg i de senere åra er det fortsatt
områder hvor ungpikebøkene med fordel kan bli trukket fram i lyset. Historiefaget er et
slikt område. Et historisk blikk på ungpikebøkene kan bidra til nye perspektiver til det som
allerede er skrevet om dem. Samtidig kan ungpikebøkene gi historiefaget noe nytt.

TILNÆRMING TIL BØKENES IDEALER
I sekundærlitteraturen finnes det to motstridende syn på sjangeren og på hva slags
kvinnebilde ungpikeboka formidlet. Meningsforskjellen er interessant fordi de ulike
meningene kan sees som ulike syn på hva slags idealer ungpikebøkene var bærere av. På
den ene siden har sjangeren blitt beskyldt for å konservere gamle kjønnsrollemønster, på
den andre siden har den blitt sett på som et laboratorium for utprøving av kvinnerollen.
Ovenfor så vi at bøkene har blitt kritisert for å være overflatiske. For oss er det av
større interesse at bøkene også har blitt kritisert for å konservere gamle kjønnsrollemønster,
og at de har blitt beskyldt for å trene jentene opp i en selvutslettende venting på den rette.29
Wesenberg skriver at gjennom ungpikeboka blir jenter fortalt at det viktigste i livet er å
finne og å holde på en mann, og at de blir sosialisert til å se mannen som den overlegne og
seg selv som ‘det annet kjønn’.30 “Ikke på noe område i litteraturen har det tradisjonelle
kjønnsrollemønsteret vært så fastlåst som i ungdomsbøkene”, skriver Tordis Ørjasæter, og
omtaler ungpikebøkenes innhold som “livsfjern romantikk”.31 Med dette sklir hun inn i
rekken av dem med et negativt syn på sjangeren.
Christensens kapittel om ungpikeboka i kvinnelitteraturhistorieverket fra 1989 kan sees som
en nylesning i ordets rette forstand. Hennes holdning til sjangeren skiller seg klart fra det
synet som inntil da var mest vanlig. Hun bruker laboratorium som et bilde på sitt syn om at
bøkene var utforskende:
28

Birkeland 1997. Barnelitteratur blir brukt synonymt med barne- og ungdomslitteratur, se side 9. Boka var et
samarbeid mellom tre forfattere, men det er Karin Beate Vold som har skrevet om ungpikeboka; Vold 1997.
29
Christensen 1989a: 174: “Det sies ofte om ungpikebøkene at de var myteskapende og tilslørende, at de sto på
den rådende ideologiens side og var kvinneundertrykkende.”; Christensen 1989b: 114.; Toijer-Nilsson 1994:
se bokas bakside.; Skard 1972: 153. ; Wesenberg 1979: 378.
30
Wesenberg 1979: 378.

7

Man kan se på ungpikebøkene fra mellomkrigstiden som et slags laboratorium
for utprøving av kvinnerollen, som en gryende utforsking av den personlige og
samfunnsmessige stilling kvinnen skulle komme til å få i de neste tiårene.32

For å vise forskjellen mellom de to synene kan et annet bilde illustrere det
førstnevnte synet. Fordi bøkene ble oppfattet som konserverende, i betydningen bevarende,
mener jeg at museum kan være en betegnende metafor. Museums-metaforen innebærer at
ungpikebøkene bidro til å bevare situasjonen slik den tradisjonelt sett hadde vært, mens
laboratoriums-metaforen innebærer at bøkene bidro til å utvikle og endre situasjonen.
Disse ulike synene er en innfallsvinkel til de utvalgte bøkenes idealer. Årsaken er at
det er spennende å se bøkene i lys av de to synene; om de er konserverende eller
utforskende, det vil i overført betydning si om de er å betrakte som museum eller
laboratorium.

UTVALG AV BØKER
Oppgaven er avgrenset til 1930-åra. Dette tiåret er først og fremst valgt fordi sjangeren da
var på sitt mest populære. Fordi mellomkrigstida var sjangerens blomstringstid, kan det
synes rart at jeg har utelatt 1920-åra. Bøker fra hele mellomkrigstida kunne ha gitt en lengre
tidsperiode med mulighet til å se etter en eventuell endring av ungpikeidealer over tid. Men
det er flere grunner til at 1920-åra er utelatt. Den viktigste grunnen er at det med de to tiåra
var en jungel av bøker og forfattere å velge mellom. Da jeg skulle foreta utvalget av
ungpikebøker, var det viktig at det var mulig å sammenligne bøkene med hverandre. For å
få til dette uten for mange forstyrrende faktorer, valgte jeg å konsentrere meg om en kortere
tidsperiode. Som kompensasjon for tapet av mulighet til å sammenligne 1920- og 30-åra, er
forfatterne valgt med omhu.
Resultatet har gjort det mulig å se en eventuell endring over tid likevel. De fire
utvalgte forfatterne er Julli Wiborg, Margit Ravn, Annik Saxegaard og Evi Bøgenæs. På
grunnlag av deres produktivitet og popularitet i perioden blir disse sett på som sentrale
forfattere innen sjangeren. En viktig årsak til at disse fire forfatterne ble valgt er alderen
deres; de kan betegnes som to ulike generasjoner. Ravn og Wiborg var henholdsvis 45 og

31

Ørjasæter 1997: 703f.
Christensen 1989a: 174. Se også Toijer-Nilsson 1994: baksida: så mye mer enn noen tidligere hadde forstått
kunne leses ut av disse (svenske) bøkene.
32
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50 år i 1930, og kunne derfor teoretisk sett vært mødre til Bøgenæs og Saxegaard som var
24 og 25 år det samme året.33
De formative ungdomsåra kan ha preget forfatternes holdninger. Wiborg og Ravn
var unge jenter i 1900-tallets første tiår. I det samme tiåret ble Saxegaard og Bøgenæs født,
som dermed fikk sin ungdom tjue år senere, i 1920- og 1930-åra. Wiborg og Ravn hadde
altså vokst opp i en annen tid, samtidig som de hadde mer livserfaring enn de to yngste.
Men det Bøgenæs og Saxegaard manglet av livserfaring kunne de ta igjen ved å være
nærmere målgruppen og heltinnene i alder. De fire hadde nokså lik bakgrunn; alle kom fra
ganske velstående familier, det vil si fra det øvre lag av middelklassen.34
Hver av forfatterne ga ut flere bøker i perioden. Wiborg ga ut en ny ungpikebok
hvert år fra 1930 til og med 1939, bare med opphold i 1936. Ravn ga ut én bok mer enn
Wiborg; en ny ungpikebok kom ut hvert år fra 1930 til og med 1940. Den mest produktive
av de fire forfatterne var Bøgenæs, fra hennes hånd kom det en ny ungpikebok hvert år i åra
fra 1930 til 1940, og i 1930 ga hun ut to. Saxegaard skilte seg litt ut fra de andre, i og med
at hun først debuterte i 1935. Men på grunn av hennes alder og effekten med to
generasjoner forfattere, ble hun likevel med i utvalget.
De fire valgte forfatterne ga samlet sett ut 36 ungpikebøker i løpet av 1930-åra.
Målet var å plukke ut tre bøker av hver forfatter. For å få en viss spredning over hele tiåret
delte jeg perioden inn i tre tenkte faser, en tidlig fra 1930-1933, en midtre fra 1934-1937, og
en sen fra 1938-1940. Hensikten med den konstruerte fase-inndelingen var kun å være et
hjelpemiddel i arbeidet med å velge bøker. Det ideelle var en bok av hver forfatter fra hver
av de tre fasene. Bøkene ble valgt med utgangspunkt i dette. Fordi Saxegaard ikke skrev
bøker i den tidlige fasen har jeg valgt å se på to av hennes bøker fra den midtre fasen.
Resultatet av utvelgelsesprosessen ble de tolv bøkene som er satt opp i listen nedenfor med
opplysninger om forfatter, tittel og utgivelsesår:

33

Fødeår: Wiborg 1880, Ravn 1885, Saxegaard 1905 og Bøgenæs 1906.
Dette er basert på de få biografiske opplysningene jeg har om forfatterne: Wiborgs far, Nils Landmark, var
kaptein. Ravns far, Hans Jøraandstad, var revisor. Bøgenæs far var skipskaptein Johan Eng. Saxegaard far var
velutdannet og hadde en høy posisjon i Stavanger. Mødrene til Wiborg og Saxegaard var musikkutdannede.
Økonomien var ikke like sterk for alle; Bøgenæs` far dro fra familien, mens Saxegaards foreldre ble skilt.
Opplysninger fra Vold 1997: 132; Vold 1994: 100f.
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NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FORFATTER
Julli Wiborg
Julli Wiborg
Julli Wiborg
Margit Ravn
Margit Ravn
Margit Ravn
Annik Saxegaard
Annik Saxegaard
Annik Saxegaard
Evi Bøgenæs
Evi Bøgenæs
Evi Bøgenæs

TITTEL
April
Hundre prosent kvinne
Kari hushjelp
På avbetaling
Vi yrkespiker
I skyggen av Eva
To værelser og kjøkken
En time med rutebil
...men så kom sommeren
Så liten er verden
Ingen Chance
Sol i november

ÅR
1932
1937
1939
1931
1934
1940
1935
1937
1940
1932*
1934
1939

* Denne boka kom ut i 1932, men den utgaven jeg har brukt i oppgaven ble gitt ut i 1942.
Innholdet er likt, men språket i 1942-utgaven er endret etter 1938-rettskrivingsreformen.
Sidetallene i de to utgavene er ulike. Alle sitater fra boka er fra 1942-utgaven

ANDRE KILDER
Det er de tolv ungpikebøkene som er hovedkilden i oppgaven, men for å skape et bilde av
bøkenes samtidige kontekst er også andre kilder tatt i bruk.
En vesentlig og nyttig kilde er samtidige anmeldelser eller omtaler av de utvalgte
bøkene. Omtalene kan sees som et bindeledd mellom bøkene og samtida;

de er et

hjelpemiddel til å se bøkene i lys av den tida de var et produkt av. De omtalene som blir
brukt i oppgaven er fra forfatternes respektive forlag.35 Cappelen har argusklipp for hver
bok av Wiborg, disse er samlet kronologisk i store permer.36 Aschehoug har bevart mange
avisomtaler fra samtida for bøkene til Ravn og Saxegaard. Disse argusklippene er ordnet i
egne hefter for hver av de to forfatterne. I tillegg er det bevart intervjuer og andre artikler
om forfatterne. Fra det tredje og siste forlaget, Damm, har jeg fått artikler om Evi Bøgenæs,
men ikke anmeldelser.
For å skape et bilde av ungpikebøkenes samtid har jeg sett på andre samtidige kilder,
blant annet Norsk Kulturhistorie fra 1942, opplysningsverket Våre hjem og våre barn fra

35

Disse avisutklippene vil bli referert til med forkortelser. For eksempel betyr Asc Aschehoug, mens Cap betyr
Cappelen. Nummeret bak forkortelsen betegner hvilken bok det gjelder. Se kildeslisten bakerst i oppaven
36
Breen 1991: 135: Breen skrev at det ikke var bevart noe biografisk stoff om Wiborg på forlaget, heller ingen
omtaler av bøkene hennes, men det viste seg å være det likevel.
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1938, boka Dagens døtre- Fremtidens mødre fra 1933 og Skikk og bruk før og nu fra
1929.37
For blant annet å grave fram opplysninger og for å få oversikt har jeg måttet se på
oppslagslitteratur av ulik art. Foruten vanlige leksika har jeg sett på Norsk Bokfortegnelse,
Norsk Riksmålsordbok og forlagenes jubileumskataloger.38

OPPGAVENS STRUKTUR
Målet med oppgaven er som sagt å belyse hvilke ungpikeidealer de utvalgte ungpikebøkene
formidlet i samtida. For å kunne gjennomføre en analyse av bøkene, er det viktig å kjenne
kilden. Derfor har kapittel en til hensikt å karakterisere sjangeren i 1930-åra, i betydningen
vise de typiske trekkene ved bøkene. Denne karakteristikken er et hjelpemiddel til arbeidet
med å peke på idealer i kapittel fire. Bildet av sjangeren er basert på de samtidige omtalene
av bøkene og på litteratur som er skrevet om sjangeren i ettertid. I tillegg til å se på
sjangerens form blir ungpikebøkene satt inn i en samtidig kontekst.
I kapittel to vender vi blikket bort fra bøkene og over til samtidas kvinnesyn og
ungpikesyn slik det fortoner seg fra andre kilder. Kapittelet danner et bakgrunnsteppe for
bøkenes idealer, vi skal både se på kvinnerollen og ungpikerollen. Samtidas kvinnesyn kan
ha hatt betydning både for de unge lesernes livssituasjon og for utformingen av
ungpikeidealene. En viktig grunn til å se nærmere på perioden er at mellomkrigstida var en
arena for møte mellom tradisjonelle og moderne verdier. Holdningene til forfatterne kan ha
blitt formet av den tida de vokste opp i, og for å kunne vurdere om det var et skille mellom
idealene til de to generasjonene er det viktig å kjenne tida. Som sagt er andre kilder som kan
si noe om 1930-tallets Norge, både historiske framstillinger og andre samtidige kilder tatt i
bruk.
For å kunne analysere bøkene og vise idealer er både kapittel tre og kapittel fire
viktige. Hver bok gir et visst bilde av et knippe ungpiker og deres verden. For å kunne
drøfte idealene, er det viktig å kjenne til de utvalgte ungpikebøkene, og derfor blir de tolv
heltinnene og deres verden presentert i kapittel tre. De idealene det har vært mulig å finne i
bøkene blir presentert i kapittel fire. Kapittelet er todelt, analysen framhever både trekk ved
bøkene som belyser hvordan ungpikerollen i bøkene var og trekk som belyser hvordan
kvinnerollen i bøkene var. Denne todelingen viste seg å være hensiktsmessig fordi det var

37

Henholdsvis Greve 1942, Lauritzen 1938, Ellingsen 1933 og Gram 1929.
Munthe 1932; Munthe 1938; Munthe 1943; Knudsen 1937; Knudsen 1957, Knudsen 1991.
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ulike idealer knyttet til de to fasene av en kvinnes liv. Dette spriket blir drøftet til slutt i
kapittel fire og hensikten er å vise hvilken betydning ungpikefasen hadde i bøkene.
I kapittel fem vender vi igjen blikket til bøkenes samtid. Mens kapittel to er basert
på litteratur som ikke er direkte knyttet til ungpikebøkene, er kapittel fem basert på
samtidige avisomtaler av de utvalgte bøkene. Oppgaven har til hovedhensikt å belyse
verdier eller idealer i bøkene, ikke idealer i virkeligheten.39 De samtidige omtalene av
bøkene kan gi oss en pekepinn på hvordan idealene i bøkene ble mottatt i virkeligheten.
Omtalene av disse bøkene viser at idealene de formidlet ble tatt alvorlig; det gikk nemlig
ikke upåaktet hen dersom en bok formidlet verdier som ikke samsvarte med den allmenne
oppfatningen. Reaksjonen på bøkene og idealene kan dessuten sammenlignes med den
situasjonen som ble skissert i kapittel to.

39

Jeg skal ikke bruke litteraturen som speil på samfunnet. Hagemann 1979: Barnelitteratur kan sees som speil
på samfunnet.
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1
Ungpikeboka som kilde
Ungpikeboka er en verdifull historisk kilde fordi den reflekterer holdninger og idealer til en
lite belyst gruppe; unge middelklassejenter. Ungpikebokas verdi som historisk kilde har
sammenheng med sjangerens popularitet i samtida, med populærlitteraturens karakter og
med sjangerens nærhet til det som skal undersøkes. Dette skal vi se nærmere på nedenfor.
I dette kapittelet vil også sjangeren bli karakterisert. Hensikten er at det blir lettere å
forstå og tolke ungpikebøkene. Vi skal se at ungpikeboka hadde en dobbel funksjon;
underholdning og sosialisering. Som en naturlig del av det å bli kjent med sjangeren, skal vi
se på dens plass i samfunnet i samtida. Vi skal se hvorfor ungpikeboka oppsto, hvordan den
utviklet seg og hvordan den var utformet. Det siste ved å se på ungpikebokas sjangertrekk.

UNGPIKEBOKAS POPULARITET I SAMTIDA
Ungpikebøker kom som regel ut i november og ble lansert som gode julegavekjøp. De
samtidige omtalene av bøkene viser dette. “Julli Wiborg kommer ikke til å mangle på
julebordet i år heller”, og lignende bemerkninger står det ofte å lese i omtalene av Wiborgs
bøker.1
Det er vanskelig å si eksakt hvor mange og hvem som faktisk leste ungpikebøkene,
men at de var populære er det ikke tvil om. Da Wiborg feiret sitt 25-års jubileum som
ungpikebokforfatter i 1933 skrev en avis at “i 23 juler har unge piker stått med nesene
flatklemte mot bokhandlervinduene og ønsket sig henne.”2 I forlagskatalogen fra samme år
sto det at mange mødre som “med åndeløs spenning” hadde lest de første Wiborg-bøkene i
sin ungdom, ville komme til kjøpe hennes siste bok til sine døtre. Wiborg beholdt altså sin
popularitet over flere generasjoner, og kan sies å ha vært holdningsskapende og
verdiskapende for flere ungdomskull.3 At forfatteren over så mange år hadde beholdt

1

Cap/1, Forlagets forhåndsreklame, Morgenavisen 8.12.1932: “Fru Wiborg har sit faste store publikum, som
hvert aar glæder sig over den nye boken hendes, og synes den er om mulig bedre enn den forrige.”; Tidens
Tegn: “Julli Wiborg hører til de faste og med spenning ventende”.
2
Cap/1, Ringerike Blad 8.12.1932.
3
Breen 1991: 149. Se kapittel tre om heltinnene som positive kvinnemodeller.

13

populariteten og opparbeidet seg en stor, fast lesekrets, ble forklart med at fortellingene var
preget av “en dyp forståelse for unge pikers sinn og ferd.”4
Opplagstallene, det vil si både antall eksemplarer per opplag og antall opplag eller
opptrykk, kan fortelle mye om bøkenes popularitet. Dessverre har ikke de aktuelle
forlagene, Aschehoug, Cappelen og Damm, bevart noen oversikt over disse bøkenes
opplagstall. En ledetråd kan være å ta en titt innenfor bøkenes permer, hvor det ikke sjelden
står opplysninger om “annet oplag” eller “syvende tusen”.5 Det var vanlig at ungpikebøker
kom ut i flere opplag og det gjorde også de tolv utvalgte bøkene.
Et annet spor som peker i retning av at bøkene virkelig var populære er de samtidige
omtalene eller anmeldelsene i aviser og tidsskrifter.6 I flere tilfeller er det bevart avisutklipp
hos forlagene som forteller at en bok ble trykket i nytt opplag. Et eksempel er at det bare
kort tid etter første opplag av Ravns Vi yrkespiker i 1934, sto i en avisnotis at “5000
yrkespiker” hadde kommet ut på markedet.7 Dessuten kan avisenes måter å omtalene
forfatterne på avsløre at de var populære.8
Som en sammenligning med ungpikebøkenes opplagstall kan vi se på opplagstall for
alminnelig skjønnlitteratur. Eksemplet er hentet fra Norsk Kulturhistorie fra 1942, der
Harald Tveterås skrev at en “jevnt solid, både borgerlig og litterært sett sympatisk norsk
forfatter oppnår i våre dager gjerne et oplag på 4-8000, men storparten må finne sig i meget
lavere tall.” Den mer eksklusive skjønnlitteraturen kunne ikke regne med et publikum på
mer enn 1000-2000.9 Ut fra denne sammenligning ser vi at ungpikebøkene var populære i
samtida, i betydningen av at de ble kjøpt av mange. At bøkene fikk så mange lesere kan
bety at normer og holdninger i dem passet godt til oppfatninger i samtida.10

POPULÆRLITTERATUR SOM HISTORISK KILDE
Ungpikeboka

har

blitt

kalt

både

triviallitteratur,

underholdningslitteratur

og

populærlitteratur. Disse uttrykkene betegner samme type litteratur, med den forskjellen at

4

Cap/1, Årets bøker Forlagskatalog fra Cappelen og Steenske, julen 1933.
Henholdsvis Ravn 1931: På avbetaling og Ravn 1940: I skyggen av Eva.
6
Dette kommer jeg tilbake til i kapittel fem.
7
Asc/2, Tidens Tegn 15.12.1934. Se også Asc/1, Sunnmørsposten 17.12.1931: “nytt oplag - ialt 6500”; Asc/5,
Morgenavisen 6.12.1937: “6000”.
8
Asc/1, Haugesunds Blad 10.12.1931 Ravn: “alle unge pikers yndlingsforfatterinne”; i Asc/1, Fredrikstad
Blad 28.11.1931 sto det at Ravn hadde gjort stor lykke med sine tidligere bøker. Lignende bemerkninger var
også vanlig i omtalene av de andre forfatterne og bøkene.
9
Tveterås 1942: 402. Biblioteklån og byttelån venninner i mellom kommer i tillegg. Det var derfor flere som
leste dem enn opplagstallene viser.
10
Hellesen 1979: 7.
5
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begrepet triviallitteratur har en mer nedsettende klang enn de to andre.11 På grunn av den
nevnte populariteten i samtida velger jeg å bruke begrepet populærlitteratur for å betegne
sjangeren. Nedenfor skal vi se nærmere på hvorfor nettopp populærlitteratur er en god kilde
til idealer.
For oppgavens formål er det irrelevant at ulike krav til litterær kvalitet ikke alltid
kan sies å være oppfylt i ungpikebøkene. Dette må sees i lys av Edvard Bulls uttalelse:
“Vurderingen av verkets verdi som historisk kilde er noe helt annet enn vurderingen av dets
dikteriske kraft.”12 Som sagt skal ungpikebøkene være kilder til ungpikeidealer, og det er
dette deres kildemessige verdi må sees i lys av. Bull mener det er grunn til å slå et slag for
den dårlige dikting:
Den dårlige litteratur - den som først og fremst appellerer til et stort publikum
og prøver å føye seg etter dette publikums smak - vil dessuten gjerne
formidle noe som er historisk viktig og vanskelig å få tak på: ‘Tidens tanker’,
13
den konvensjonelle moral, de stereotypiske oppfatninger.

Det som kan være negativt i en litteraturviters øyne er altså positivt for oss; det er nettopp
de stereotypiske oppfatninger vi er ute etter å finne.
Christensen hevder at mellomkrigstidas ungpikebøker kan gi et godt bilde av
holdninger og verdier i datidas norske samfunn.14 Det er i den populære litteraturen, som
først og fremst er skrevet for å underholde, at en kan vente å finne det beste bildet av
samfunnet. Årsaken er at det i denne litteraturen som regel er få originale tanker og liten
plass for kritikk og opprør. Gjeldende regler for hva som blir ansett som rett og urett eller
passende og upassende blir gjerne fulgt. I vurderingen av ungpikebøkenes verdi som
historisk kilde er det derfor en fordel at sjangeren blir karakterisert som populærlitteratur.
Også Skjønsberg sier at populærlitteraturen vil kunne gi et rikt materiale til
undersøkelser. Hennes begrunnelse er nettopp at denne litteraturen er preget av mangel på
originalitet og av ønsket om å tiltrekke flest mulig lesere uten å forarge noen med nye
revolusjonerende ideer:
I denne litterauren finner man få originale tanker, og enda mindre gir den plass
for kritikk og opprør, den føyer seg helst etter gjeldende regler for rett og urett,
for passende og upassende, og gjengir i store trekk verden slik den er,
eller iallfall slik leseren gjerne vil tro den er. 15

11

Wesenberg 1979: 378.; Landrø 1993: 548: Triviell: “alminnelig og kjedelig, ordinær, banal.” ; Se blant
annet Hareide 1982: 117: Typisk for denne typen litteratur er 1) Stereotypiske personer 2) Lite
samfunnskritikk 3) Oppskriftsmessig 4) Fast forviklingsmønster 5) Enkel og uproblematisk handling med vekt
på ytre handling.
12
Bull 1977: 76.
13
Bull 1977: 82.
14
Christensen 1989a: 174; Christensen 1989c: 112ff.
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Skjønsberg viser til diverse undersøkelser fra 1930- og 40-åra som viser at det ikke
er statistiske fakta, men visse herskende idealer og mønster for oppførsel litteraturen
gjengir. Et belysende eksempel er en analyse Ruth A. Ingills gjorde av noveller i The
Saturday Evening Post. Hun fant at selv om novellene ikke konsekvent reflekterte de reelle
forholdene, så avspeilet de visse typiske holdninger og idealer.16 Konklusjonen er at typiske
former for opptreden, fordommer, tro og streben hos et stort antall mennesker kan komme
til syne i populærlitteraturen.

KILDENS NÆRHET TIL DET SOM SKAL UNDERSØKES
En kildes brukbarhet kan også vurderes i lys av om den har en mer eller mindre direkte og
sentral tilknytning til den historiske situasjonen som skal undersøkes. I denne oppgaven er
det som skal undersøkes styrt av kilden, det vil si av hvem bøkene var skrevet av og for.
Selve begrepet ungpikebok peker mot en bestemt målgruppe, det vil si de leserne denne
litteraturen ønsket å treffe; unge jenter i tenårene fra middelklassen. Sjangeren var
målgruppeorientert, det vil si skreddersydd for en bestemt målgruppe.17 Fordi
ungpikebøkene ble skrevet og produsert nettopp med tanke på unge jenter har de en nær
tilknytning til de ungpikeidealene som skal belyses i oppgaven.
Forklaringen på dette ligger i at målgruppeorienteringen antakelig har betydd mye
for utformingen. Ungpikebøkenes avsendere hadde den eksplisitte målgruppen i tankene når
bøkene ble til. At bøkene var ‘skreddersydd’ innebærer to ting. For det første at det ble tatt
hensyn til de unge jentenes smak. Fordi bøkene skulle fenge og underholde jentene, var de
altså tilrettelagt jentenes smak og interesser. For det andre at bøkene tok form i
sammenheng med avsenderens syn på jentene etter hva som ble ansett å være passende og
bra for dem å lese. Bøkenes tema, komposisjon, språk, moral og idealer har nok blitt formet
med tanke på målgruppens alder og kjønn. Denne målgruppeorienteringen innebærer derfor
at bøkene kan skjule mer eller mindre bevisste holdninger til eller forestillinger om
målgruppen, altså ungpikeidealer.
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Jentene var i en alder hvor forandring og utvikling sto sentralt. De var på vei til å bli
sosialisert inn i de voksnes verden, og ungpikebøkene kan sees som en del av denne
prosessen.18

FENOMENET UNGPIKEBOK
Sjangeren ungpikebøker hadde en viss varighet i Norge. Den oppsto tidlig på 1900-tallet,
slo kraftig igjennom og hadde sin blomstringstid i mellomkrigstida og forsvant i 1970-åra.
Nedenfor skal vi se nærmere på bakgrunnen for sjangerens oppkomst, deriblant hvorfor
sjangeren oppsto, i et internasjonalt lys, og hvordan sjangeren utviklet seg i Norge. Deretter
skal vi se på ulike grunner til at ungpikebøkene hadde sin blomstringstid i 1930-åra.

En kvinnelig sjanger
Ungpikeboka var en kvinnelig sjanger, fordi både forfattere, hovedpersoner og målgruppe
var hunkjønn, det vil si kvinner og unge jenter. Ungpikeboka var bare ment for jenter, og
gutteboka kan sees som dens motstykke. Inndeling i jente- og guttebøker var et
karakteristisk trekk ved barne- og ungdomslitteraturen i mellomkrigstida.19
Takket være blant andre psykologen Charlotte Bühler og bibliotekaren Rikka
Deinboll, var det en bevissthet i samtida om at det var ulike leseinteresser for ulike
aldersgrupper og for de to kjønn.20 Dette kan bidra til å forklare hvorfor det oppsto ulike
sjangre med bare ett av kjønnene som målgruppe. I ettertid har en rekke leseundersøkelser
vist at spesielle typer bøker har blitt foretrukket av hvert kjønn. Skjønsberg skriver at:
Guttene vil lese om spennende eventyr med aktiv handling i fjerne strøk, gjerne
med krig, kamphandlinger og tekniske opplysninger om flyging o.l., men de
liker også i en viss utstrekning å høre om mer alminnelige gutter som finner
på gale streker. Pikene er mest tiltrukket av dagligdagse hendinger i tilknytning
til hjem, skole og familie, og de er mer opptatt av følelser enn guttene, men også
21
pikene liker spenning og dramatikk like vel som mer uskyldige skøyerstreker.
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mekanismer som tenkes å påvirke barna, f.eks. impulser utenfra som foreldrene ikke har kontroll over.;
Rudberg 1982: Prosesser med både bevisst og ubevisst innhold.
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17

Disse leseinteressene samsvarer med utformingen av to ulike sjangre, nemlig ungpikeboka
og gutteboka. Guttebøkene vektla ytre ting og heltetypene var ikke psykologisk skildret.
Handlingsforløpet i guttebøkene var dominert av ekspansjon og erobring, og de hadde
gjerne en aktiv handlingsmoral. En kombinasjon av spenning og oppdragelse var typisk for
mye av mellomkrigstidas guttelitteratur.22 Ungpikeboka søkte å tilfredsstille behov som
syntes å eksistere bare hos unge jenter.

Sjangerens bakgrunn
For å bli nærmere kjent med fenomenet ungpikebok kan det være god hjelp å se på
sjangerens røtter. To viktige forløpere for ungpikeboka var den moralsk-didaktiske
barnelitteraturen, det vil si den såkalt oppbyggelige litteraturen, og den borgerlige
kjærlighets- eller dameromanen.23
Den moralsk-didaktiske barnelitteraturen hadde røtter i opplysningstida da det
generelt sett var stor interesse for pedagogiske spørsmål. Målet var at barna skulle oppdras
til å bli gode og nyttige samfunnsborgere og veien gikk gjennom moralsk lærdom. Et av de
viktigste midlene var eksempelet, deriblant moraliserende barnefortellinger.24
Lesere av den borgerlige kjærlighetsromanen var ikke barn, men kvinner fra de øvre
samfunnslag. Kunst og kultur, romaner iberegnet, ble ansett for å være et område for disse
kvinnene. Forklaringen på dette lå i forholdet mellom kjønnene. Kvinnens stilling var
underordnet mannen. Mannen hadde ansvar for forretninger og politikk, og hadde sjelden
tid til eller interesse av å lese romaner. Bøkene tilpasset seg derfor gradvis smaken hos det
kvinnelige publikumet, og ble derfor ennå mer uinteressante for eventuelle mannlige lesere.
Det ideelle temaet for den kvinnelige smaken var kjærlighet og ekteskap. Heltinna var
gjerne både lidenskapelig og dydig. Med dydig menes her moralsk uklanderlig, tålmodig,
selvutslettende og tilpassingsdyktig. Romanene underbygde dermed det rådende synet på
kvinnen som det svake kjønn. Men samtidig fungerte de kompenserende ved å gi kvinnen et
idealisert bilde av seg selv. Romaner skrevet av Jane Austen og søstrene Brönte er
eksempler på denne typen bøker fra første halvdel av 1800-tallet.25 Etterhvert ble romanene
preget av mer lidenskap og mindre dyd, og fikk ofte sterke innslag av erotikk. Beskrivelser
22

Bache-Wiig 1989: 75: Guttebøkene hadde en yngre målgruppe enn ungpikebøker. En aldersbestemt variant
av helteromanen. Vekt på de ytre ting, f.eks. var ikke heltetypene psykologisk skildret. Handlingsforløpet
dominert av ekspansjon og erobring. Aktiv handlingsmoral. Kombinasjon av spenning og oppdragelse typisk
for mye av mellomkrigstidas guttelitteratur.
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Hareide 1982: 117.; Wesenberg 1979: 378.
24
Wesenberg 1979: 378.
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av erotikk og lidenskap ble ikke ansett som egnet for unge lesere, og den beste løsningen
var da å skape en lignende type bøker tilpasset denne lesergruppen.
I England, Tyskland og Amerika vokste det etterhvert frem en litteratur spesielt
myntet på ungpiker. Den første egentlige ungpikeboka var Little Women av Louisa May
Alcott, som kom ut i Amerika i 1868.26 Alcott innledet med dette en ny fase i jentelesingens
historie og etablerte selve ungpikebok-begrepet for den engelskspråklige litteraturens del.
Mot slutten av århundret dukket ungpikebøkene opp som fenomen.
Som en oppsummering og et svar på spørsmålet om hvorfor sjangeren oppsto, kan
det kort nevnes to forklaringer på oppkomsten av ungpikebøker som en boksjanger. For det
første sto jentene gjerne utenfor utdanningsinstitusjonene, og tida måtte fordrives.27 Lesing
av bøker var derfor en viktig del av mange jenters fritid. For det andre måtte borgerskapets
døtre skånes for frivoliteter, det vil si usømmeligheter, og dameromanene var ikke ansett
som bra lesning. Det fantes altså en åpen nisje på markedet, siden mange unge jenter ønsket
å lese bøker, men manglet passende lesestoff. Ungpikebokas oppkomst kan sees på
bakgrunn av dette. Denne nye sjangeren var skreddersydd disse døtrene, og var dessuten et
egnet sosialiseringsmiddel.28

Sjangerens utvikling i Norge
I den hittil nyeste barnelitteraturhistorien kan vi lese at jenteboka og senere ungpikeboka
var den dominerende kvinnelige boksjangeren rundt og etter 1900.29 Etter å ha sett på noen
mulige årsaker til at sjangeren oppsto, skal vi se på ungpikebøkenes utvikling i Norge.
Det var de engelskspråklige ungpikebøkene som fikk størst innflytelse i Europa.
Mange norske ungpikebokforfattere oversatte nettopp engelskspråklige bøker for unge
damer, og det er naturlig å anta at de utenlandske bøkene var en inspirasjonskilde for de
norske forfatterne. Louisa M. Alcotts populære bok Little Women ble for eksempel oversatt
til norsk i 1908 og 1923, på norsk kalt Småfrøkner.30 De fleste land med erfaring i å gi ut
barne- og ungdomsbøker, bygde etterhvert også opp en innenlandsk ungpikebok-
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Toijer-Nilsson 1994: 11.
Skjønsberg 1977: 58.
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Dette gjaldt tidlig på 1900-tallet, da sjangeren oppsto. Senere skal vi se at dette ikke var tilfelle i bøkene.
Dessuten ble middelskole sett på som en god utdannelse for middelklassejenter.
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produksjon.31 Dette skjedde også i Norge. De utenlandske, oversatte ungpikebøkene ble
tilbudt leserne sammen med de norske.
Av pionerene i ungpikeboksjangeren i Norge er det særlig to navn som er verdt å
nevne; Dikken Zwilgmeyer og Barbra Ring. Dikken Zwilgmeyer (1853- 1913) var den
første som skrev bøker om og for unge jenter i Norge.32 Den første kom ut i 1900 med
tittelen Anniken Præstgarden, mens Paul og Lollik kom fire år senere. De to siste
ungpikebøkene, Inger Johanne (1909) og Vi tre i hytten (1911), handlet om den populære
friskus-skikkelsen Inger Johanne. Hun hadde små jenter blitt kjent med i åra forut gjennom
tolv populære bøker, fra hun presenterte seg selv i den første boka, Vi børn, i 1890. I
Zwilgmeyers ungpikebøker var kvinnerollen blitt en nær realitet for hovedpersonene. I
samsvar med den allmenne oppfatningen i samtida tok hun opp ekteskapet som et
framtidsmål for jentene.
Barbra Ring (1870-1955) er nok i ettertid mest kjent for sine to barnebokfigurer Peik
og Fjeldmus.33 Ring skrev også ungpikebøker, selv om overgangen til bøker med en noe
yngre målgruppe, barnebøker eller jentebøker, var litt flytende. Dette var blant annet fordi
hun i ungpikebøkene ofte tok med fortellinger og glimt fra hovedpersonenes barndom.
Forskjellen var at ungpikebøkene viste en utvikling fram mot voksen, det vil si gifteferdig
alder, mens hun i barnebøkene la mer vekt på her og nå -øyeblikk. Hos Barbra Ring finnes
de første spirer av den standardiseringen som senere skjedde med ungpikebok-sjangeren.
Hun gikk vekk fra komplekse beskrivelser av unge jentesinn, og skrev heller “enklare
forteljingar om friske og varmhjarta, men svært naive og ukompliserte jenter [...]”.34 Vekten
ble lagt på ytre handling og konflikten ble sentrert rundt spørsmålet om den eneste rette.
Målet med bøkenes handling ble forlovelsen, og eventuelle yrker for jentene var bare å anse
som mellomspill eller tidsfordriv.35 Både Zwilgmeyer og Ring var klare og populære
forbilder for de forfatterne som skrev ungpikebøker i mellomkrigstida, da sjangeren var
mest populær.

Sjangerens blomstringstid
I mellomkrigstida fikk sjangeren stor gjennomslagskraft i Norge, og perioden kalles for
sjangerens blomstringstid. Hvorfor var ungpikebøkene så populære i 1930-åra?
31

Ørvig 1988: 15.
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33
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En forklaring kan være sosiale endringsprosesser i samfunnet.36 Som nevnt i
innledningen hadde ungpikeboka tilknytning til middelklassen i og med at bøkene var av,
for og om personer derfra. På denne tida vokste den nye middelklassen raskt både i antall og
som andel av befolkningen.37 Funksjonærer utgjorde en vesentlig del av middelklassen.
Som et resultat av at tre samfunnsområder ble viktigere kom stadig flere inn i slike “hvit
snipp”-yrker, og fra 1910 til 1920 var funksjonærene den gruppen som økte raskest. På
mange hold var det nødvendig med mennesker som kunne lagre og behandle informasjon,
administrere, planlegge og kontrollere. Offentlig og privat byråkrati sysselsatte stadig flere.
Også den økte vareomsetningen skapte et behov for funksjonærer som kunne drive med
salg, reklame, transport, handel, bank og forsikring.38 Og fordi servicenæringen var i vekst
ble også flere lønnet for å arbeide med andre.
At middelklassen ble større kan sees som en medvirkende årsak til at ungpikeboksjangerens popularitet økte. Middelklassen var nemlig et bærekraftig publikum for
litteratur. På 1920- og 1930-tallet var markedet for litteratur og lesning generelt økende.
Boktilbudet økte dramatisk i perioden, og framvekst og utvikling av populærlitteratur var et
karakteristisk trekk ved mellomkrigstidas bokmarked. Et annet trekk ved bokmarkedet var
at forlagene satset på de yngre leserne, blant annet med serier og billige, populære oversatte
bøker.39
Harald Tveterås skriver at det er en alminnelig erfaring at den kvantitative utvikling
av lesningen har fulgt urbaniseringsprosessen. Økonomiske og sosiale forhold kommer inn i
bildet når det gjelder produksjon og spredning av bøker og annet lesestoff. Blant annet har
fordelingen av befolkningen mellom by og land, kulturforhold, kommunikasjoner innad og
utad, skole og utdannelse vært av betydning.40
Særlig de lavere sjikt av middelklassen, blant annet lavere kontorfunksjonærer, har
spilt en viktig rolle innenfor den litterære institusjonen, som konsumenter. Disse hadde mer
disponibel tid enn arbeiderne og hadde dermed bedre anledning til å lese. Men av ennå
større betydning var den utsatte og mobile situasjonen deres, som førte til at de identifiserte
seg med borgerskapet på den ene siden og tok avstand fra arbeiderklassen på den andre. Det
lå en sosial ambisjon i det å eie bøker, og i 1942 skrev Tveterås at “-bokhyllen er et
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nødvendig møbel i stuen til en aktverdig familie”.41 For middelklassen ble bøker både
pyntegjenstander og statussymbol.42
Sjangerens gjennombrudd og blomstring kan også sees i sammenheng med at
ungdomstida ble en viktig livsfase for stadig flere unge. Før første verdenskrig fantes denne
livsfasen helst i de øvre samfunnslag, og den hadde stort sett vært forbeholdt gutter. De
unge jentene skulle ideelt sett bli husmødre, og derfor ble det gjerne sett på som
unødvendig for dem å ha en slik overgangsfase. Rundt 1920-åra endret denne situasjonen
seg, også ungdom i bredere grupper, jenter inkludert, fikk oppleve denne spesielle livsfasen.
Ungdomstida ble et massefenomen. 43
Fritid er en viktig ingrediens i ungdomstida, som blant annet er kjennetegnet av at
livet består av mer enn plikter og ansvar.44 Med fritid ble underholdning viktig. For
ungpikebøkenes eksistens var det viktig at jentene hadde en slik tid som kunne fylles på
ulikt vis og med selvvalgte aktiviteter.
Kallenavn og slanguttrykk som backfisch og ungpike kan tolkes i retning av en ny
bevissthet i samfunnet om de unge jentene. Det vil si at unge jenter ble sett på som en egen
gruppe i forhold til hunkjønn i andre aldre. Backfisch dukket opp i 1920 og 1930 åra, og ble
brukt om jenter i 14 til 16 års alderen.45 Kjeldstadli tolker bruken av begrepet som et
symptom på det at ungdomstida som massefenomen var oppfunnet. At flere unge jenter nå
fikk denne ventefasen mellom barndommen og voksenlivet har nok betydd en god del for
oppblomstringen av ungpikebøker som sjanger. Først og fremst førte det til at
ungpikebøkenes marked ble større, ikke minst fordi flere jenter fikk tid til å lese bøkene.
De mange ungpikebøkene på markedet kan sees som et symptom på ungdomstidas
egenverdi. Med egenverdi menes at det kan ha vært en allmenn aksept i samfunnet for at de
unge hadde en ungdomstid som de kunne fylle med blant annet morsomme ting, vel og
merke etter eventuelt skolearbeid.46 Med denne masse-ungdomstida fikk også et større
antall unge jenter mulighet til å identifisere seg med romanenes heltinner. Ungpikebøkene
handlet jo i bunn og grunn om denne overgangstida.
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Ungpikebøkenes gjennombrudd i mellomkrigstida kan ha hatt sammenheng med at
tidas kriser, arbeidsledighet, streik, fascisme og krigsfrykt, skapte et behov for
virkelighetsflukt hos unge jenter. Sikkert er det iallfall at ungpikebokas popularitet må sees
i lys av dens dobbelte funksjon; den underholdt leserne og tiltalte samtidig foreldrene siden
døtrene ved å lese dem ble sosialisert inn i en positiv kvinnerolle.

UNGPIKEBOKAS SJANGERTREKK
I samtida fantes det visse forventninger til hvordan en ungpikebok skulle være. De
forventningene som fantes til sjangeren ble som regel oppfylt. Slike faste ingredienser som
er knyttet til en sjanger, blir gjerne kalt for sjangerkrav eller sjangertrekk. Å kartlegge
sjangertrekkene for ungpikeboka og å analysere dem er en del av metoden som blir brukt
for å komme fram til idealene. Fordi sjangertrekkene ble formet etter gjeldende normer i
samfunnet og etter hva samtida mente var passende lesestoff for målgruppen, kan en
analyse avsløre normer og idealer i samfunnet som var spesielt rettet til bøkenes målgruppe.
For å få et inntrykk av hvilke sjangertrekk som var tilknyttet den norske
ungpikeboka på 1930-tallet, har jeg tatt i bruk det som er skrevet om sjangeren i ettertid.
Bildet av sjangeren ble klarere etter å ha tatt en titt på de samtidige omtalene av de utvalgte
ungpikebøkene.

En lite fasttømret sjanger
Før vi skal se på de ulike sjangertrekkene i den hensikt å karakterisere den typiske
ungpikeboka, er det på sin plass med et forbehold: Sjangeren var ikke helt fasttømret; det
var rom for variasjon. Selv om ungpikeboka vanligvis plasseres i båsen populærlitteratur er
det viktig å være klar over at litteraturen var mangfoldig; ungpikebøkene kunne være
formelpregete underholdningsromaner, uhøytidelige hverdagsskildringer og romantiske
romaner.47 Bøkenes form eller kvalitet kunne altså variere over et vidt spekter, fra veldig
trivialiserte utgaver til mer originale og sjangerbrytende bøker.
En faktor som peker i retning av at sjangeren ikke var fasttømret, er at det i perioden
1930-1945 ikke var helt enkelt å skille mellom bøker for voksne kvinner og bøker for unge
jenter. Dette oppdaget Vold etter å ha gått igjennom og sammenlignet Bokhandler- og
Forleggerforeningens årskataloger, Julekatalogen og Norsk Bokfortegnelse. Hun satt igjen

47

Vold 1997: 122.

23

med et bilde av at det rådet full forvirring i såvel anmeldelser som offentlig autorisert
kategorisering.48
En av de utvalgte bøkene i oppgaven, To værelser og kjøkken (1935) av Saxegaard,
er et godt eksempel på dette. I begynnelsen av arbeidet med å bli kjent med forholdene
rundt boka var jeg sikker på at det var en ungpikebok jeg hadde foran meg, selv etter å ha
lest den. Etterhvert lærte jeg at det ikke var så enkelt.49 I et avisintervju med forfatteren ble
boka sammenlignet med Sigrid Boo og kjøkkenvei-sjangeren, og Saxegaard selv hadde
ingen innvendinger mot dette.50 Boo skrev underholdningsromaner for unge damer, og har
blitt kalt underholdningslitteraturens suksessforfatter.51 Begrepet kjøkkenvei-sjanger var et
resultat av at Boos debutroman, Vi som går kjøkkenveien (1930), ble en formidabel suksess.
I 1931 ble den årets mest solgte bok, med et samlet opplag på 50.000 bare i Norge.
Dessuten fortsatte den å selge utover på 1930-tallet, og da den siste utgaven av boka kom i
1947 hadde opplaget nådd 73.000.52 Det er derfor ikke overraskende at boka gjorde
inntrykk på andre forfattere i samtida.
Det kan virke som et paradoks å skulle karakterisere en sjanger som var lite
fasttømret, men tross ulikhetene, som spesielt gikk på litterær kvalitet, var det visse
likhetstrekk som gikk igjen fra bok til bok og fra forfatter til forfatter. Betegnelsen
ungpikebok var en merkelapp som fortalte folk hva slags type bok det var og ikke var,
sjangeren skilte seg altså fra andre litterære sjangre. Selv om framstillingen av
sjangertrekkene er en forenkling av virkeligheten, har den likevel en funksjon fordi
ungpikebokas særpreg blir synliggjort; ved å peke på typiske trekk ved sjangeren får vi fram
det spesielle ved den.

Ungpikebøkenes form
Til oppgavens formål, å peke på ungpikeidealer i bøkene, er det de innholdsmessige
sjangertrekkene som er av størst interesse. Likevel er det greit å vite litt om ungpikebøkenes
form, om hvordan de så ut og hva slags stil de var skrevet i. Ungpikebøkenes form har mest
sannsynlig blitt preget av den målgruppen de var rettet til.
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Bøkene skulle appellere til unge jenter, og dette er nok grunnen til at alle var utstyrt
med et blikkfang av et tittelblad som var illustrert i farger av ulike tegnere og illustratører.
Forsidene til de utvalgte bøkene blir presentert i kapittel tre; alle sammen illustrerte bøkenes
heltinner. Disse bildene kunne være verdt en analyse i seg selv, men jeg skal nøye meg med
å kommentere dem der det faller naturlig. Også titlene på ungpikebøkene er verdt å nevne.
Tittelen skulle fenge, vekke oppmerksomhet og nysgjerrighet.53
Ungpikebøkene er som regel innbundet, i størrelse er de mellom 120 og 150 sider,
og de kostet mellom tre og fire kroner i 1930-åra.54
Ungpikebøkene var ment å behage og underholde jentene. Formen de var skrevet i
kan kalles for mellomstil, en stil hvis hensikt var å behage publikum.55 Språket var lett og
ledig, med mye bruk av dialoger og også en del “lett og uknuslet ungpikejargong”.56 Den
muntlige og ungdommelige språkbruken kan ha bidratt til å få leseren til å føle seg hjemme
i ungpikebøkenes univers.
Det må ha vært et mål for forfatterne å få leserne til å tro på handlingen, for på den
måten å skaffe seg en leserskare. Forfatterens beste virkemiddel, foruten et spennende
innhold, var å skape tillit mellom leseren og boka ved hjelp av fortellermåten. Det ligger i
sjangerens premisser at fortelleren selv har vært ungpike, slik som leseren er det nå, skriver
Bente Christensen om ungpikeboka, og fortsetter: “Det er som om fortelleren betror seg til
sin venninne leseren”.57 Både den klare fortellerstemmen og språkbruken for øvrig kan ha
bidratt til å skape en slags fortrolighetspakt mellom forteller og leser. Formen var
tillitsskapende fordi leseren fikk inntrykk av at fortelleren var på samme nivå. Det
personlige preget dette ga bøkene, kan ha gjort det lettere for den unge leseren å forholde
seg til stoffet.
Sjangerens form og innhold henger selvsagt sammen, men som sagt er det
innholdsmessige av størst betydning for formålet med oppgaven; å peke på idealer.
Nedenfor kommer en oversikt over de innholdsmessige sjangertrekkene, og hvilken rolle de
spiller som metode i oppgaven.
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For eksempel Hundre prosent kvinne, To værelser og kjøkken, En time med rutebil.
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Typiske trekk ved ungpikeboka
Hva ble forventet av en ungpikebok på 1930-tallet? I en anmeldelse fra 1932 skrev enn
anmelder at Julli Wiborg visste “på en prikk” hvordan en ungpikebok skulle være og ga
deretter en slags oppskrift på en slik bok: “Livsglede, litt motgang og alvor, god moral uten
kjedelig prek og selvfølgelig en god porsjon forelskelse.”58 Denne oppskriften nevner noen
av de elementene som kommer fram av redegjørelsen nedenfor, men er i denne
sammenhengen litt unøyaktig. Det er mulig at enkelte typiske trekk ikke ble nevnt fordi de
ble ansett som selvfølgelige, noe som kan ha vært tilfelle for det første av de
sjangertrekkene vi skal se på nedenfor
En ungpikebok hadde alltid en ung jente i sentrum for oppmerksomheten, som
hovedperson. I samtida ble disse hovedpersonene omtalt som heltinner, og det er dette
begrepet jeg bruker om dem i denne oppgaven.59
At heltinna var i fokus kan en blant annet se utfra de nøyaktige beskrivelsene av
hennes utseende. Både hår, øyne, klær og holdning ble ofte nøye beskrevet. Men
fokuseringen på heltinna viste seg også i at det gjerne var gjennom hennes tanker og følelser
at leseren kunne følge bokas handling. Heltinna var ofte jeg-stemmen i boka.60 Tankene
kunne komme fram gjennom dialog, og følelsene gjennom skildringer av ulik art. Stort sett
ble heltinna framstilt i et positivt lys, noe som tyder på at hun var ment å være et forbilde
for leserne. Heltinnene som idoler eller forbilder for leserne kan også sees som bærere av
idealer. Med dette som utgangspunkt skal jeg i kapittel tre sette fokus på og presentere
heltinnene i de tolv bøkene.
Et annet trekk ved ungpikebøkene er at familie, og særlig foreldre, spilte en lite
framtredende rolle. Heltinnas nettverk, det vil si de viktigste bipersonene i bøkene, var
derfor jevnaldrende.61
Bøkenes bipersoner kan være interessante av flere grunner, blant annet fordi de kan
sees som bærere både av idealer og antiidealer. De kunne enten være forbilder for heltinna
og kanskje påvirke henne i det som ble sett på som riktig retning. Eller de kunne bli
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framstilt i et negativt lys, som kontrast til det som var riktig eller best. Idealene i bøkene
kan altså belyses gjennom sin motsats.62
De fleste ungpikebøker var bygget opp etter samme lest som en dannelsesroman, det
vil si med dennes karakteristiske trefase-inndeling.63 De tre fasene var ikke synlig i
ungpikebøkenes komposisjon, for eksempel ved at de var inndelt i tre klart adskilte deler.
Det var handlingen eller innholdet i bøkene som fulgte dannelsesromanens inndeling
En dannelsesroman beskriver hovedpersonens livsforløp og psykologiske utvikling,
og denne utviklingen blir som regel framstilt som en symbolsk reise for hovedpersonen.
Denne symbolske reisen vises av de tre fasene, som best kan illustreres med tre stikkord;
hjemme-ute-hjem, heretter også kalt fase 1, 2 og 3.
Et typisk trekk ved dannelsesromanen er at hovedpersonen gjør framskritt i
forståelse og modenhet. Dette kan sees i lys av at ungpikebøkene var forventet å ende godt.
“En ungpikebok bør dog ikke ende i fortvilelse”, ble det slått fast i en bokomtale fra
samtida.64 Ungpikebøkene skulle ha en tradisjonell slutt, en slutt som “løser alle gåter,
binder opp alle løse ender og sikrer at ubestemthet, tvil og konflikter viker for klarhet og
forsoning.”65
I dannelsesromaner føyer hovedpersonen seg til slutt inn under lover hun eller han
før har gjort opprør mot. Det samme skal ideelt sett også skje med leseren. Meningen er at
leseren skal lære av hovedpersonens feiltrinn. Leseren skal, sammen med hovedpersonen,
nå frem til “en trygg opplevelse av eget identitetsgrunnlag, og av meningen med sitt eget
liv.”66 Antakelig var målet at leseren skulle innta det samme standpunkt som heltinna ved
bokas slutt. Dette kan sees i sammenheng med ungpikebokas rolle som formidler av idealer.
Sammenlignet med guttebøkene var utefasen i ungpikebøkene knyttet til mer kjente
steder; handlingen var ikke lagt til den store verden, men til den nære omverden. Jentene
dro ikke som guttene i guttebøkene på eventyr ut i den store verden. Det vanligste var at
heltinna tilbrakte utefasen med å bo en tid i en litt større by eller hos slektninger eller andre
på landet.
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Bull 1977: 82: “Som sosialhistorikere kan vi få mer ut av bifigurer enn av hovedpersoner”. Bipersonene er
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Tilsynelatende var det alltid et budskap i ungpikebøkene, det vil si allmenn akseptert
god moral.67 En rekke forhold ved ungpikebøkene underbygger dette synet. For det første at
bøkene var komponert over dannelsesromanens lest. Det medførte at heltinna til slutt ble et
bedre menneske i betydningen mer moden. For det andre på bakgrunn av de samtidige
anmeldelsene, som ofte ga kommentarer om hva som var, eller ble sett på som bokas
budskap. For det tredje med tanke på sjangerens bakgrunn, med røtter i den moralskdidaktiske barneboka. Dette igjen kan sees i sammenheng med et fjerde punkt, nemlig
målgruppens alder. De unge jentene i målgruppen befant seg i en overgangstid, de var
påvirkelige og på vei til å bli voksne. Antakelig har forfatterne hatt dette i bakhodet når de
skrev bøkene, slik at det kan ha sneket seg inn en liten pekefinger eller en god moral i
handlingen.
Bøkenes moral eller budskap er av interesse fordi det kan fortelle oss hva det var
heltinna skulle ha lært i løpet av boka, det vil si hva som var resultatet av hennes modning.
Dermed kan idealene i de utvalgte bøkene belyses ved å se på bøkenes budskap eller moral.
Det kan være vanskelig å vite hva forfatteren faktisk har ment, men likevel kan det skinne
igjennom ved valg av språkbruk og lignende virkemidler. Jeg har valgt å benytte meg av de
samtidige omtalene som hjelpemiddel, fordi de ofte kommenterer nettopp det de mener er
bokas moral, budskap eller gode hensikt.
Et annet sjangertrekk var at en ungpikebok var forventet å ende med forlovelse.
Flere av de samtidige omtalene jeg har sett på viser dette.68 Forlovelsen var ofte bokas
klimaks og kom på de siste sidene i boka, i fase 3. Dette sjangertrekket er kanskje det som
er lettest å legge merke til nå i ettertid, fordi det virker fremmed og fordi det er en utenkelig
forventning til en ungdomsbok av idag.
I sekundærlitteraturen blir gjerne kjærlighet karakterisert som ungpikebøkenes
overordnede tema og det endelige mål.69 At kjærlighet var et viktig tema i bøkene kan ha
sammenheng med at målgruppen var unge jenter. Skjønsberg skriver at sjangeren var
beregnet på jenter i en alder da de var opptatt av forelskelse, og nysgjerrige på alt som
hadde med kjærlighetslivet å gjøre, men ennå ikke var modne til selv fullt ut å forstå eller
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oppleve slike følelser.70 Men selv om kjærlighet var gjennomgangstema i de fleste
ungpikebøkene, ble også andre tema tatt opp i bøkene, blant annet overgangstid, tilpasning
til den voksne kvinnerollen og jenter i yrkeslivet.
Et klart sjangertrekk var at ungpikebøkene skulle være sømmelige og ha få spor av
erotiske innslag. Aller helst skulle det erotiske forholdet mellom mann og kvinne være
usynlig. Også dette sjangertrekket må sees i lys av målgruppen. De unge jentene var i en
formelig fase av livet, puberteten, og ble derfor sett på som sårbare. Christensen skriver at
bøkene var rettet til “unge, sarte pikesjeler, som ikke kjente så mye til livets harde
realiteter.”71 Med dette synet på målgruppen er det naturlig at bøkene skulle være
anstendige i sitt innhold. Leserne skulle skånes mot livets uhumskheter, og derfor var det
ikke noe støtende i ungpikebøkene.72 At dette var en levende forventning, et krav, til
bøkene skal vi se i kapittel fem. Der skal vi se på mottakelsen av Saxegaards To værelser
og kjøkken som brøt med dette sjangertrekket og som derfor vakte sterke reaksjoner i
dagspressen.
Vi har nå sett på ulike sjangertrekk knyttet til ungpikeboka i 1930-åra. Mange flere
trekk kunne vært inkludert, men jeg har valgt å konsentrere framstillingen om de viktigste
trekkene, som er av interesse videre i oppgaven.

AVSLUTNING
Ungpikebøkene var populære i samtida; de ble solgt som julegavekjøp og de kom ut i flere
opplag på kort tid. En av grunnene til at sjangeren oppsto på slutten av 1800-tallet var at
datidas dameromaner ble sett på som for vågal lesning for de unge jentene. Det lå med
andre ord oppdragende hensyn bak. Men det var først i mellomkrigstida at sjangeren
virkelig hadde sine glansdager i Norge, og dette kan sees i lys av ungdomstidas utbredelse.
En årsak kan være den allmenne tankegangen om at unge mennesker skulle ha det gøy og
bli underholdt. Etter dette kan ungpikeboka sies å ha hatt en dobbel funksjon;
underholdning og sosialisering.
Denne populariteten, sammen med populærlitteraturens karakter og den klare
målgruppeorienteringen, bidrar etter mitt skjønn til å gjøre ungpikeboka til en velegnet
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kilde til ungpikeidealer. Bøkene ble formet etter det som ble sett på som interessant for
jentene og etter det som ble sett på som passende for dem. Dermed skjuler bøkene
avsenderens holdninger til målgruppen. Bøkenes popularitet tyder på at en stor målgruppe,
mest sannsynlig ubevisst, kan ha blitt påvirket av disse bøkenes idealer. Ved å se på
ungpikebøkene og deres innhold kan vi danne oss et bilde av noen av de idealene unge
lesende jenter hadde å forholde seg til i 1930-åra.
Foruten et fint omslag og en lokkende tittel ble en ungpikebok i 1930-åra
kjennetegnet av at en heltinne var i fokus og at hun var omringet av jevnaldrende. Boka var
dessuten komponert som en dannelsesroman med dens tre faser; hjemme- ute- hjem, og den
inneholdt allmenn akseptert god moral. I tillegg til dette var bøkene alltid sømmelige og de
endte med forlovelse som bokas klimaks.
Hensikten med å peke på sjangertrekkene er at bøkene kan analyseres i forhold til
dem. Sjangertrekkene kan framheve noe og skjule noe annet, de kan både være veiledere og
villedere til bøkenes idealer. Derfor er det ikke tilstrekkelig å se på de nevnte
sjangertrekkene i analysen av idealene, like viktig blir det å se på de utvalgte bøkene
spesielt. En presentasjon av bøkene og heltinnene i dem kommer derfor i kapittelet før
analysen. Men først skal vi se på samtidas kvinne- og ungpikesyn basert på andre kilder enn
ungpikebøker.
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2
Idealer i samtida
De unge jentene som leste ungpikebøkene, og også heltinnene i bøkene, var få skritt fra å
bli kvinner og fra å innta de voksnes verden. Ungpikeidealene i bøkene peker mot den
kvinnerollen det var ønskelig at leserne skulle innta. I dette kapittelet skal vi se nærmere på
bøkenes samtid. Hensikten er å skape en kontekst som kan bidra til å gi oss en forståelse av
idealene i bøkene. En vesentlig faktor blir da å se på hvilket eller hvilke syn som rådet når
det gjaldt kvinnen og ungpiken.
Som nevnt var mellomkrigstida en brytningstid. Dette viste seg blant annet i et
splittet syn på hvordan kvinnerollen skulle være. Holdninger og verdier var i endring.
Samtidig som normen for kvinner fortsatt var å bli gift, å bli mor, å være hjemmeværende
og å bli forsørget, var perioden på mange måter en frigjøringstid for jenter og kvinner. Fram
til 1940 hadde vesentlige formelle hindringer for kvinners frigjøring blitt fjernet, samt nye
rettigheter oppstått. Vampen og guttejenta kom på banen som nye idealer som gjaldt
kvinner og unge jenter. Før vi ser nærmere på disse nye idealene skal vi se på det
tradisjonelle synet på kvinnen og hennes rolle. Dette kapittelet er nødvendig for å kunne
vurdere hvorvidt bøkene er å betrakte som et museum eller et laboratorium.

DEN TRADISJONELLE KVINNEROLLEN
Forholdet mellom menn og kvinner har tradisjonelt sett blitt delt inn i en kvinneverden og
en mannsverden, henholdsvis knyttet til privat og offentlig sfære. Kvinner skulle leve i
privatsfæren, være hustru, mor og husmor, og bli forsørget av mannen. Idealet eller normen
for unge jenter var altså å bli gift, ekteskapet var målet.
Forsørgelsesprinsippet, det vil si at mannen var definert som familiens eneforsørger
eller hovedforsørger, eksisterte fra omtrent 1900 til 1960 og var altså gjeldende i 1930-åra.
Oppgavefordelingen mellom kjønnene har sammenheng med økonomisk samfunnsstruktur,
og forsørgelsesprinsippet kan sees som en følge av trangt arbeidsmarked. Arbeidsledigheten
gjorde at det ikke var nok jobber til alle, særlig ikke hvis også de gifte kvinnene skulle
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jobbe. Det ideelle var derfor at bare den ene av ektefellene hadde arbeid utenfor hjemmet.
Menn fikk høyere lønn enn kvinner fordi kvinnelønna ble regnet som ekstrainntekt.
I 1942 beskrev Greve 1800-tallet og borgerskapets kvinneideal, det vil si hvordan
det var ‘igår’. Han skrev at kvinnen hadde blitt forherliget av diktere og malere, som
dermed var med på å gjemme hennes sanne vesen. Samtidig skjulte tunge, solide klær
hennes sanne kropp. Kvinnen ble beskyttet, hun fikk opplæring i hjemmet og skulle ikke
delta i sport og uteliv.1
Målet for unge jenter var å bli forlovet, for så å bli gift. Jentas framtidige mann
skulle, grunnet forsørgelsesprinsippet, helst ha en sikker stilling og god økonomi, slik at
hun skulle slippe å jobbe utenfor hjemmet. For å kunne bli godt gift var det vanlig at jenta
ved 17-18 års alderen skiftet oppholdssted og hadde sin “sesong”, som innebar at hun
deltok i ulike selskaper og ball i den hensikt å treffe en god ekteskapskandidat.2
På bakgrunn av forsørgerprinsippet var guttenes oppdragelse annerledes enn
jentenes. Guttene ble opplært til å være den som skulle forsørge familien gjennom sitt
arbeide utenfor hjemmet, i den offentlige sfæren. Det var derfor, som nevnt i kapittel en,
bare gutter som hadde en ungdomstid.
Jentene ble sosialisert ut fra den tankegang at deres viktigste oppgave var å føde og
oppdra barn. Deres framtidige rolle som hustruer, mødre og husmødre hørte til i
privatsfæren. Ideelle egenskaper for en ung jente av ‘igår’ var å være følsom og dypt
uvitende, med kvinnelist og uskyld.3 Jentene ble oppdratt til å utvise dydighet, renhet og
orden. Samtidig var underdanighet og lydighet viktige egenskaper, de skulle tre inn i en
underordnet rolle i forholdet til sin kommende ektemann.
Unge jenter skulle også lære de praktiske ferdigheter som var nødvendig for å holde
et anstendig hushold. Yrkesutdannelse ble ikke ansett som nødvendig. Den utdannelsen de
fikk var stort sett knyttet til lærdom som omhandlet husholdning og barneoppdragelse.

ENDRINGER
Nedenfor skal vi se på ulike samfunnsmessige endringer som førte til at kvinnerollen endret
karakter. Vi skal se at kvinners deltakelse i arbeidslivet økte, at husmorrollen endret
karakter og at utdannelse ble viktigere for jenter. Disse endringene påvirket synet på hva
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som var den ideelle rollen til kvinner og ungpiker, blant annet ved at den tradisjonelle
oppdragelsen av jenter ble mindre hensiktsmessig.

Profesjonalisering av husmorrollen
Fra slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet ble arbeidskrevende prosesser flyttet ut
av hjemmet. Omfanget av de tradisjonelle arbeidsoppgavene i hjemmet ble redusert.
Kvinner kunne kjøpe nødvendige dagligvarer i butikken i stedet for å produsere dem selv.
Samtidig ble arbeidet innenfor husets fire vegger enklere med hjelpemidler som innlagt
vann og elektrisitet. Endringene førte til at husmoras arbeidsområde ble omdefinert.
Husmora ble i større grad en forbruker og forvalter av mannens lønnsinntekt. En bok om
skikk og bruk fra 1929 poengterte dette:
Det er landets husmødre som leverer størsteparten av de norske kroner
over disken, og at dette gjøres med forstand og innsikt er av viktighet
langt utenfor hjemmets vegger. Det er en sak av stor nasjonaløkonomisk
betydning at de unge er en så ansvarsfull opgave voksne.4

I mellomkrigstida var denne forbrukerhusmoren først og fremst et byfenomen.
Fra tidlig på 1900-tallet skjedde det også en oppvurdering av husmorrollen.
Samtidig med at omfanget av arbeid i hjemmet i utgangspunktet ble redusert, ble
husmorrollen profesjonalisert. Andre arbeidsoppgaver enn tilbereding av mat ble viktige.
Kvinner og menn hadde fortsatt forskjellige oppgaver, men oppgavene var like
viktige enten de foregikk innenfor eller utenfor hjemmet. I denne tida var de fleste mer
opptatt av kjønnenes likeverdighet enn av likhet.5
Profesjonaliseringen vises blant annet i utbredelsen av husstellutdannelse.
Organisjonen Hjemmenes Vel Landsforbund, som i løpet av mellomkrigstida ble landets
nest største kvinneorganisasjon, bør få mye av æren for dette.6 For denne organisasjonen var
det viktig at hjemmearbeidet måtte respekteres som et fag, som på linje med andre yrker
krevde en form for utdannelse eller opplæring.
Endringen av husmorrollen fikk følger for oppdragelsen av jenter, spesielt for
byjenter. Unge jenter, som var vordende husmødre, skulle helst settes inn i økonomiens abc
så tidlig som mulig; det burde høre med til de unge jentenes oppdragelse, ble det sagt. Det å
lære å stelle med penger var viktigere enn både matstell og kjolesøm. For å lære å beherske
penger og økonomi ble praksis framholdt som den beste skole. En jente i jobb ville lære å
4
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ha respekt for penger, uansett arbeidets form. Jenter fra velstående hjem kunne risikere å
ikke ha anelse om omfanget av sitt forbruk dersom de ikke lærte om dette. Foreldre ble
anbefalt å gi jenta en fast sum penger i måneden, som hun deretter skulle lære seg å få til å
strekke til. Dersom den unge skulle sløse bort alle pengene, var trøsten at det var “de
uheldige disposisjoner” som ga erfaring. Det ideelle var at denne erfaringen ble innlært så
tidlig som mulig. Å holde regnskap over sine faste utgifter ble anbefalt enten de var
selvtjent eller ikke.7

Jenter i jobb
Fra 1920 og framover ble kvinners deltakelse i arbeidslivet et aktuelt spørsmål. Selv om
forsørgelsesprinsippet var rådende i perioden, ble det stadig mer vanlig at også kvinner
kunne være økonomisk selvstendige og skaffe seg et yrke utenfor hjemmet. Økningen av
kvinner i lønnede erverv skjedde i typiske middelklasseyrker. Hovedgrunnen var at det
hadde blitt vanskeligere å bli gift, og at flere jenter måtte forsørge seg selv.
Sjansen for å bli gift sank for både menn og kvinner fra 1900 og fram til 1930-tallet,
i tillegg ble gjennomsnittlig giftemålsalder høy.8 Den viktigste grunnen til dette var hverken
manglende tilbud eller mangel på steder å treffe det motsatte kjønn, men dårlige vilkår for
dem som ville stifte familie. 9
Som et resultat av dette måtte flere kvinner forsørge seg selv; det ble mer akseptert
at kvinner og jenter jobbet utenfor hjemmet. Økonomisk selvstendighet og yrkesliv for
jenter ble derfor mer alminnelig. Ikke minst for jentas familie var dette viktig, siden det var
de som måtte forsørge henne dersom hun ikke ble gift og ikke var i jobb.
Hva slags jobb var det realistisk for de unge pikene å forvente seg? Hvilke
yrkesmuligheter hadde kvinner i mellomkrigstida? De nye yrkene hadde sammenheng med
de faktorer som førte til framveksten av den nye norske middelklassen, blant annet
urbanisering og byråkratisering. Det var særlig innenfor handel, kontor, pleie og
undervisning at kvinner var ansatt. Jobb som kontordame, ekspeditrise eller lærerinne var
typiske eksempler på mulige kvinneyrker. Den største endringen fra 1875 til 1930 var at en
noe større del av yrkesaktive kvinner i 1930 var beskjeftiget innenfor serviceyrkene.
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Hanne Holm Krogh forteller om sine informanter fra middelklassen at tolv av 16 ble
kontordamer, at de arbeidet fram til de giftet seg, og at de i mellomtida bodde hjemme hos
foreldrene mens de betalte for seg og sparte til utstyr. Noen tok husmorskole og andre hjalp
til hjemme i huset for å lære seg å bli huslige.10
For flere jenter ble det et livsprosjekt å forsørge seg selv. Men til tross for økningen
av jenter med utdannelse, var det ikke mange som faktisk gikk videre til et yrke. Idealet var
at en kvinne skulle fylle rollen som mor. Det vanlige var fortsatt at kvinner sluttet å være
yrkesaktive når de giftet seg. I 1930 var bare 6 prosent av alle yrkeskvinner gifte, mens
tallet var 7 prosent i 1920.11

Færre barn i hver familie
Kjernefamilien var den vanlige familieformen for middelklassen i 1930-åra. Med
kjernefamilie menes et privat fellesskap foreldre og barn imellom, som er basert på følelser.
En familie i denne betydningen er gjerne avgrenset mot omverden. Strukturelle forhold som
for eksempel familiens størrelse har hatt betydning for hvordan ungdomsårene har kommet
til å arte seg.
I mellomkrigstida kom enkeltmennesket mer i fokus enn før. En av grunnene var at
det fra rundt 1900 ble stadig mer vanlig at familier ønsket å begrense fødslenes antall. Fra
1900 til 1930 foregikk det en halvering av fødselstallet i norske familier, fra
gjennomsnittlig 5 til 2,5 barn.12 Eksempler fra Oslo viser at endringen skjedde tidligst i
familier på vestkanten. Dette kan ha sammenheng med den økonomiske situasjonen. Det
var lettere å opprettholde en viss levestandard med færre barn å fø på. Men også andre
motiv enn økonomi kunne ligge bak ønsket om barnebegrensning, for eksempel helse og
kvinners ønske om å ha tid til andre aktiviteter. Uansett motiv, færre barn i familien førte til
at hvert enkelt barn fikk mer oppmerksomhet enn tidligere.
Med færre barn i hver familie ble det også lettere for de voksne å følge opp sine
barn. De fleste foreldre fikk ambisjoner om utdannelse for barna, noe som var lettere å
gjennomføre når det ikke var så mange å fø på. Ikke minst fordi det ble mulig å la barna bo
hjemme under hele utdannelsesperioden. Dette førte igjen til en mer permanent
voksenkontroll; for middelklassen var oppdragelse og dannelse viktig.
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Skolegang og utdannelse for middelklassejenter
Fordi mange jenter i mellomkrigstida ikke kunne regne med å bli gift i så ung alder som
tidligere, og kanskje ikke kom til å bli gift i det hele tatt, ble det som sagt viktig for dem å
kunne forsørge seg selv. Skulle de kunne forsørge seg selv var en viss skolering nødvendig.
Derfor ble utdannelse viktigere for jenter enn det hadde vært før.
Kvinneandelen blant utdanningssøkerne steg raskt. Rett før første verdenskrig
utgjorde jentene rundt 45 prosent av middelskoleelevene og en tredjedel av gymnastene.13 I
1918 gikk 1889 jenter og 2274 gutter ut med real- og middelskoleeksamen, mens antallet
hadde steget til 3768 jenter og 4576 gutter i 1940.14 Dessuten søkte jentene til andre
læresteder i byen.
Utdannelsestilbudene for jenter bygget opp mot de nye yrkene.15 For å jobbe på
kontor, som var en typisk jobb for kvinner fra middelklassen, var det nødvendig med en
viss utdannelse. Maskinskriving, stenografi og språk var viktige ferdigheter.16
Prototypen på mellomkrigstidas “frøken Oslo” har blitt karakterisert som en ung
middelklassekvinne med middelskoleeksamen og kanskje med handelsskole eller et
ettermiddagskurs på handelsgymnaset. Jenter fra middelklassen søkte i økende grad
utdanning.17 Dette kan sees i lys av at det var viktig for middelklassen å bli profilert ved sin
forskjell fra andre grupper. I følge Kjeldstadli er det ingenting som kjennetegnet
middelklassemennesket mer enn formell skolegang. Utdanning ga en identitet som
middelklasse, markerte grensen nedover og åpnet porter på arbeidsmarkedet.18
Jentene fikk altså en mer solid allmennutdanning enn før. Den lange
utdannelsesperioden kan sees på bakgrunn av skolens dobbelte funksjon. I tillegg til å legge
grunnlaget for en fremtidig god jobb, hadde skolen en dannende funksjon ved at elevene
lærte å beherske det kulturelle repertoar. Med lenger skolegang fikk også jentene en
ungdomstid.

DEN NYE FRIE KVINNEN
I mellomkrigstida oppsto et nytt kvinnebilde og nye kvinneidealer; oppfattelsen av den nye,
frie kvinnen. Denne kvinnen vekslet mellom skibukser og silkestrømper, mellom skirenn og
13
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charleston19 Den nye kvinnetypen kom til syne i litteratur, film, reklame, mote og i synet på
kvinnekroppen.
I 1924 ble den franske romanen fra 1922 La Garconne av Victor Margueritte (18661942) oversatt til norsk. Den norske tittelen var Ungkarskvinnen.20 Boka handlet om en ung
jente som nektet å gifte seg, og som heller satset på en karriere. Heltinna i boka ble selve
symbolet på den gutteaktige ungjenta. Hun klippet håret kort, gikk i knekorte skjørt og
hadde sex utenfor ekteskapet. Romanen ble en suksess på tvers av landegrensene og er blitt
oppfattet som uttrykk for et nytt kvinneideal.
Den gutteaktige ungjenta ble mote både i Vest-Europa og i USA. Dette kom også til
syne i motebildet. Etter 1920 skulle kvinnene ha en gutteaktig kroppsform med flate bryster,
ingen livlinje, smale hofter, velformede armer og ben og et lite hode. Kjolene hadde et snitt
som hverken framhevet bysten eller midjen.21
I 1930-åra kom kvinnenes naturlige kroppsformer inn som ideal for første gang
siden tidlig middelalder.22 Synet på kvinnekroppen ble endret.23 Dette kan også sees i lys av
at perioden var en frigjøringstid for kvinner. Den nye, frie kvinnen kastet korsettet, det var
det naturlige som gjaldt. Det ble mer vanlig å vise fram kvinnekroppen. Badedraktene ble
korte og ettersittende, hadde stropper over skuldrene og bar rygg.24 Utseendemessig ble det
regnet som ekstra flott å være høy og slank, men kroppen skulle ha naturlige kurver:
Kvinnene skulle ha små, høytsittende, runde bryster og runde, smale hofter.
For første gang var moten med på å markere et naturlig bakparti. Livlinjen
skulle være i livet, og den var ikke snørt.25

Kvinnenes motesilhuett før andre verdenskrig var høy, smal og kroppsnær. Den hadde et
markert liv og var trang over hoften og baken. Ermene var lange og smale, og skjørtet var
smalt, hadde litt vidde i nederst og lengde til midt på leggen.26
I mellomkrigstida ble også vampen, den erotiske, selvstendige og farlige kvinnen et
faktum. Vampen oppsto i filmens verden og var snarere unntaket enn regelen i det virkelige
liv. Likevel representerte hun et nytt kvinneideal.27 Den amerikanske skuespillerinnen Mae
West (1892-1980) blir regnet som Hollywoods største vamp gjennom tidene, og på 193019
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tallet gikk folk mann av huse for å se henne på filmlerretet. Hun var erotisk tiltrekkende
med sin aggressive seksualitet, sine falske øyenvipper og glorete kostymer.28
Både sminke og røyking ble mer utbredt. Den sigarettrøykende kvinnen dukket også
opp i reklame; hun ble oppfattet som frigjort og moderne. Greve skrev at ‘idag’, tidlig i
1940-åra, hadde selv den enkleste kontordame “et større utvalg av skjønnhetsmidler til
disposisjon enn den mest raffinerte verdensdame for femti år siden.” ‘Igår’ var kosmetikk
en særrett for denne verdensdamen og for den prostituerte, skrev han.29

DEN NYE USENTIMENTALE UNGPIKEN
Den typiske 1930-tallsfiguren av en ungpike var ikke “klissete”, men usentimental og
gutteaktig. Hun var en funksjonell ung kvinne, helt i tidas ånd.30 Denne ungpiken må sies å
ha vært et moderne fenomen, som kan sees i sammenheng med at ungdomstida hadde blitt
et massefenomen. Nedenfor skal vi se på ulike forhold av betydning for unge
middelklassejenter på 1930-tallet, på ungpiketidas innhold.

Utenfor hjemmets ramme
I Greves tekst fra 1942 tok han også opp forhold som angikk det å være ung. Fra det
øyeblikket barna er vokst til, lever de ‘idag’ sitt egentlige, sitt betydningsfulle liv utenfor
hjemmets ramme, skrev han.31 Dette var en av de mange endringene han hadde registrert fra
‘igår’ til ‘idag’. Han mente at det på de fleste områder var et klart skille mellom de som var
unge i 1920 og dem som vokste opp noen få år senere.
Som nevnt i kapittel en var det å ha fritid en vesentlig faktor for ungdomstida som
livsfase. Og for middelklassens ungdom på 1930-tallet var både friluftsliv og fornøyelsesliv
et frirom.32 I begge situasjoner var de sammen med jevnaldrende og som regel var de
utenfor hjemmets ramme.
Sammenlignet med periodene forut var det i mellomkrigstida mer akseptert at unge,
også jenter, hadde det gøy. Dette at fornøyelsene hadde mistet sine “nyttemotiver”, å bli
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godt gift, og istedenfor blitt en “ren og skjær glede”, ble også påpekt av Greve som den
kanskje største omveltningen i unge menneskers liv.33
Det er blitt sagt at ‘tidsånden’ var begeistret for ungdom.34 Mens de unges ideal før var å bli
voksne så fort som mulig, var det nå blitt et ideal å se ung ut så lenge som mulig. Greve
skrev at ‘dagens’ mann raket av seg skjegget og at han “langt op i de grånede år” forøkte å
etterligne ungguttens “slengete bevegelser og uraffinerte livsappetitt.”35
“Idag er en kvinne ung så lenge hun fysisk er det, og alderen er uvesentlig”, skrev han og
mente videre at det han kalte for tidas opphevelse av aldersgrensen betydde en berikelse for
kvinnens liv, han gikk til og med så langt at han kalte det den “største vinning tiden har
brakt henne”.36 At de unge skulle more seg og være annerledes enn de ansvarsfulle voksne
kan sees i lys av dette.
Friluftslivet kan sees i sammenheng med at det var et ideal for middelklassens
ungdom å være frisk og naturlig. Derfor ble det lagt vekt på å ha sunne interesser, og det ble
viktig å ha en sunn fritid.37 Friluftsliv innebar ulike typer sport og naturopplevelser, blant
annet aktiviteter som aking, sykling, soling, ski og spaserturer. Tidligere hadde det ikke
vært vanlig at jenter var med på dette, fordi de ble sett på som fysisk svake.
Friluftslivet var en måte for dem å more seg på, en annen var fornøyelseslivet. Et
klart skille mellom ‘igår’ og ‘idag’ var at selskapeligheten for godt flyttet ut av hjemmene
og at dans på restaurant ble alminnelig. Dette skjedde i følge Greve i åra fra rundt 1920.38
Selv om 1930-åra var en tid med arbeidsledighet og trang økonomi for mange
nordmenn, var både kinobesøk, konserter, teater, restauranter og dans viktige ingredienser i
middelklassejentenes fornøyelsesliv.
Det samme bildet kommer fram i en artikkel av etnologen Liv Emma Thorsen.
Artikkelen er basert på intervju med personer som kom fra velstående middelklassehjem og
som var gymnasiaster i 1930-åra. Både sport og friluftsliv spilte en viktig rolle for dem i
deres ungdomstilværelse, og de beskrev ungdomstida som en morsom og uskyldig tid.
Thorsen skriver at de levde sine ungdomsår fritatt fra arbeid men ikke fra skole, og fritatt
fra ansvar men ikke fra moral.39
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Usentimental kontakt mellom kjønnene
Også når det gjaldt forholdet mellom kjønnene mente Greve at det hadde skjedd mye som
skilte ‘igår’ fra ‘idag’.
Mens en ung pike før ikke kunde omgåes en mann før han var presentert i hennes
hjem, kan foreldre idag ofte ikke kjenne noen av barnas omgang annet enn som
forvirrende fornavn nevnt tilfeldig ved spisebordet. Ser en på forholdet de unge
imellem på bakgrunn av livet igår, så er den største forskjell at den seksuelle mur
mellem de to kjønn er revet ned.40

Dette at den seksuelle mur var revet ned kan synes å være drastiske ord for oss i ettertid, vi
har tross alt opplevd en utvikling på det seksuelle området av et helt annet format. Men sett
i forhold til den tida han skrev om, og ikke minst sammenlignet med tida forut for det,
hadde det virkelig skjedd ting. Det Greve la mest vekt på var at det istedenfor avstand
hadde kommet en naturlig og helt usentimental kontakt mellom kjønnene.41 Det nye lå i at
unge mennesker av begge kjønn kunne være kamerater.

Frihet fra de eldres oppsikt
Frihet fra de eldres oppsikt er ‘idag’ en selvfølge, skrev Greve.42 Det hadde det ikke vært
tidligere. Som eksempel på denne friheten trakk han fram et nytt fenomen som blomstret
opp i 1930-åra; hytteturer med bare unge mennesker, det vil si uten anstand. Sett fra hans
ståsted var det nok mye riktig i observasjonen, det vil si sammenlignet med tida før.
Kroghs informanter beskrev et aktivt og morsomt ungdomsliv, men fortalte at
lydighet og dydighet var en selvfølge. Moralreglene var internaliserte normer.43 Selv om de
unge middelklassepikene hadde sine egne arenaer i klubber, foreninger eller på fest med
gjengen, var livet ennå styrt av familien. Ungdomsfasen, det vil si ungpiketida, var preget
av både frihet og ansvar.
Til tross for tidas nye dyrkelse av ungdom og seksualitet opplevde de fleste unge
virkeligheten som noe annerledes enn teorien; dagliglivet var preget av en rekke reelle
bindinger. Få disponerte nok av egne penger og få hadde, i dobbel betydning, full råderett
over egne ‘rom’. Middelklassen hadde fortsatt en moralsk innstilling til seksuallivet. Det
var ikke bra med for tidlig modenhet på det seksuelle området. En viktig årsak var at det var
sosialt uhensiktsmessig å risikere å få barn før endt utdannelse eller før ekteskap fordi det
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lett ville føre til økonomiske problemer. En uønsket graviditet utenfor ekteskap ble
oppfattet som en krise og ekteskapet ble ansett som den rette veien til et moralsk samfunn.44

AVSLUTNING
Mellomkrigstida var en tid preget av endringer. Både den nye frie kvinnen og den nye
usentimentale ungpiken vi har sett på ovenfor representerte noe nytt i sin samtid og sto på
mange måter i kontrast til det kvinnebildet som hadde rådet i tida før.
Unge jenter skulle ikke lenger være stillferdige, uvitende, følsomme, bleke og svake.
Nå skulle de være usentimentale, friske, naturlige, brune og spreke, nærmest gutteaktige.
De fikk utdannelse i større grad enn før, og fikk dermed en ungdomstid på lik linje med
gutter. Greve pekte på en stor forandring fra ‘igår’ til ‘idag’, nemlig at fornøyelsene hadde
mistet sine nyttemotiver og blitt “ren og skjær glede”. Unge jenter og gutter fra gode
middelklassehjem beskrev denne ungdomstida som en morsom og uskyldig tid. De var
fritatt fra arbeid og ansvar. Vi har også sett at Greve skrev om en usentimental kontakt
mellom kjønnene og at den seksuelle mur var revet ned. Men trass i tidas nye dyrkelse av
ungdom og seksualitet, opplevde de fleste unge et gap mellom en teoretisk frigjøring og
reelle bindinger i dagliglivet.45 Voksenkontrollen, moralen og dannelsen var slike hinder.
Som de unge jentene var den nye kvinnen mer frigjort. Hun kunne ha høy utdannelse
og gjøre karriere, hun kunne ha kort hår og korte skjørt, og hun kunne røyke og ha sex
utenfor ekteskapet. Men dette var helst i teorien. Det er nødvendig å skille mellom
virkelighet og idealer. For de fleste jentene og kvinnene var den faktiske situasjonen noe
helt annet enn de idealene som kom til syne i reklamens og filmens verden. Selv om det på
mange måter var formell likestilling, var det ikke faktisk likestilling mellom kjønnene.
Til tross for de nye idealene var fortsatt normen i samtida at kvinnen skulle bli gift,
bli forsørget og være hjemmeværende. Middelklassens kvinner jobbet som regel ikke; enten
fordi de ikke fikk godt nok betalte jobber til å holde hushjelp, eller fordi de ikke behøvde
det etter som innstillingen fortsatt var at mannen burde og skulle forsørge sin kone.46 Selv
om den nye kvinnen på mange områder hadde større frihet enn tidligere, var det mest vanlig
at kvinnen sluttet å jobbe ved inngåelse av ekteskap. Selv om den tvetydige borgerlige
ideologien anbefalte utdanning for jenter, ble morsrollen holdt som det “endelige” kall.47
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Greve mente at den gifte kvinnens stilling ikke var blitt bedre og at
“kvinneemansipasjonen” var et privilegium for ugifte kvinner.48 Spørsmålet om gifte
kvinners rett til jobb ble diskutert i samtida. Senere i oppgaven skal vi se at dette også gjaldt
i ungpikebøkene. I de to neste kapitlene skal vi se nærmere på de utvalgte ungpikebøkene,
først skal vi se på handlingene og heltinnene, deretter hvilke idealer de formidlet.
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Heltinnene
Et av ungpikebøkenes viktigste sjangertrekk er at en jente var i sentrum for
oppmerksomheten. Denne hovedpersonen ble kalt heltinne.1 Dette ordet kan betegne
kvinnelige forbilder fra det virkelige liv. I 1930-åra var filmindustrien blitt en stor
leverandør av slike forbilder i de mange populære, kvinnelige skuespillerne.2 Men ordet kan
også vise til forbilder fra litteraturens verden, som ungpikebøkenes heltinner. En vanlig
assosiasjon er at heltinne betegner en modig og selvoppofrende person. Dette var ikke
tilfelle for ungpikebøkenes jenter, det var andre egenskaper som kjennetegnet dem. Hvilke
egenskaper dette var skal vi se nærmere på i dette kapittelet.

POSITIVE KVINNEMODELLER
At ungpikebøkenes jenter ble kalt for heltinner kan bety at de i samtida var ment å være og
at de faktisk ble sett på som forbilder for de unge leserne. Heltinnene kan sees som positive
kvinnemodeller som forfatteren forsøkte å formidle til leserne. Med det menes at heltinnene
kunne være idoler for leserne, og dermed være bærere av idealer.
Barnepsykologen Åse Gruda Skard mener at bøker kan være “med på å styrke
somme tendenser [...] og svekke andre” hos barn, blant annet fordi barna er uferdige og
påvirkelige. Spesielt nevner hun at bøker kan være med på å “forme livssyn og idealer, øke
kunnskap og forståelse eller fordommer.”3 Av interesse for oss er det at hun mener at bøker
kan være med på å forme idealer. Også unge mennesker helt opp mot voksen alder kan
omfattes av dette utsagnet. Grunnen er at unge gjerne er på leting etter en identitet, og
derfor er påvirkelige og mottakelige for ulike impulser. Ungpikebøkene kan, som nevnt i
kapittel en, ha hatt en oppdragende funksjon og vært en del av jentenes sosialisering.

1

Knudsen 1991: bind I, 1772: Heltinne: 1) “kvinne som viser, utmerker sig ved sitt (selvopofrende) mot”. 2)
“kvinne som man beundrer sterk, settes særlig høit.” Av de to forklaringene passer nummer to best på
heltinnene i ungpikebøkene.
2
For eksempel Sonja Henie. Se Wiborg 1937: 7. ; Dahl 1996: 140ff.; Berg 1998: 35ff.
3
Skard 1972: 153.
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Pedagogen Kåre Rørhus har skrevet en bok som handler om ungdom og
idolpåvirkning. Denne oppgaven handler om å peke på idealer, ikke om å vurdere
idolpåvirkning; likevel har jeg fått inspirasjon og tips hos Rørhus.4 Han skriver at det er et
karakteristisk trekk ved identitetsdanning i ungdomsalderen at idealer, verdier og livsstil
ofte knyttes til personer, og at utprøvingen av roller gjennom imitasjon og identifikasjon
med modeller framfor alt er ungdommens måte “å famle seg fram mot en voksen identitet
på.”5 Videre sier han at disse attraktive modellene i mediesammenheng ofte er kalt for
idoler. Idoler er forbilder som de unge ønsker å ligne. For å overføre dette til denne
oppgaven kan vi se heltinnene i ungpikebøkene som en type modell eller idol for dem som
leste bøkene.
Skjønsberg skriver at hovedpersonen kan bli en slags idealskikkelse som leseren kan
identifisere seg med og prøve å ligne.6 Det er nettopp en slags idealskikkelse heltinnene i
ungpikebøkene kan ha vært for de unge leserne. Jeg mener at det er naturlig å anta at de
unge jentene som leste ungpikebøkene på 1930-tallet beundret heltinnene, at de kanskje
hadde dem som forbilder og at de identifiserte seg med dem. Christensen viser at hun er av
samme oppfatning når hun skriver at ungpikebøkene fungerte som en identitetsforsterker
for de unge jentene, fordi det å være ungpike ble framstilt som viktig og interessant.7
Hvordan disse positive kvinnemodellene ble framstilt har sammenheng med hvilke idealer
bøkene formidlet. Nedenfor skal heltinnene og de tolv bøkene presenteres. Dette gjør det
lettere å peke på idealene i neste kapittel.

PRESENTASJON AV HELTINNENE OG BØKENE
De tolv bøkene handlet om tolv ulike jenter. Disse jentene levde i hvert sitt univers, som er
den boka de var en del av. Nedenfor blir det lagt vekt på å få fram hvem de var, hva de
gjorde og hvordan de var. Som en naturlig følge av dette vil det også være en kort
redegjørelse av hva som skjedde i bøkene.
Bøkenes forsidebilder og et utdrag av bøkenes forhåndsreklamer er med i
presentasjonen, begge deler for å gi et innblikk i heltinnenes verden. Teksten gjengir bokas

4

Rørhus 1993. Boka er en teoretisk og empirisk studie av ungdoms forhold til massemediene. Det er trekk ved
det teoretiske som er av interesse for meg. Boka er en forkortet versjon av doktorgradsavhandlingen hans ved
Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO høsten 1991.
5
Rørhus 1993: 24
6
Skjønsberg 1972: 183.
7
Christensen 1989a: 174.
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handling med få ord. Forsidebildet viser oss hvordan den heltinna som ble presentert for
leserne så ut og kan fortelle mye om idealer i den tida de ble laget.

1) Ellen Berring, Julli Wiborg 1932: April
En spennende fortelling om en ung pike som tar post på
landet som guvernante og møter den store kjærlighet - til
slutt.8

Den 19-årige Ellen Berring var født og
oppvokst i Oslo, faren døde før hun var 19 år og
forholdet til mora var ikke godt. Etter at hun var
ferdig artium og blitt immatrikulert ved
universitetet, takket hun nei til et tilbud om en
kontorpost til fordel for en jobb som guvernante
på Vestlandet.
Ellen ønsket å være til hygge og hjelp
for en syv års gammel jente som savnet en mor.
Årsaken til dette var at hun selv hadde savnet en
kjærlig mor. Hennes mor var ikke fornøyd med
henne, først og fremst fordi hun ikke var som de
fleste andre unge jenter. De to ugifte kvinnene tante Tora og hushjelpen Anna erstattet den
morskjærligheten Ellen ikke fikk hjemmefra og utgjorde hennes støtteapparat.9
Jobben som guvernante for lille Marit ga Ellen ny selvtillit, og førte til at hun fikk
ambisjoner om videre utdannelse. Hun ønsket å bli sykepleier, for så å begynne å jobbe på
et barnehjem eller et lignende sted hvor hun kunne hjelpe barn. Hadde hun vært gutt ville
hun ha blitt doktor.10
Det innledende sitatet viste at det var på landet Ellen møtte den store kjærligheten.
Bokas helt het Trygve Falck. Han var Marits halvbror, var 26 år, bodde i Oslo og skulle bli
doktor som faren. Da Ellen var 14 år og han fersk student møttes de to helt tilfeldig. Trygve
fant henne gråtende i trappegangen der han bodde. Hun hadde flyktet fra et selskap da hun
ble gjort narr av fordi hun ikke ville ta en sigarett.11 Fem år senere traff de hverandre igjen,

8

Cap/1, Cappelens forlagskatalog fra 1932.
Wiborg 1932: 41, 8 og 37. Fru Berring: “Hun er efter min mening et nokså mislykket produkt...” Ellen til
tante Tora: “Du og Anna har vært to gode mor’er for mig.”
10
Wiborg 1932: 85.
11
Wiborg 1932: 23.
9
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på Vestlandet. Han var da snart doktor og hun guvernante for hans lillesøster. Etter en rekke
komplikasjoner og misforståelser ender boka med at Ellen og Trygve oppklarer sine følelser
for hverandre.

2) Grete Helmers, Julli Wiborg 1937: Hundre prosent kvinne
‘Hundre prosent kvinne’ er en bok om et morsomt,
muntert, moderne kameratekteskap - ja Hans og Grete er
orntlig gift, de elsker, de kjegler, de arbeider i stor
lykksalighet.12

Heltinna i Hundre prosent kvinne het Grete
Helmers, var 24 år og gift med Hans. Begge to
arbeidet ute, han som lærer uten fast stilling og
hun som kontordame, som stenograf. Fordi det
unge paret hadde det vanskelig økonomisk,
måtte Grete fortsette med sitt arbeid utenfor
hjemmet selv om hun var gift.
Gretes drøm var å være hjemmeværende
på

heltid.

Hun

ble

utslitt

av

denne

dobbeltstillingen som yrkeskvinne og husmor.
Hennes største problem, som boka for det
meste dreide seg om, var at hun som hun selv sa, hadde lært alt annet enn husstell. Hun
hadde ikke den fjerneste ide om matlaging, og mente selv at hun var en “kløne” og “en
dundrende fiasko” som husmor.13
Fordi denne følelsen av å ikke strekke til gikk ut over selvaktelsen, fant hun til slutt
ut at det var nødvendig med en forandring. Et husstellkurs på Toten i sommerferien lærte
henne alt det en ekte husmor måtte kunne. Likevel kunne hun ikke være hjemmeværende på
heltid. Med gjeld og Hans` usikre inntekt fra vikariatene var ekteparets økonomi for dårlig.
Viljen til å lære og en god del flaks løste problemene. Etter at hun hadde vunnet
penger i pengelotteriet og han hadde fått fast jobb, kunne hun si opp sin kontorstilling.
Dette så hun på som en seier og en lettelse, og da først følte hun seg som hundre prosent
kvinne.14

12

Cap/2, et sitat av Sfinx fra Tidens Tegn. Teksten er skrevet for hånd og er merket “til forlagsannonse”.
Wiborg 1937: 9, 21 og 32.
14
Wiborg 1937: 175.
13
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3) Kari Brun, Julli Wiborg 1939: Kari hushjelp
[E]n moderne ung pike [...] tar huspost for å slå sig
igjennem. Dette skaper spennende
konflikter med de snobbete vennene hennes, men hun
tar det med godt humør, og det samme gjør kjæresten
hennes, så alt ordner sig til slutt - etter mange
spennende episoder og forviklinger.15

Oslojenta Kari Brun var 20 år og ferdig med
artium da begge foreldrene døde i en
bilulykke. Fordi hun ikke hadde råd til å
fortsette å studere som planlagt, tok hun jobb
som hushjelp. En vinter i huset hjemme med
mora hadde lært henne å vaske opp, lage litt
mat og bake småkaker. Denne lærdommen
reddet henne fra sultedøden.16
Selv om hun jobbet som hushjelp
fortsatte hun å studere, i det skjulte. Det var
bare hennes gode venn og kollokviepartner Arne Hegre som visste at hun leste psykologipensum på kveldene. Til eksamen oppnådde hun en anstendig karakter.17
Kari var offer for ondartede rykter, feilaktige tolkninger, sjalusi og undervurdering.
Hun måtte stadig skifte både huspost og husrom, fordi hun uforskyldt havnet i situasjoner
som førte til sladder, episoder som nærmest ble sett på som skandaler.
Fordi hun var hushjelp ble hun bedømt og satt i bås. Både i hennes egen og i Arnes
familie ble det snakket om at det hun gjorde for å tjene til livets brød ikke var fint nok.
Bokas snobber hang seg så mye opp i at hun var hushjelp at de ikke oppdaget hvem hun
egentlig var. Boka sluttet med at Karis kommende svigerfar sa at han var stolt over å få en
svigerdatter som hadde mot nok til å heve seg over hva de andre synes er fint og ikke fint.18
Karis venn fra gymnaset, Arne Hegre, var bokas helt. Da de ble klar over at det
hadde utviklet seg sterkere følelser mellom dem ble de forlovet. Boka sluttet med at Arne
sluttet med studiene; han skulle ta ett år på handelsgymnas og så gå over i farens

15

Cap/2, Haugesunds Avis 18.12.1939. Mest sannsynlig er det forlagets ord om boka vi her blir presentert. For
det første fordi teksten ikke er analytisk. For det andre fordi den ikke er signert på noen måter, hverken med
navn eller initialer. Og for det tredje fordi den samme teksten sto i en rekke lokalaviser.
16
Wiborg 1939: 8f.
17
Wiborg 1939: 31 og 41.
18
Wiborg 1939: 72, 112 og 176.
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forretningsvirksomhet. Dermed slapp de to å vente fem til seks år på å gifte seg. Kari
Hushjelp, som da hadde fylt 21 år, fikk ny jobb og ble Kari Kontorhjelp.19

4) Kari Strand, Margit Ravn 1931: På avbetaling
[E]n ubemidlet ung pike, som gjerne vil ‘være med’ [...] Hun
kommer inn i den verden som morer sig, og det krever toaletter
hun ikke har råd til. Følgelig blir det å ‘ta på avbetaling’ til
bomben springer.20

Kari Strand var fra en prestegård på Vestlandet. Boka
handler om hvordan hun, som i utgangspunktet var en
litt kjedelig bondsk ung jente med landsens klær og
stram frisyre, i god eventyrstil ble forvandlet til en
chic ung dame.21
Kari hadde blitt med sine to brødre på
flyttelasset til Oslo for å passe på dem og styre huset.
Møtet med hovedstaden ble tøft. Det var ingen enkel
jobb å ta seg av de to brødrene, og hun følte seg
nedtrykt av Oslos eleganse. Hun både merket det selv
og fikk stadige hint fra andre om at hun skilte seg ut. Kari misunte andre unge jenter og
ønsket å være mer som dem.22
I løpet av boka gikk Kari Strands framtoning fra den ene ytterligheten til den andre.
Forandringsprosessen begynte med en liten endring på frisyren, som ga overveldende og
positive tilbakemeldinger; hun var nydelig, stilig og et helt nytt menneske. Hun fikk innpass
hos mennesker som ikke ville brydd seg om henne ellers. Etter dette kom endringene slag i
slag.
Plutselig var hun med i en gjeng av unge mennesker som moret seg. Den nye
livsstilen var kostbar, for i dette miljøet var visse ‘toaletter’ påkrevd. Det innebar at hun
måtte fornye hele garderoben. Først tømte hun sparekontoen fra faren. For de tre hundre
kronene fikk hun to kjoler, en blå i ull og en olivengrønn i crepe de chine, og ett par
silkesko. Deretter tok hun seg en formiddagsjobb, men stadig nye fristende antrekk kom inn

19

Wiborg 1939: 174.
Asc/1, forlagets forhåndsomtale av Ravn 1931.
21
Historien kan ligne på eventyrene om den stygge andungen og Askepott. Asc/1, Oslo Aftenavis 28.12.1931:
“En Askepott fra en vestlandsk prestegård” ; Asc/1, Dagbladet 14.11.1931: skrev at hun gjennomgikk en
metamorfose.
22
Ravn 1931: 38.
20
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i butikkene og inntekten fra kontorjobben strakk etterhvert ikke til. Løsningen ble
avbetalingsordningen, som gjorde at hun “med fryd og samvittighetsnag” kunne kjøpe den
ene kjolen etter den andre.23
Kari innrømte selv at hun ble latterlig og foraktelig opptatt av sitt og andres
utseende. “Mine tanker og ønsker dreier sig om klær. Pene klær, flotte klær, stilige klær.
Jeg må ha dem, og jeg vil ha dem og jeg skal ha dem”, sa hun.24
Livsstilen hennes gikk ut over brødrenes middagsmat og skosåler, og samvittigheten
gnaget under lykkerusen. Likevel gikk det så langt at lillebroren ble alvorlig syk før Kari
forsto hvor egoistisk hun hadde oppført seg. Hun skriftet for sin far, fikk betalt sine
utestående regninger og ble igjen sitt gamle, gode jeg.
Dermed endte også denne boka godt. Broren ble frisk, og bokas helt,
bankavdelingssjefen Geir Raade, innrømte at han ikke hadde likt alle de flotte kjolene
hennes. Han ville ha Kari slik hun egentlig var. Dermed endte boka med lyden av
bryllupsklokker i heltinnas ører.

5) Ruth Lange, Margit Ravn 1934: Vi yrkespiker
Miljøet er kontordamenes, replikkene faller lynrappe. Vi formelig
hører debattene kontordamene sig imellem. Intelligente og dorske,
unge og eldres opfatning om gifte kvinner i post [...]25

Bokas heltinne, yrkespiken Ruth Lange var ansatt hos
Eilertsen & Sønner A/S. Boka handler om Ruths
holdning til det viktige spørsmålet som ble diskutert i
boka; gifte kvinners rett til yrkesmessig erverv. Den
handler også om hvordan hun sa opp jobben og startet
for seg selv ved å åpne en blomsterforretning. Sist, men
ikke minst handler boka om hennes forhold til
advokaten Arne Lindgren. De to ble kjent, forelsket og
forlovet, men ikke uten problemer.
Den viktige diskusjonen i boka oppsto etter at juniorsjefen hadde annonsert at gifte
kvinner ikke fikk beholde jobben. Dette satte Ruths venninne og kollega Aggi Lund i en
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Asc/1, Oslo Aftenavis 28.12.1931.
Ravn 1931: 55 og 62.
25
Asc/2, forlagets forhåndsomtale av Ravn 1934.
24
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vanskelig situasjon. Hun måtte velge mellom bryllup og jobb. Aggi valgte å gifte seg med
Fredrik Ofstad.
Ruth var først på parti med juniorsjefen og mente at gifte kvinner ikke burde jobbe, i
hvert fall ikke på kontor. Hun mente det var greit å starte noe for seg selv, men ikke å holde
på en plass som andre sårt kunne trenge. Men etter å ha sett hvordan det nygifte paret Aggi
og Fredrik slet økonomisk, skiftet hun mening. Hun innrømte at det hadde vært galt å være
enig med sjefen og at kvinner skulle ha lov til å beholde posten selv om de giftet seg.26
Den blomsterforretningen Ruth åpnet og drev ble etterhvert god butikk. Hun trivdes
i sin nye stilling som selvstendig næringsdrivende. Hun trivdes også i privatlivet,
forelskelsen i advokaten Arne Lindgren var gjensidig. Han fridde og hun sa ja, men det ble
som sagt problemer.
I en samtale ble de tilfeldigvis klar over hverandres motstridende ønsker. Det var
ikke aktuelt for Ruth å slutte med å drive butikken selv om hun ble gift. Samtidig var det
ikke aktuelt for Arne å være gift med en kvinne i jobb, det fant han under sin verdighet.
Begge sto på sitt, de ble ikke enige og konflikten førte til brudd.
Som de andre utvalgte bøkene fikk denne boka en lykkelig utgang. Det betydde at
Ruth og Arne fikk hverandre. En lykkelig slutt i denne boka innebar at Ruth vant; hun
skulle fortsette å drive sin blomsterforretning etter at ekteskapet var blitt et faktum.

26

Ravn 1934: 57 og 60.
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6) Judith Ring, Margit Ravn 1940: I skyggen av Eva
Eva er vakker, rik og kunstnerisk begavet. Hun dominerer over
alt og inkasserer
all beundring - i hennes skygge lever kusinen Judith.27

Som den første av Ravn-heltinnene, Kari Strand, var
også

Judith

Ring,

Ditten

blant

venner,

prestegårdsdatter. Judith jobbet som ekspeditrise i
Ullviks magasin i Oslo, hvor hun solgte manufaktur,
garn, silkestrømper og ditto undertøy.28
Boka handler om Judiths forhold til Eva, som
hun levde ‘i skyggen av’. Bokas konflikt er bygget på
de to jentenes ulikheter, og som en 14 år gammel
jente så betegnende skrev var de to så forskjellige
som pepper og salt.29 Judiths misunnelse på og
mindreverdighetskompleks overfor Eva er det sentrale temaet i boka. Bokas forside viser en
stor palett som er merket DITTENS DAGBOK. Fargeklattene illustrerer Judiths ulike
sinnsstemninger, og en gul flekk på paletten symboliserer Judiths Eva-kompleks.30
Judith bodde først sammen med Eva i hennes moderne leilighet på Majorstua i Oslo.
Hun betalte lite husleie og arvet klær og annet av Eva, men var likevel misfornøyd med
situasjonen. Årsaken var at hun var alene om det huslige arbeidet; hun vasket strømper, tok
oppvasken, holdt leiligheten i orden og ble følgelig svært sliten. Hun savnet friheten til å
disponere fritida selv.
I forbindelse med at Judith ble forflyttet, med lønnspålegg, til Ullviks nye filial i
Bakkebyen i Aker, flyttet hun inn på Bakke gård som var et pensjonat med paying guests.
Hun var lykkelig fordi hun på pensjonatet ble satt pris på for sin hjelpsomhet og fordi hun
gjorde det bra i den nye jobben. Men så kom Eva. Hun sjarmerte både Judiths sjef og alle
beboerne på Bakke gård med sitt mest strålende smil.31
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Asc/3, forlagets forhåndsomtale av Ravn 1940.
Ravn 1940: 7.
29
Asc/3, Bergen Aftenblad 14.12.1940. Se også Asc/3, Nationen 2.12.1940: Barbra Ring mente det var
“konkurransen mellom to kusiner; eller rettere sagt den enes avskyelige lumpenhet mot den annen [...]” som ga
handlingen spenning. Uttrykket I skyggen av Eva dukket opp flere steder i boka, se f.eks side 92.
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Etter en krangel med sjefen Ullvik jr. sa Judith opp stillingen. Rett etter begynte hun
å jobbe i garnavdelingen i den nyetablerte forretningen Hans Lange Moe rett over gata.
Denne Hans var bokas helt, han kom også fra Moberg og var åtte år eldre enn henne. Som i
de fleste andre ungpikebøkene oppsto det i denne boka misforståelser som holdt de to
forelskede fra hverandre; hun var overbevist om at han elsket Eva og han trodde at hun
hadde et godt øye til en annen. Men på slutten av boka kom sannheten fram. Hans hadde
vært forelsket i Prestegårdsditten siden hun var fem år.
Bokas forsidebilde viser en lyshåret, smilende jente som setter en stor rød
hjerteformet fargeklatt på paletten mens en mørkhåret mann betrakter det hele. Dette viser
Hans og Judith da de avsluttet dagboka i fellesskap ved å male på den dyprøde fargen som
symboliserte kjærlighet.32

7) Benedicte Helmer, Annik Saxegaard 1935: To værelser og kjøkken
Benedicte Helmer er en dyktig journalist. Foreldreløs, ung, pen, god
gasje, selvstendig - grunnlaget for å være frigjort er der. Vi treffer
henne i arbeid i redaksjonen, på hennes fikse hybelleilighet - på
ferie i Hamburg. Arbeid, moro og flirt - til hun møter Gunnar33

Heltinna i boka er 26-årige Benedicte Helmer, alias
Benne eller Kischka. Boka er skrevet i jeg-form og er
Benedictes selverkjennelser.
“For to år siden eide jeg fem kroner og
femogtredve øre,” var bokas innledende ord og heltinnas
kjappe tilbakeblikk.34 Hun hadde blitt foreldreløs, dro til
Oslo, stampet sine arvesmykker, leide seg en hybel, og
skrev og tegnet “som en gal” til hun fikk et ben innenfor
en avis. At hun lykkes kommer fram av at hun på
nåtidsplanet i boka hadde “pelskåpe og grammofon og
livspolise og 850 kroner i banken, og fast jobb og kreditt hos bakeren og slakteren.”35 Den
faste jobben var som redaktør av Kvinnesiden i en Osloavis.
Benedictes ferie i Hamburg utgjorde en viktig del av boka, som også er den eneste
av de utvalgte bøkene hvor deler av handlingen foregikk i utlandet. Oppholdet i Tyskland
ble fartsfylt og spennende, og førte til stort oppstyr i samtidas dagspresse. Hva oppstyret
32

Ravn 1940: 152.
Asc/4, forlagets forhåndsomtale av Saxegaard 1935.
34
Saxegaard 1935: 5.
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gikk ut på skal vi se nærmere på i kapittel fem, men det hadde blant annet sammenheng
med hennes samvær med en ung tysker ved navn Kurt.
Kurt var hennes guide i Hamburg. De ranglet sammen i byens forlystelsesliv, og
opplevde kvelder med “sekt og dans og tangoorkester - grå, pjuskete frokoster i
chaufførkneiper [...] - dødstrette bilturer hjem i solopgang [...]”.36 Fordi det virket så
naturlig innledet de et forhold som ikke var basert på følelser, men på erotisk tiltrekning.
Boka var den eneste av de tolv hvor slikt ble nevnt. Forholdet var usentimentalt uten
forpliktelser, derfor var det heller ikke vanskelig for dem å skilles når Benedictes
ferieopphold var over. De var “barn av sin tid”.37
Som det ble sitert fra bokas forhåndsreklame ovenfor, besto Benedictes liv av
arbeid, moro og flørt helt til hun møtte Gunnar. Hun traff bokas helt, den jevnaldrende
ingeniøren Gunnar Brekke, på flyet hjem til Norge. De ble straks gode venner og innledet et
forhold en kort stund etter at de var tilbake i Norge. Også denne gangen var det sex med i
bildet, men til forskjell fra forholdet til Kurt hadde Benedicte sterke følelser for Gunnar.
Problemet var at han ikke virket like interessert, han var hyggelig, “het i erotikken” og
komplett uten varme ellers.38
Til slutt oppdaget Benedicte at hun var gravid. Brevet hun skrev til Gunnar forandret
alt. Alle misforståelser ble oppklart. Gunnar beklaget sin oppførsel, han sa at han hadde
vært kald og nøktern fordi hun hadde virket kald og nøktern. De fant ut at begge var glade i
hverandre, Gunnar fridde til Benedicte og ved bokas slutt hadde de bryllup og To værelser
og kjøkken i sikte.39
Benedicte var et helt annet menneske ved bokas slutt enn da den begynte. Det var
kjærligheten som grep inn og endret henne og hennes livsstil, væremåte og meninger
fullstendig. Hun hadde vært ung, ubekymret og levd livets glade dager, men hadde
etterhvert glidd vekk fra de gamle vennene med “jargongen og rangelen og tøiset”.40 Ved
bokas slutt skulle hun bli mor og var ikke lenger negativ til to værelser og kjøkken. Hun
hadde sluttet å røyke og skulle dessuten slutte i “den vemmelige redaktørjobben”, som
Gunnar kalte den.41
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Saxegaard 1935: 5.
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8) Helene Falsen, Annik Saxegaard 1937: En time med rutebil
4 unge piker [...] slår sig sammen for å greie utgiftene, de bor
ikke på hybel i byen, men leier sig et lite hus - en time med
rutebil. Vi hører hvordan de strever med økonomi og
husholdning og hvor hun som steller hjemme finner på de
utroligste ting for å få begge ender til å møtes.42

Boka handler om halvannet år av livet til de fire
svært ulike samboende jentene. Det er ‘hun som
steller hjemme’ som var bokas heltinne og jegstemme. Hun het Helene Falsen, men ble bare kalt
Helle. Da hun ble tilbudt å være husbestyrer for de
tre venninnene var hun 19 år. Mora var død, faren
hadde akkurat giftet seg på nytt og hjemstedet var
kjedelig fordi mange jevnaldrende hadde flyttet til
Oslo og Trondheim. Derfor takket hun med glede ja
til muligheten til å både gjøre nytte for seg og tjene penger.
Helle presenterte seg selv som rødhåret, fregnet og “uten andre gaver enn at jeg kan
lage mat og liker husarbeide”.43 Hun hadde aldri vært noe skolelys, og bortsett fra
litteraturhistorie og geografi likte hun ikke å sitte med nesen ned i bøker. Husstell var
hennes felt.
Helles selvtillit økte i takt med det nye ansvaret. Huset de leide hadde ikke innlagt
vann, vaskekjeller, matbod eller vedkjeller. Det var mange problemer som måtte løses, men
som sitatet ovenfor sa; hun som skulle stelle hjemme fant på de utroligste ting. Helle fikk
alt til å fungere og endene til å møtes. Hun likte “svinaktig godt” at hun både hadde noe hun
skulle ha sagt og noe å lære fra seg.44
Etterhvert ble Helle “lille-mamma” for de andre jentene. Tordis, Bente og Ingjerd
var opptatt med sine ting og trengte Helle til å styre skuta. Tordis ønsket å bli lege og
studerte medisin, Bente hadde en god kontorpost som stenograf og sekretær, og nygifte
Ingjerd jobbet som kassererske på samme sted som Bente fordi mannen var annenstyrmann
på en lastebåt og derfor var bortreist i lange perioder.45
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Til tross for den økende selvtilliten regnet ikke Helle med å bli gift; på grunn av det
røde håret, fregnene og ingen ‘charme’. Men også i denne boka kom det en mann inn i
bildet. Landbrukskandidaten Torstein Phil skulle overta det huset jentene leide, og gjøre det
om til et småbruk. Etter at han hadde vært der og arbeidet noen timer hver dag i en ukes tid
ble de dus og ganske godt kjent.
Bokas siste kapittel er et etterskrift, og der kunne leseren møte Helle og Torstein ett
år senere. Da var de gift, bodde på småbruket som de drev og var stolte foreldre til en liten
gutt. Boka fikk med andre ord en tradisjonell lykkelig slutt.

9) Unni Bjørk, Annik Saxegaard 1940: Men så kom sommeren
Unni Bjørks far er lektor, og hun er hushjelp hjemme. Men da
hun er 21 år, reiser
hun til tante Agnete, familiens millionær, for å være
selskapsdame [...]46

Boka handler om 21 år gamle Unni Bjørk og hennes
møte med den rike verden. Før hun begynte som den
rike tantas selskapsdame jobbet hun som hushjelp
hjemme hos foreldrene. En samtidig omtale av boka
sa at hun kom fra en lærd og litterært interessert
manns fattige hjem. Faren var overlærer og hadde en
spesiell interesse for Ibsens verker, og derfor hadde
familien vært samlet hver torsdag til Ibsenkveld med
høytlesning.47
Kontrasten mellom hjemmet og den nye
tilværelsen hos tanta var enorm. Tanta hadde tre piker, sjåfør og 10 værelser. Unni ble
overøst med allverdens deilige ting, fra pelskåpe til ridehest. Hun gjorde lykke i tantas
familie og ble forlovet med en vakker og rik løytnant. Etterhvert besto tilværelsen hennes
bare av dans, barbesøk, flørt og klær. Sammenlignet med familien hjemme var både
tilværelsen og menneskene tomme, men hun ble revet med.48
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Asc/6, forlagets forhåndsomtale av Saxegaard 1940.
Saxegaard 1940: 8; Asc/6, Nationen 2.12.1940 av Barbra Ring.
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barbesøk og denslags.”
47

55

Bokas forside viser en refleksjon av en pen og smilende ung jente i et sølvfarget
håndspeil. Dette bildet kan illustrere det som skjedde med heltinna; at hun gradvis ble mer
forfengelig eller jålete.
Bokas tittel, Men så kom sommeren, viser til en annen endring; at hun våknet opp fra
dvalen og fant tilbake til sitt sanne jeg. Unnis oppvåkning skjedde som en følge av
sommerens opphold i landlige omgivelser. Der møtte hun den jordnære bonden og dyrlegen
Rune Tangen. Denne mannen, bokas helt, fikk den løytnanten hun var forlovet med til å
blekne og rikdommen til å tape sin eventyrglans.
Boka endte med at Unni fant det miljøet hun virkelig hørte hjemme i. Hun brøt ut av
forlovelsen med den elegante Roar, og ble istedenfor forlovet med den trauste Rune.
Diamanter, ridehest og ‘blekblå aftenkjole’ ble byttet ut med fjøsfrakk, bunad og
studiesirkel på bondegården. Hun sammenlignet sitt opphold i den rike verdenen med å ha
vært på kino og sett en spennende, men anstrengende film: “Den har nok vært morsom, men
det er godt å komme hjem.”49

10) Else ‘Halvorsen’ Dagen, Evi Bøgenæs 1932: Så liten er verden
Heltinna ble presentert som Else Halvorsen. Fire år
tidligere hadde hun vært en sorgløs ung pike, som
minst av alt tenkte på å bli lærerinne.50 Hun hadde
bodd i en villa på Slemdal i Oslo og var enebarn av en
rik mann, som også hadde hytte på fjellet og
sommerhus ved sjøen. En diktervenn hadde blitt
inspirert av henne fordi hun var så lys, vakker og
tindrende glad. Han hadde kalt henne ‘verdens gladeste
Else’. Hun hadde hatt en ung, frisk latter og var
omsvermet og kurtisert.51
På

bokas

nåtidsplan

var

Else

folkeskolelærerinne på et lite sted som het Storsjø. Hun
var bare 22 år, men ungpiken i henne var borte. Hun
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hadde mistet evnen til å være glad, og den fornuftige minen fikk henne til å se ut til å være
nærmere tretti år. Hvorfor hadde hun endret seg og blitt denne verdige og fornuftige
lærerinnen?
Elses egentlige etternavn var Dagen. Hennes far, høyesterettsadvokaten Halvor
Dagen, hadde skapt store overskrifter fire år før på grunn av økonomisk underslag og
selvmord. Dette var Elses hemmelighet. Den sorgløse og tankeløse Else hadde tatt ulykken
som en liten heltinne. Med livspolisens 15.000 kroner hadde hun forsørget seg selv
gjennom lærerskolen, skiftet navn og flyttet til Storsjø.52
Flere steder i boka ble Else sammenlignet med Tornerose. Tilværelsen på Storsjø
var som en lang søvn fra det virkelige livet. Hun hadde resignert. Det som først vekket
henne var Solveigs unge, glade latter i korridorene på Nelly Pedersens pensjonat. Solveig
var en ung jente fra Oslo. Else ble plutselig klar over at hun savnet både Oslo og å være
ung.
Else ble etterhvert innhentet av fortida. Bokas tittel Så liten er verden har
sammenheng med at flere pust fra fortida i Oslo kom opp til Storsjø. En ung mann fra Oslo,
Trygve, bodde en stund på pensjonatet. Han viste seg å være kamerat med den samme
Fredrik Palm som Elses far hadde vært formynder for, som hun hadde kalt for storebror og
som også hadde blitt ruinert på grunn av hennes far.
Denne Fredrik Palm var bokas helt. Han studerte jus, var fattig og elsket
jazzmusikk. De to ble, i stil med “den villeste kroneroman”, spleiset av Trygve.53 Uten å
vite noe om Elses bakgrunn mente han at de måtte være som skapt for hverandre. Else og
Fredrik begynte å brevveksle, han kom på besøk og det oppsto søt musikk. Alt var
fantastisk inntil Fredrik sa at han ønsket å gifte seg med henne. Else sa til seg selv at hun
ikke hadde lov til det på grunn av det faren hadde gjort.
Boka hadde en lykkelig utgang. Else flyttet tilbake til Oslo etter en del rabalder på
Storsjø. Det hadde oppstått rykter, både om hennes sanne identitet og om hennes manglende
moral. Sistnevnte rykte kom som en følge av en overnatting hun og Fredrik måtte ha på en
hytte på grunn av snøstorm. I Oslo startet Else for seg selv. Hun åpnet en kortvarebutikk,
med støtte og hjelp av venninna Solveig og hennes familie. Til slutt ble hun også gjenforent
og forlovet med Fredrik.

11) Kate Alm, Evi Bøgenæs 1934: Ingen Chance
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Bøgenæs 1942: 43.
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Ingen chanse handler om den 19-årige Kate Alm
som måtte forlate den elskede Almgården for å gå
på gymnaset i Oslo.
Hverken det å flytte inn som losjerende hos
enkefru Klinge på Fredenborg eller å begynne i 3.
gym på Berges Pikeskole gjorde hun frivillig. Hun
klaget høylydt i avskjeden med mora og de to
søstrene som skulle til England. Hun sa at de alle
sammen visste at hun hatet bylivet og at det hun
aller

mest

hadde

lyst

til

var

å

gå

på

landbruksskole.54
Den Kate som ble presentert innledningsvis i
boka var mismodig, opprørsk og følte seg latt i
stikken. Både familien og de nye menneskene hun traff la merke til trossen som vokste i
henne. Mange negative substantiver ble tatt i bruk for å betegne henne; hun var sta, sur,
bråkjekk, utilnærmelig, uhøflig, avskyelig og vemmelig.
Kate ble beskrevet som en guttejente, både av seg selv og av andre. Hun så ut som
en gutt; hun var lang og tynn, hadde kort mørkt hår i cutting frisyre, gikk med umoderne og
lite feminine klær, hadde kjempekrefter, “labbet” avgårde og danset som en elefant. Hun
gikk turer hver dag, var seig til å gå og var brun som en tater på sommeren.55
På en måte ønsket Kate at hun hadde vært en gutt, for da kunne hun ha tatt
landbruksskole og blitt bonde uten at noen hadde sagt noe på det.56 På en annen måte hadde
hun komplekser og var misunnelig på andre jenter. I all hemmelighet beundret hun den nye
klassevenninna Siss Klausen som var nettopp en slik jente hun selv alltid hadde drømt om å
være. Siss var liten, slank, blond, kvikk, intelligent, lærernes yndling og formann i
samfunnet.57
Etter å ha blitt kjent med Siss ble det moro å gå på skolen. Kate ble kamerat med
hele klassen, som kalte henne “Gutten”, og kunne endelig være seg selv. Etterhvert
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oppdaget flere at den innesluttede Kate kunne være både søt, “charmerende” og “liddelig
grei”.58
Kate forandret seg. På slutten av boka ble guttejenta som hadde ønsket hun var en
gutt glad for at hun var en jente. Hun droppet drømmen om å gå på landbruksskole for å ta
seg av Fritz` syke mor. Hun ble også snill og blid snarere enn sur og tverr. Kort sagt ble hun
mer kvinnelig. Årsaken til endringen var at hennes følelser overfor bokas helt, den kjekke
Fritz Hals, ble gjengjeldt.59

12) Randi Johnsen, Evi Bøgenæs 1939: Sol i november
Den siste av de tolv heltinnene er den 21 år gamle
Randi Johnsen. Boka handler om hennes slit med å
forsørge seg selv og sønnen. Randis triste skjebne kan
oppsummeres slik det ble gjort i en samtale mellom to
jenter som gikk på samme gymnas som henne: “Hun
som ble forlovet mens hun gikk i tredje gym og gift
like etter artium. Tenk, mannen hennes døde for snart
ett år siden, og nå sitter hun igjen med en baby og
ingenting å leve av.”60
Livet var stridt for Randi som ikke hadde noe
familie igjen, bortsett fra en svigermor som klandret
henne for sønnens død. Hun måtte klare seg selv.
Forsørgeransvaret, ensomhets følelsen, smerten og
lengselen hadde ført til at Randi ikke var som sine jevnaldrende; selv om antall år var det
samme var hun eldre i sinn. Hun var ansvarsfull og omtenksom, og den lille gutten hennes
skulle ha alt det beste i verden.61
Med sin unge alder og bare artium å vise til på jobbmarkedet, var det eneste hun
oppnådde å bli ansatt på prøve i et trykkeri, med halv lønn. Også i jobben ble hun betegnet
som svært samvittighetsfull. Hun slet seg gjennom hverdagen og ble gradvis tynnere og
blekere. “Jeg har snart ikke tanker eller følelser inni meg. Jeg har bare lyst til å sove. Gjerne
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bort fra alt sammen. [...] Nervene mine står på høykant. Det skal noe til å være både mann
og kvinne”, sa hun til sin venn Nils.62
Arkitekten Nils Wang, bokas helt, var som en solstråle som kom inn i Randis grå
hverdag, derav bokas tittel Sol i november. Han var en gammel venn av hennes avdøde
mann, og besøkte henne for å vise sin respekt. Nils fikk omtanke for henne, ble alvorlig
forelsket og hjalp henne. De ble gode venner og han fikk henne til å føle seg trygg.63 Han
satt seg som mål å få henne til å forstå at hun enda var ung og at hun hadde krav på et
lykkelig liv, hun som alle andre.64
Etterhvert sluttet Randi å leve i fortida, hun ble mer ungdommelig og opptatt av
‘nuet’. Dette var et resultat av at Nils kom inn i hennes liv. Hun hadde trodd hun hadde
opplevd sin kvote av kjærlighet med den avdøde mannen Johan, men Nils fikk henne til å le
og ga henne den kjærligheten hun savnet og aldri trodde hun skulle få oppleve igjen.

HELTINNENES HVEM, HVA, HVOR
Etter presentasjonen av hver og en av heltinnene er det på tide å løfte blikket. Uttrykket
‘heltinnenes hvem, hva, hvor’ betyr at vi skal se alle bøkene under ett, i den hensikt få et
inntrykk av helheten. Det som blir vektlagt her er heltinnenes alder, yrke, bakgrunn,
nettverk og boform. Den kunnskapen vi får om heltinnene i dette kapittelet utgjør en basis
for framstillingen av bøkenes idealer i neste kapittel.

Heltinnenes alder
Et gjennomsnitt av alderen på heltinnene i de ni bøkene hvor alderen ble oppgitt ligger på
rundt 21 år. Etter dette kan vi si at ungpikebøkenes heltinner var enten nesten eller helt
voksne. Tabellen nedenfor viser at de tolv heltinnene var mellom 19 og 26 år.
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BOK
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
nr 11
nr 12

HELTINNE
Ellen Berring
Grete Helmers
Kari Brun
Kari Strand
Ruth Lange
Judith Ring
Benedicte Helmer
Helene Falsen
Unni Bjørk
Else Dagen
Kate Alm
Randi Johnsen

ALDER
19 år
24 år
21 år
?*
?*
?*
26 år
19 år
21 år
22 år
19 år
21 år

* I de tre bøkene av Margit Ravn ble ikke hovedpersonenes alder nevnt.
Det er naturlig å anta at de var rundt 19 og 20 år.65

Det var særlig unge tenåringsjenter som var i ungpikebøkenes målgruppe.
Heltinnene i de utvalgte bøkene var altså eldre enn målgruppen, ingen av dem var
backfischer; de var enten i sitt siste år av tenårene eller ute av dem.66 Heltinnenes relativt
høye alder kan underbygge påstanden om at bøkenes hovedpersoner var ment å være
forbilder eller en slags idoler for leserne. De hadde kommet noe lenger i livet enn de unge
jentene som skulle lese bøkene, dessuten ble de gjerne framstilt i et positivt lys.
Skal vi plassere heltinnene i den samme livsfasen som målgruppen befant seg i, så
må heltinnene sies å ha vært helt i slutten av fasen. De var nær ved å skride over den
usynlige grensen som gjorde at de kunne bli sett på som voksne, og det de opplevde i
bøkene kan sees som en forberedelse til det.
I denne oppgaven blir den usynlige grensen mellom det å være ungpike og voksen
kvinne synliggjort; heltinnenes forlovelse sees som en symbolsk skillelinje. Forlovelse ved
bokas slutt var som nevnt et framtredende sjangertrekk, og også de utvalgte bøkene endte
med utsikter til ekteskap for heltinnene. Unntaket var Wiborgs Hundre prosent kvinne der
Grete Helmers jo allerede var gift.67 Forlovelse betydde ekteskap for heltinnene og dermed
også inntreden i de voksnes liv. Med denne slutten endte bøkene der det voksne livet
begynte. Vi kan altså si at ungpikebøkene stort sett handlet om jenter som var mer ungpiker
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Birkeland 1994: 134: “Det som slår en når en leser Margit Ravns ungpikebøker i dag, er at hovedpersonene
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enn de var kvinner, men de ble forberedt til å takle livet som voksne kvinner. De noe yngre
leserne skulle lære ved å lese om heltinnenes modning.

Heltinnenes yrke
Bøgenæs` Kate Alm er den eneste av heltinnene som fortsatt gikk på skolen. Hun tok
artium i løpet av boka. Alle de andre heltinnene jobbet. Tabellen nedenfor viser hva slags
yrke de hadde:

BOK
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
nr 11
nr 12

HELTINNE
Ellen Berring
Grete Helmers
Kari Brun
Kari Strand
Ruth Lange
Judith Ring
Benedicte Helmer
Helene Falsen
Unni Bjørk
Else Dagen
Kate Alm
Randi Johnsen

YRKE
Guvernante
Stenograf
Hushjelp og student
Passet brødrene
Stenograf
Butikkekspeditrise
Journalist og redaktør
Husbestyrer
Selskapsdame
Lærerinne
Student
Stenograf

Yrkene var slike som gjerne blir ansett som typiske yrker for middelklassens kvinner; de
jobbet på kontor, innen service og med omsorg for andre. Det var bare Benedicte Helmer,
som var en godt betalt journalist og redaktør, som hadde et litt utradisjonelt yrke.
Det er et gjennomgående trekk at de fleste ønsket å gjøre noe annet enn det de drev
med. Studenten Kate hatet skolen og ønsket mest av alt å bli bonde. De tre som var
stenografer, Grete Helmers, Ruth Lange og Randi Johnsen, ønsket alle å slutte i sine
stillinger. For to av dem var det også det som skjedde; Grete ble hjemmeværende og Ruth
startet for seg selv. Randi jobbet kun fordi hun som ung alenemor var nødt til det, derfor er
det naturlig å trekke den slutningen at hun skulle slutte å jobbe når hun ble gift med Nils.
Han hadde en god jobb og ønsket å beskytte henne. Heller ikke lærerinnen Else ønsket å bli
værende i jobben. Hun hadde tatt den utdannelsen fordi det var en grei måte å få et levebrød
på og fordi hun da enkelt kunne få jobber utenfor hjembyen. Akkurat som Ruth Lange
sluttet Else og startet noe for seg selv. Kari Brun var hushjelp fordi hun ikke hadde andre
valg, men hun fikk til slutt en jobb på et kontor. Til og med journalisten Benedicte Helmer
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ønsket hun kunne gjøre noe annet. Hun endte opp med å skulle bli mor, gifte seg og slutte i
jobben.
Tre av heltinnene var tilsynelatende tilfreds med det de drev med. Omsorg for små
barn og husstell passet Ellen Berring og Helle Falsen midt i blinken. Også
butikkekspeditrisen Judith Ring hadde valgt riktig, hun likte godt å jobbe med farger,
kunder og garn.
Bortsett fra Benedicte Helmer var ikke noen av heltinnene særlig pengesterke. Men
selv om de ikke var velstående, hadde de det de trengte og levde bra. Dette kom fram av
heltinnenes boform og livsstil som vi skal komme tilbake til etter å ha sett på heltinnenes
bakgrunn, det vil si deres barndomshjem og familieforhold.

Heltinnenes bakgrunn
Som nevnt var ungpikeboksjangeren av, for og om middelklassen. Etter å ha sett på de tolv
heltinnene er det ikke tvil om at også disse bøkene handlet om middelklassen. Dette
kommer fram av den informasjonen som gis om hvor og hvordan heltinnene hadde vokst
opp. Det er flere momenter som peker i retning av at heltinnene kom fra det øvre lag av
denne klassen.
Halvparten av heltinnene var fra Oslo, mens resten var fra mindre byer og steder i
Norge.68 Heltinnenes barndomshjem ble kun beskrevet i bruddstykker. Årsaken er at de
ikke lenger bodde hjemme, noe vi skal komme tilbake til siden. Av den grunn er det
vanskelig å si sikkert hva slags hjem de kom fra. Likevel gis det inntrykk at de hadde bodd i
ganske fine hus eller villaer; med flere etasjer og eget rom til heltinna.
Hva heltinnenes foreldre drev med kan gi oss en pekepinn på hvilket sjikt av
middelklassen de tilhørte. Det ble sjelden fortalt hva mødrene gjorde eller hadde gjort da de
levde, men vi får høre at to av dem var musikalske og jobbet som musikklærere.69 For syv
av heltinnene har det vært mulig å finne fedrenes yrker; to prester, en rektor, en overlærer,
en vitenskapsmann og gods- eller storgårdeier, en advokat og en i et departement.70 Dette
viser at disse jentene hadde røtter i det øvre sjikt av middelklassen.
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Heltinnene fra bok nr 1, 2, 3, 9, 10 og 12 var fra Oslo. Heltinnene i bok nr 4, 5, 6, 7, 8 og 11 var ikke fra
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Fedrenes yrker ble oppgitt i bok nr 2, 4, 5, 6, 9, 10 og 11.

63

I de fem tilfellene der fedrenes yrker ikke ble oppgitt er det nyttig å se etter andre
tegn som kan peke i den ene eller andre retningen.71 En av fedrene gikk konkurs, noe som
tyder på at han var selvstendig næringsdrivende. Dette var Benedicte Helmers far. Ellers
kan trekk av familienes livsstil og bomåte fortelle oss om de hadde god økonomi. I boka om
Ellen Berring hadde de hushjelp, mora planla ferie i Valdres og tilbrakte ellers dagene på
Steen & Strøm og lignende steder med kafeer og shopping. Også i barndomshjemmet til den
unge enka Randi Johnsen hadde de hatt husholderske. Helle Falsen ble tilbudt et
utenlandsopphold av faren: “Du kunde få reise over til England og være der i vinter.”72 Kari
Strand hadde egentlig planer om å studere videre på universitetet, men måtte slå det fra seg
da hun mistet begge foreldrene i en bilulykke. Disse tingene tyder på at familiene var eller
hadde vært i en nokså god økonomisk stilling.
Minst ni av de tolv heltinnene hadde artium.73 Dette viser eksklusivitet, for bare
rundt to prosent av virkelighetens jenter hadde artium på denne tida.74 Helle Falsen er den
eneste som helt sikkert ikke hadde det, hun brydde seg som vi har sett om helt andre ting
enn skole. Ellers er det usikkert hvordan situasjonen var for Ruth Lange og Judith Ring,
men en ting er sikkert og det er at det ikke ble gjort noe stort poeng av om de hadde artium
eller ei. Det ser ut til at heltinnene bodde hjemme til artium var fullført, særlig hvis de kom
fra Oslo. Dette forteller oss at familiene hadde råd til å la døtrene bo hjemme mens de gikk
på gymnaset.
Det er også eksempler i bøkene på at familiene hadde det trangt økonomisk. Unnis
lektorfar hadde ikke god nok råd til å la alle barna ta høyere utdannelse. Hun hadde blitt
tilbudt å ta lærerskole, men hadde selv valgt å begynne på kontor. Når hun så ble sagt opp
måtte hun jobbe som hushjelp hjemme, inntil hun ble selskapsdame for tanta.

Heltinnenes nettverk
Mange av heltinnene var foreldreløse eller hadde mistet den ene av foreldrene. Dersom
foreldrene levde var kontakten med dem uansett liten. I den situasjonen bøkenes heltinner
befant seg i spilte foreldrene en liten rolle. Dette er i samsvar med et av sjangertrekkene
som ble nevnt i kapittel en; det var andre personer som utgjorde heltinnenes kontaktnett.
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Ikke oppgitt i bok nr: 1, 3, 7, 8 og 12.
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Dette gjaldt heltinnene i disse bøkene: nr 1, 2, 3, 4, 7 ,9, 10, 11 og 12.
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72

64

Bare tre av heltinnene, Ruth Lange, Unni Bjørk og Kate Alm, var så heldige at de
fortsatt hadde begge foreldrene i live. Ellers var fire foreldreløse og de siste fem hadde
mistet enten mora eller faren.75 Sett i lys av samtida er det ganske påfallende at så mange av
foreldrene til de relativt unge jentene var døde. En mulig forklaring på hvorfor bøkene var
laget slik kommer jeg tilbake til i neste kapittel.
Heltinnenes kontakt med mødrene kan ikke sies å ha vært hverken særlig nær eller
god. Det var bare fem av heltinnenes som hadde mødre som levde, og for dem var ikke
kontakten nær.76 Grete Helmer hadde liten kontakt med mora, både fordi de bodde langt fra
hverandre og fordi hun alltid hadde vært pappajente.77 Ellen Berring sin mor, fru Berring,
ble framstilt som en usympatisk person, og derfor hadde Ellen best forhold til faren da han
levde. Også Kate Alm hadde en lite forståelsesfull mor, som ønsket at datteren ikke var den
guttejenta hun var. De to siste av heltinnene med mødrene i behold, Ruth Lange og Unni
Bjørk, ser ut til å ha hatt gode forhold til mødrene, men likevel var ikke kontakten hyppig.
Seks av heltinnene hadde sine fedre i live.78 I tillegg til dette var ofte kontakten til
fedrene bedre, blant annet fordi de var mer forståelsesfulle. En mulig forklaring på dette kan
være at disse relasjonene normalt er mindre krevende enn forholdet mellom mor og datter.
Men selv fedrene spilte ingen sentral rolle i bøkene. De dukket kun opp i periferien av
handlingen. Kari Strand, som hadde satt seg selv i en uhåndterlig gjeld, skrev og mottok
brev fra faren. Han reddet henne ut av uføret. Også en annen far hjalp sin datter økonomisk.
Ruth Lange fikk låne penger til å starte blomsterforretningen.
Det var med andre ord andre personer heltinnene omgav seg med. Det hendte de var
sammen med andre voksne, som kunne være slektninger, kollegaer, morserstatninger eller
forbilder for heltinna. Men det var som oftest personer på heltinnas egen alder hun tilbrakte
tida sammen med.

Heltinnenes boform
Ingen av heltinnene bodde sammen med foreldrene sine. De både forsørget seg selv og
bodde for seg selv, og må derfor vurderes ut fra den situasjonen de selv var i. De kan
vanskelig plasseres i de øvre lag av middelklassen, selv om de hadde den bakgrunnen.
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Ovenfor så vi at jentene hadde typiske yrker for kvinner fra middelklassen, vi så også at de
ikke var særlig pengesterke. Nedenfor skal vi se hvor og hvordan de bodde.
Flertallet av heltinnene bodde i Oslo, enten de var derfra eller ikke.79 Det var faktisk
bare tre av de tolv som ikke bodde i hovedstaden. Blant disse tre er Saxegaards Helle
medberegnet; hun bodde i landlige omgivelser ‘en time med rutebil’ utenfor Oslo. Det
samme er Oslojenta Ellen som ble guvernante på Vestlandet, men som etterhvert kom
tilbake til hjembyen. Den siste av de tre, Saxegaards Unni Bjørk, var også fra Oslo, men
oppholdet hos tanta var på et mindre sted. Dette viser at i alle bøkene hadde heltinnene en
viss tilhørighet eller tilknytning til Oslo, bøkenes handling tok for det meste sted i urbane
strøk.
Fem av heltinnene bodde helt alene, mens syv av dem bodde sammen med andre.
Tre av de fem som bodde alene var foreldreløse, noe som kan forklare hvorfor de bodde
alene. Disse tre var Wiborgs Kari Brun, Saxegaards Benedicte Helmer og Bøgenæs` Else
Dagen. De to andre heltinnene som bodde alene, Ravns Ruth Lange og Bøgenæs` Kate
Alm, hadde begge foreldrene i live, men siden foreldrene ikke bodde i Oslo, måtte de bo
alene i hovedstaden.80
De syv som bodde sammen med andre bodde enten hos den familien de jobbet for,
sammen med sin ektemann, sine to brødre, sin kusine/ på pensjonat, i bokollektiv med tre
venninner, sin tante, eller sitt barn.81
Det kan med andre ord se ut til at jentene fikk et sosialt fall når de gikk ut av
familien; de sank fra øvre til den mer jevne middelklasse. Men det er mye som taler for at
de ville stige til øvre igjen etter en stund, ikke minst fordi deres kommende ektefeller var
velutdannede og hadde gode jobber. Heltinnenes utvikling på dette området kan sees i lys
av at bøkene var komponert over dannelsesromanens lest; hjemme-ute-hjem.

AVSLUTNING
Én heltinne var i sentrum for oppmerksomheten i hver av de tolv bøkene. Disse jentene har
vi sett nærmere på ovenfor, fordi de var ment å være positive kvinnemodeller for leserne.
Hvordan disse heltinnene ble framstilt kan vise oss hvilke idealer bøkene formidlet, det vil
si at heltinnene kan sees som bærere av idealer.
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Alle bøkene endte med forlovelse. Dette betyr at bøkene handlet om ugifte unge
damer, her definert som ungpiker selv om de var over tenåra, og deres liv fram til
forlovelsen. Heltinnene var noe eldre enn bøkenes målgruppe, de var i jobb i typiske
middelklasseyrker, de bodde for seg selv og nesten alle hadde artium. Dessuten var alle
omringet av jevnaldrende og foreldrene hadde en perifer rolle i deres liv og gjøren.
To av bøkene var bærere av to ulike og motstridende idealer. Wiborgs Hundre
prosent kvinne (1937) og Ravns Vi Yrkespiker (1934) formidlet ulike syn på hva som var
den ideelle situasjonen som gift kvinne. Heltinnene, Grete og Ruth, ønsket henholdsvis å
være hjemmeværende og å være i arbeid. I begge bøkene ble forholdet mellom mann og
kvinne og deres roller i ekteskapet tatt opp til diskusjon. Det ble diskutert hva som var det
rette for en gift kvinne, altså om hun burde slutte i jobben eller ikke. Vi skal komme tilbake
til disse bøkene i de to neste kapitlene; i kapittel fire med fokus på selve de idealene bøkene
formidlet og i kapittel fem med fokus på hvordan samtida tok imot og kommenterte disse
bøkene og idealene.
I neste kapittel skal vi se nærmere på hvordan ungpiketilværelsen artet seg for
heltinnene og hva slags rolle de skulle tre inn i etter ekteskapet, i den hensikt å peke på
ulike idealer i bøkene.
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4
Idealer i bøkene
Ungpikebøkene kan sies å formidle idealer, det vil si oppfatninger av hvordan ting helst
burde være. Bøkene var skapt på en måte som gjorde at de falt i smak hos unge jenter; de
var underholdende og handlet om personer leserne kunne identifisere seg med. Heltinnene
var jenter med noenlunde samme bakgrunn som leserne, som var litt eldre og dermed lå et
par skritt foran i utvikling og livserfaring. Disse heltinnene, som ble presentert i forrige
kapittel, skulle være positive kvinnemodeller for leserne. I dette kapittelet skal vi se
nærmere på hva slags idealer heltinnene og bøkene formidlet til leserne.
Som nevnt i innledningen og som oppgavens forside viser var idealene i
ungpikebøkene ulike til ungpike- og kvinnerollen. Både leserne og heltinnene befant seg i
den første og var på vei inn i den andre. Bøkenes idealer gjaldt i første omgang ungpikene i
den livsfasen de befant seg i, heltinnenes nåtid. Men noen idealer pekte også fram mot den
kvinnerollen de unge leserne og heltinnene etterhvert skulle tre inn i, heltinnenes framtid.
Hva slags idealer som gjaldt i de ulike livsfasene ungpiketid og voksen-kvinne-tid skal vi se
nærmere på her.

UNGPIKEROLLEN I BØKENE
Hvordan skulle eller burde en ungpike være i følge de tolv bøkene? Framstillingen av
ungpikeidealene er basert på bøkenes heltinner, på hva de gjorde og hvordan de var, men
også på bøkenes bipersoner dersom de belyser enten positive eller negative trekk.
Samlet sett danner de idealene som kommer fram et inntrykk av at de unge jentene
skulle være feminine, spesielt å se til, men at de samtidig skulle ha en del karaktertrekk som
vanligvis har blitt forbundet med typisk mannlige dyder.
Vi skal se nærmere på tre faktorer som fremstår som typiske trekk i bøkene og som
belyser en rekke idealer tilknyttet ungpikerollen. Disse faktorene er for det første at
heltinnene forsørget seg selv, for det andre at de på mange måter realiserte seg selv, og for
det tredje at de var seg selv.
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Å forsørge seg selv
Alle heltinnene var i jobb og forsørget seg selv, bortsett fra Bøgenæs` Kate Alm som tok
artium. Det at de tok vare på seg selv på denne måten viser at bøkene formidlet
selvstendighet som et ideal.1
Også andre forhold i bøkene peker i retning av at heltinnene var selvstendige. Det
var som nevnt et kjennetegn ved sjangeren at foreldrene spilte en liten og perifer rolle. Dette
var også tilfelle i disse bøkene. Fire av de tolv heltinnene var foreldreløse. For dem var det
nødvendig å jobbe. De fleste hadde bare en av foreldrene i live, og kontakten med den som
levde var sjelden god, iallfall ikke særlig nær. Bare to av de åtte heltinnene som ikke var
foreldreløse hadde begge foreldrene i live, men selv for dem hadde foreldrene liten
betydning. Foreldrene var altså så og si fraværende i bøkene.2
Dette at så få av heltinnene hadde begge foreldrene i live var lite representativt i
forhold til samtida. En mulig forklaring kan være at det var et grep fra forfatternes side. Ved
å la heltinna ha kun en eller ingen av foreldrene igjen, oppnådde forfatterne å legitimere den
selvstendigheten heltinna var innehaver av. Dermed ble det verre for kritikere og andre å
protestere på at heltinnene forsørget seg selv og bodde for seg selv.
Selv om noen av heltinnene forsørget seg selv fordi foreldrene var døde formidlet
bøkene et selvstendighetsideal. Dette kan begrunnes med at heltinnene ofte hadde et
alternativ som de bevisst ikke valgte. De ønsket heller å klare seg selv enn å bo hos eller bli
tatt hånd om av slektninger. Kari Brun i Wiborgs Kari Hushjelp spurte sin venn Arne om
han virkelig trodde at hun ville like å bo gratis, som “på nåde”.3 Hun foretrakk å ofre
drømmen om videre studier på fulltid, og var heller hushjelp.
Også Bøgenæs` Else Dagen i Så liten er verden var foreldreløs og for stolt til å
motta hjelp fra familien. På grunn av farens underslag bar hun på en fortidig byrde.4 Hun
hadde planlagt sitt liv for å kunne slippe å være avhengig av andre, og for å kunne slippe å
bli konfrontert med skammen. Derfor tok hun lærerutdannelse og begynte å jobbe langt
vekk fra Oslo, den byen hun var så glad i. Når ulike valg skulle tas, også for de andre
heltinnene, var det avgjørende at de kunne klare seg selv og slippe å snylte på andre. Disse
eksemplene viser at også stolthet var et ideal.
Men det var ikke bare viktig å slippe å være noen til byrde. Det var like viktig å ha
mulighet til å bestemme over seg selv og sitt liv. Selv om Ravns Kari var hushjelp orket hun
1

Skjønsberg påpekte det samme i ungpikebøker fra 1930-åra i Skjønsberg 1977: 60.
Se kapittel tre om heltinnenes nettverk.
3
Wiborg 1939: 9.
2

69

ikke å bo på hvilken som helst måte. Hun ville ha et rom med fri inngang: “Der er jeg min
egen herre etter seks og kan komme og gå når jeg vil.”5 Judith Ring valgte bort en fin
leilighet med to værelser, tekjøkken, dusjbad og wc til fordel for ett rom på et pensjonat.
Årsaken var at hun mente at komfort kunne betales for dyrt, det også. “Om jeg ikke får
varmt og koldt vann, så får jeg iallfall frihet [...]”, mente hun og viste at for henne hadde
selvstendighet høyere prioritet enn luksus.6
Bøkenes heltinner var altså selvstendige, de forsørget seg selv, hadde stolthet og
ville bestemme over seg selv. Et ideal som har sammenheng med disse idealene var å være
økonomisk selvstendig. I enkelte tilfeller ble dette sagt eksplisitt i bøkene: “Det finnes ikke
noe så godt som å være økonomisk uavhengig”.7 Disse ordene var rettet til den ovenfor
nevnte bipersonen Eva, som fikk alt hun trengte av faren og derfor ikke behøvde å jobbe. I
en annen Ravn-bok viste heltinna, Ruth Lange, at hun ville klare seg selv. Hun var uten
jobb, men ville likevel ikke dra hjem til foreldrene: “efter å ha klart mig selv i halvannet år,
kan jeg ikke plutselig komme hjem og si at nu vil jeg ikke mer - klæ mig - fø` mig!”8
Typisk for heltinnene i disse bøkene er at de ikke ga opp uansett hva slags
problemer de møtte. De selvforsørgende, selvstendige heltinnene hadde en utpreget stå-påvilje. Hushjelpen Kari viste slik stå-på-vilje og handlingskraft når hun skaffet seg nye
stillinger og nytt tak over hodet hver gang hun uforskyldt ble sagt opp fra både jobb og
husrom. Den unge fru Helmers i Hundre prosent kvinne fant en løsning på sitt problem som
var at hun ikke strakk til som husmor. I løpet av en sommers husstellkurs på Toten lærte
hun det viktigste av det en dyktig husmor den gang burde kunne. Et tredje eksempel er
Saxegaards Benedicte Helmer som etter iherdig innsats fikk jobb i en avis.9
Bøkenes jenter fant ikke bare løsninger på problemer, de lærte seg også å gjøre det
beste ut av den situasjonen de befant seg i ved å være arbeidssomme og flittige. Wiborgs
Kari Hushjelp fortsatte å studere for seg selv på kveldstid, gikk opp til filosofi-eksamen og
fikk en anstendig toer i karakter. I Saxegaards En time med rutebil fylte Helle rollen som
husbestyrerinne og “lillemamma” for de fire samboende venninnene. Huset de bodde i var
primitivt og ressursene deres var knappe, men likevel klarte hun å få alt til å gå på skinner.
Helle vasket, organiserte, fisket, dyrket og syltet, og hver dag kom de andre jentene hjem til
et varmt måltid. Hun fikk en upraktisk hytte til å bli et levelig og koselig hjem. Viktigheten
4
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av å være arbeidssom og flittig ble understreket i flere av bøkene og hadde sammenheng
med det nevnte idealet om å ha stå-på-vilje eller pågangsmot.
I tilknytning til idealet om å være arbeidssom var det et ideal for heltinnene å ha en
høy arbeidsmoral. Judith fra Ravns bok I skyggen av Eva gikk Eva en høy gang når det
gjaldt innsatsvilje. For Judith var det viktig med det hun selv kalte karriere, Eva hadde ikke
engang noen jobb.10 Judith gjorde sitt beste for å være dyktig i jobben som ekspeditrise,
med vellykket resultat. Hun hadde et utmerket håndlag med garn, farger og kunder, og fikk
derfor skryt på jobben.11
En biperson i den samme Ravn-boka illustrerte på mange måter hvordan en ikke
skulle være i en arbeidssituasjon. Frøken Amseth ble ansatt fordi hun var pen å se på, men
etterhvert som tida gikk falt hennes anseelse hos sjefen. Hun var uinteressert i jobben,
udiplomatisk mot kundene, opptatt av å pynte på sitt eget utseende og manglet respekt
overfor sjefen.12 Wiborg framstilte en lignende situasjon i Kari Hushjelp. Da Kari ble
tilbudt å overta en kontorpost etter en “forkjælet, lita jåle”, var argumentasjonen som følger:
“Hun er ikke noe tess den jeg har nå. Hun filer negler og pudrer seg og har tusen
privatærend og telefoner i kontortiden.”13
Oppfinnsomhet var en del av ‘stå-på’-idealet. Vi har allerede sett noen eksempler på
at heltinnene hadde denne egenskapen; de fant ulike måter å forsørge seg selv på og gjorde
det beste ut av situasjonene. Likevel er det grunn til å trekke fram to av heltinnene som
ekstra oppfinnsomme og selvstendige; Ravns Ruth Lange og Bøgenæs` Else Dagen. Begge
gikk aktivt inn for å endre den situasjonen de befant seg i og ikke var helt fornøyde med. De
startet sine egne forretninger, med salg av henholdsvis blomster og kortvare, og ble dermed
selvstendig næringsdrivende. Dette kan danne en naturlig overgang til neste punkt hvor vi
skal se at heltinnene også var opptatt av å realisere seg selv.

Å realisere seg selv
Heltinnene forsørget seg selv og var i jobb, likevel var ikke bøkene bare preget av dette.
Selv om de fleste heltinnene ikke hadde god råd, hadde de både husrom, jobb og som regel
et mulig sosialt nettverk dersom alt skulle gå galt. Livet deres dreide seg om mer enn en
kamp for å overleve. De hadde anledning til å være opptatt av livskvalitet. Det var viktig for
9
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dem å trives med det de gjorde og det var viktig for dem å utvikle seg selv som person. En
viktig del av det å realisere seg selv er å finne ut av hva man selv liker og å gjøre det man
liker. Hva innebar det å realisere seg selv for heltinnene? Var det å ta utdannelse? Var det å
ha en spennende jobb? Eller var det å ha en spennende fritid?
En måte heltinnene kunne realisere seg selv på kunne være ved å ta utdannelse. Som
nevnt i kapittel to var utdannelse et viktig middel for folk i middelklassen til å klatre på
rangstigen og til å øke sine muligheter på arbeidsmarkedet. En bedre jobb ville gi bedre
inntekter og økt levestandard. I kapittel tre så vi at ni av de tolv heltinnene hadde artium.
Fordi dette tallet var overraskende høyt sammenlignet med samtida er det naturlig å spørre
hvorfor bøkenes heltinner hadde denne relativt høye utdannelsen. Var det for at de skulle
realisere seg selv, var det for at de skulle kunne konversere med sine kommende ektemenn,
eller var det nødvendig for å kunne fylle den kommende rollen som husmor?
Tidligere førte artium til embetsstudier, og artium ble sett på som begynnelsen på
videre studier. Slik var det ikke lenger i mellomkrigstida.14 Selv om nesten alle heltinnene
hadde artium tok de ikke høyere utdannelse. Siden det var så få jenter i samtida som hadde
artium virker det ikke særlig realistisk når det i noen av bøkene ble sagt at det var vanskelig
å få jobb for dem som “bare” hadde artium: “Kjære Dem da -artium! Det er hverken fugl
eller fisk. En kan ikke få noen skikkelig jobb bare med artium.”15 Hvorfor det da ble
framstilt på denne måten i bøkene er vanskelig å si.
Det er heller ikke lett å svare på spørsmålet om hvorfor bøkenes jenter hadde denne
bakgrunnen. Det kan ha vært tilfeldig, men det kan også ha vært et knep fra forfatternes side
for å vise eksklusivitet, det vil si at heltinnene hadde bakgrunn i den øvre middelklassen. En
annen mulighet er at det var et knep for å få fram et spesielt ideal; at heltinnene skulle være
intelligente. Denne tolkningen er basert på at mange av dem hadde svært gode vitnemål. Et
vanlig virkemiddel i litteratur for å framheve et poeng er overdrivelse. Den høye
forekomsten av artium blant heltinnene i forhold til det som var vanlig for jenter i perioden
kan altså ha vært et slags middel for å få fram dette idealet. Svaret på spørsmålet om
utdannelsen var for at heltinnene skulle realisere seg selv eller om det var for at de skulle
kunne føre en oppegående samtale med sin kavaler eller mann blir stående åpent. Mest
riktig er det å se det som en blanding av begge deler.
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Heltinnene var opptatt av trivsel, og som sagt i kapittel tre ønsket flere å jobbe med
noe annet enn det de gjorde. Dette var blant annet typisk for de av heltinnene som jobbet på
kontor.16 Kontorstillingene hadde ikke høy anseelse blant bøkenes jenter, selv om mange i
samtida nok var av en annen oppfatning. En mulig årsak er at de hadde bakgrunn i den
høyere middelklassen og at de på en måte sank sosialt ved å ta den slags jobber. To som
sluttet i kontorjobbene sine fordi de ikke var fornøyd med situasjonen slik den var, var Ruth
i Ravns Vi yrkespiker og Grete i Wiborgs Hundre prosent kvinne. En vesentlig forskjell på
de to er at de hadde ulike ønsker i livet. Den gifte Grete sluttet for å slippe å dele seg
mellom jobb og hjem. For henne var idealet å være husmor på fulltid. Yrkespiken Ruth
sluttet fordi hun ikke likte den typen jobb:
Hvad var det for en fremtid? Var hun ikke ung, sterk og modig?
Skulde det ikke være annet å ta fatt på i den store deilige verden enn
å la fingrene danse henover tastene på en skrivemaskin dagen lang?17

Ravns bøker skiller seg fra de andre forfatternes ved dette at yrke betydde mye for
heltinnene. For Ravns heltinner var yrket mer enn en måte å overleve på. De jobbet også for
å kunne realisere seg selv. Ruth startet for seg selv og stortrivdes med det, for henne var
dette en viktig del av det å realisere seg selv. Også Ravns Judith elsket å jobbe, hun snakket
om karriere og følte hun fikk fram de beste egenskaper i seg selv i jobben.
Et annet område som var viktig når heltinnene skulle realisere seg selv var fritida.
Det ble fokusert på både fritid og frihet i bøkene, og nesten alle heltinnene var opptatt av
dette.18 Hushjelpen Kari Brun ville heller ha liten lønn og lang fritid enn motsatt; hun
ønsket å lese til den eksamen hun skulle ta.19 Judith Ring hadde lyst til å være seg selv, leve
sitt eget liv og ikke alltid bare gjøre det som ble forlangt eller ventet av henne. Hun ønsket
ikke å være alene om å vaske og rydde den leiligheten hun delte med sin kusine Eva, og sa
til slutt ifra:
Det kan jo hende jeg er trett når jeg kommer hjem langt ut på eftermiddagen,
det kan jo hende jeg har noe å utrette for mig selv, det kan også hende at
jeg har lyst til å male for eksempel. Jeg skal ikke bli noen stor kunstnerinne,
men det er noe som heter hobby, og hobbier har alltid noe visst oppkvikkende
ved sig. Selv kan jeg trenge en opkvikker en gang imellem, derfor--20

Derfor flyttet hun.
At heltinnene var opptatt av å ha tid til sine egne interesser kan sies å være del av
deres ønske om å realisere seg selv. Hva de ønsket å fylle fritida med varierte. Ikke alle var
16

Se Wiborg 1932: 42; Ravn 1934: 18; Wiborg 1937: 39.
Ravn 1934: 18.
18
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19
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som Kari Brun og ønsket å lese psykologipensum. De kunne ha ulike hobbyer eller
interesser, enten det var å male, synge i kor, lese bøker, spille piano, gå turer eller hjelpe
andre. Likevel gikk det meste av fritida med til fornøyelser og friluftsliv, som regel sammen
med jevnaldrende.
Som nevnt i kapittel en var ett av ungpikebokas sjangertrekk at de viktigste
bipersonene var jevnaldrende. I forrige kapittel så vi at heltinnenes kontaktnett for det meste
besto av folk på noenlunde samme alder. Dette underbygger påstanden om at selvstendighet
var et vesentlig ideal i bøkene, men det viser også at det var samværet med de jevnaldrende
som var av størst betydning for jentenes selvrealisering.
Det heltinnene gjorde på fritida var for det meste frivillige sysler, det vil si slike ting
de selv ønsket å gjøre. På samme måte som for virkelighetens jenter i samtida, var både
friluftsliv og fornøyelsesliv av ulik art viktige ingredienser i heltinnenes fritid.21
Bøkene formidlet en tanke om at det var viktig for unge mennesker å more seg.
Dette gjaldt alle fire forfatterne, men det ble klarest formulert hos de to yngste, Saxegaard
og Bøgenæs22 To av Bøgenæs` heltinner, Else og Randi savnet det å være unge. Begge to
hadde opplevd noe som hadde gjort dem fortere voksne enn det som var vanlig. Andre
unge, på deres egen alder, var annerledes:
De hørte med i en tid hun ikke hadde hatt. Noe som lå imellom det å være
skolepike og å være gift og ha barn. Den tiden som de unge lengter etter.
De er ikke lenger bare avhengige av far og mor, de tjener selv og kan kle seg
slik som de har lyst til. Vennene er eldre, fornøyelsene større.23

Idealet var å ha denne ungdomstida. Det var ikke bra å bli for tidlig voksen. Som vi så i
kapittel to var denne tanken også vanlig i samtida for øvrig.
De fleste heltinnene befant seg i Oslo og deres aktiviteter på fritida kan belyse unge
Osloborgeres fornøyelsesliv på 1930-tallet.24 I På avbetaling av Ravn ble Kari Strand som
vi så i kapittel tre med i den klikken som moret seg. Hun fikk oppleve det søte
hovedstadslivet med fornøyelser som konserter, kino, dans og restaurantbesøk, blant annet
five o`clock tea på Bristol og souper på Speilen.25 Men slike opplevelser var ikke bare
forbeholdt denne bokas heltinne. De unge i bøkene vanket på steder som Grand, Speilen,
Skansen, Ciro, Røde Mølle eller Mølla, Bristol, Blom og Theaterkafeen. De var også på
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Se kapittel to, jamfør Greve 1942 og Thorsen 1994.
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konserter i Aulaen, på teater i Nationaltheateret og Centralteateret, og på kino på
Colosseum, Saga, Klingenberg, Parktheateret eller Scala.
Også Holmenkollen, Frognerseteren og Nordmarka var populære steder i bøkene.
Heltinnene var med sine venner på skiturer, aketurer og lignende aktiviteter i friluft. Dette
var helt i tråd med det mange unge gjorde i 1930-åras Oslo.26
Det var også vanlig at de unge møttes på private fester. Et utdrag fra Ingen Chanse
av Bøgenæs viser at flørt i sofakroken var vanlig på de private festene, samtidig som idealet
var å gjøre noe annet:
Istedenfor den tradisjonelle sofakrokflirten valgte de å sitte samlet,
og diskusjonens bølger gikk høyt. Politikk, religion, moderne unge piker
og funkis blev diskutert sønder og sammen. Innimellem danset de.27

Festen ble betegnet som spesielt vellykket.
Kontakten mellom kjønnene var på mange måter usentimental i bøkene, slik Greve i
1942 mente var tilfelle i samtida. Jenter og gutter kunne være i samme gjeng, ‘klikk’ eller
‘bande’ og vennskap på tvers av kjønnene, det vil si at jenter og gutter var kamerater, var
vanlig. Det var ikke nødvendig for en gutt og en jente å bli presentert for foreldrene for å
møtes, og det var heller ikke nødvendig for dem å ha med anstand.28 En årsak kan være den
perifere rollen foreldre hadde i bøkene. Heltinnene både bodde alene og forsørget seg selv,
og kunne derfor for det meste gjøre det de selv ønsket.
Heltinnenes selvstendighet til tross, det var visse grenser for handlingsfriheten.
Andre voksne kunne nemlig ha en viss kontroll ved hjelp av middel som rykter og sladder.
Det ble forventet at enkelte anstendighetshensyn ble tatt og brudd på dem kunne få relativt
store konsekvenser. Dette fikk Else i Bøgenæs` Så liten er verden erfare. Som vi så i
kapittel tre ble hun oppsagt fra jobben som lærerinne på grunn av den overnattingen hun og
Fredrik hadde vært nødt til å ta på en fjellhytte under en snøstorm.
Bøkene poengterte at det var forskjell på en flørt og den store kjærligheten. Mens
det sistnevnte var varig, var flørten flyktig. Flørten ble sammenlignet med en slags
barnesykdom som de fleste ble kvitt etter en stund.29 Det var visse jenter og gutter man
flørtet med, gjerne fordi de var morsomme og vakre, men det var personer av en annen type
de ble glad i. Det er vel nærmest en selvfølge at heltinnene var av den siste typen. Nedenfor
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skal vi se på de ulike trekkene som skilte den flyktige flørten fra den jenta som ble ansett
som den rette å satse på.

Å være seg selv
For de selvstendige, frihetskjære heltinnene var det også et ideal å være seg selv, i
betydningen være naturlig og ekte.
Om Kate Alm i Ingen Chanse av Bøgenæs ble det sagt at “hun var anderledes enn
andre unge piker”.30 Lignende kommentarer dukket opp i flere av bøkene.31 Det var altså
gjerne noe spesielt ved heltinnene; de var ikke som andre ungpiker. Årsaken til dette kan
være at heltinnene som nevnt var forbilder eller bærere av idealer. De var slik andre jenter
burde ha vært.
Kontrastering var et vanlig virkemiddel i bøkene. For å få fram det som var positivt,
idealene, ble det negative tydeliggjort. Derfor var det vanlig at en eller flere av bipersonene
i bøkene ble framstilt i et negativt lys. Disse jentene, som fra nå av blir kalt ‘andre
ungpiker’, kan sees som bærere av antiidealer, det vil si av slike egenskaper det ikke var
ønskelig at en ung jente skulle ha. Ofte var de heltinnenes rake motsetninger.
‘Andre ungpiker’ minnet på mange måter om den vampete kvinnetypen som var et
nytt kvinneideal i tida og som ble beskrevet i kapittel to. De jentene som ble framstilt i et
negativt lys var alltid forfengelige og jålete. Dette må sees som en motsats til idealet om å
være naturlig og ekte. Frøken Amseth, hun som ikke hadde arbeidsmoral, var på flere måter
en klar kontrast til det som var idealet. Hun hadde altfor røde negler og ditto munn, kunstig
forlengende øyevipper og utallige hårruller. Frøken Amseth visste selv at hun med sitt pene
utseende var “farlig” for det annet kjønn.32 Hun var en slik jente som mange menn falt for,
akkurat som Judiths kusine Eva i den samme Wiborg-boka.
Likedan som det var forskjell på en flørt og den store kjærligheten, var det forskjell
på om en jente hadde it eller det. Dette kom fram av en samtale Judith hadde med den
mannlige bipersonen Nymann. Etter at han hadde fortalt at han hadde vært forelsket i
henne, sa han:
Ja, så blev jeg forelsket i Eva, naturligvis. Det kan jo ikke et normalt mannfolk
undgå. Hun er veldig pen og charmerende og alt sånt, men hun mangler -
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ikke ‘it’ men det. Hvis De forstår, hvad jeg mener.33

Vi får ingen nærmere forklaring på hva han mente. Hovedpoenget var at det nesten var
uunngåelig å bli forelsket i Eva, men at det også var noe som gikk fort over. Hun hadde ‘it’,
som betydde at hun var pen og sjarmerende, men manglet likevel noe. Det hun manglet var
‘det’, det vil si de verdifulle egenskapene og den substansen en ideell ungpike skulle ha.
Forskjellen på om en jente hadde ‘it’ eller ‘det’ må sees i lys av den ovenfor nevnte
forskjellen mellom flørt og kjærlighet. Når det kom til stykket så var det ikke det
tiltrekkende ytre, men den rette personligheten som betydde noe.
Det var et ideal for de selvstendige unge jentene å være søte. I flere av bøkene ble
det sagt at det var bedre for en jente å være søt enn å være vakker. Judith Ring var ingen
“strålende skjønnhet som alle stirrer på”, men hun var søt og snill og derfor “mere
verdifull” enn Eva.34 Også de fleste andre heltinnene ble beskrevet som søte.
Idealet om å være søt har sammenheng med idealene om å være naturlig og ekte. For
å kunne bli en strålende skjønnhet, var det gjerne nødvendig med en del tidkrevende
forarbeid. Heltinnene skulle være feminine, men det skulle ikke være tilgjort. Derfor var det
heller ikke positivt å bruke for mye sminke. Den jålete frøken Amseth var et eksempel på at
dette var negativt. Det samme var Tit Bull, Ruth Langes forførende venninne. “Jeg elsker å
se vovet ut”, var svaret hun ga Ruth som kommenterte at hun ville være “mye søtere og
finere med litt mindre sort og rødt”.35 En erfaring med en innpåsliten kavaler fikk henne til
å skifte syn. Hun klandret seg selv for å innby til “uanstendige forslag” ved å se “sånn ut”.36
Bøkenes heltinner brukte som regel lite eller ingen sminke. De kunne kanskje ha
permanentkrøller og muligens brukte de noe pudder, men idealet var altså å være naturlig.37
Det naturlige som ideal viste seg også i klærne. Selv om heltinnene som regel var
opptatt av å se ordentlige ut, så var det ikke noe ideal å fråtse i dyre og moteriktige klær.38
Enkelhet var en dyd. En biperson gjorde seg opp noen tanker da hun en varm sommerdag så
den unge enka Randi Johnsen i en enkel, lys sommerkjole: “Hun var ikke ‘smart’ på noen
måte, bare så enkel. Så tvers igjennem kvinnelig.”39
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Det kvinnelige og søte skulle altså ikke være tilgjort, men heltinnene skulle heller
ikke være bevisst sitt eventuelle pene ytre. Randi Johnsen ble beskrevet som søt og
ubevisst, og dette ble sett på som typisk feminint: “kvinnelig het det visst i de gode, gamle
dager.”40
Selv om det var de ‘andre ungpikene’ som var “de slemme”, var heller ikke bøkenes
heltinner perfekte, iallfall ikke i utgangspunktet. Det hendte tvert imot at de hadde noen av
de negative trekkene til ‘andre ungpiker’. I noen tilfeller trodde heltinnene først at et
vakkert utseende betydde alt. Både Kari Strand i Ravns På avbetaling og Unni Bjørk i
Saxegaards Men så kom sommeren ble oppslukt av en overflatisk tilværelse hvor de for det
meste tenkte på klær og utseende, fest og moro. De lignet ‘andre ungpiker’ og var mer
vakre enn søte. Også Saxegaards Benedicte Helmer hadde vært slik. Men heltinnene
gjennomgikk alltid en modningsprosess, og ved bokas slutt hadde de endret seg til det
bedre.
Det var et ideal i bøkene å legge mer vekt på de indre verdier enn de ytre. Det var
bedre å bruke tida til å utvikle de indre enn de ytre sidene ved seg selv. Dersom heltinna
ikke var klar over dette i begynnelsen, så var hun det alltid ved bokas slutt. Ravns Kari
Strand våknet da hun ikke lenger klarte å betjene den gjelden hun hadde satt seg selv i for å
henge med på utseende-fronten. Saxegaards Unni våknet i møtet med den jordnære familien
til bonden Rune. Begge heltinnene endte opp med å erkjenne at det beste var å være seg
selv og at det indre betydde mer enn det ytre. Ravn fortalte i et intervju at moralen i På
avbetaling var at Kari var like god før hun fikk alle sine fine avbetalingsklær som da hun
opptrådte med dem.41 Det var ganske vanlig at de utvalgte bøkenes ‘allment aksepterte
moral’ var de menneskelige verdiene, de indre egenskapene, som betydde noe.
‘Andre ungpiker’ framsto gjerne som overflatiske, ansvarsløse og tankeløse. I tillegg
til å være opptatt av sitt eget utseende, var de kun opptatt av more seg og av å flørte. I
Wiborgs bok April hadde den lite sympatiske fru Berring mange innvendinger på datterens
oppførsel og personlighet. “Hvorfor kan du ikke le og fjase og more dig som de andre unge
piker, Ellen?”, spurte hun bebreidende.42 Svaret ble ikke gitt, men det er naturlig å tolke
boka og forfatteren dithen at idealet ikke var å være slik mora ønsket. Grunnen til denne
tolkningen er nettopp at fru Berring ble framstilt i et lite flatterende lys; hun var ingen god
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mor, men lignet mer en pyntesyk ungpike. Idealet var å følge Ellens eksempel; hun var seg
selv uansett hva andre mente.
I samtida var det, kanskje spesielt for den øvre middelklassen, både populært og
vanlig å røyke, og de mange sigarettreklamene formidlet tidas nye kvinneideal. Også i de
utvalgte bøkene ble det framstilt som ganske alminnelig for unge jenter å røyke. Men
idealet var å ikke røyke. Igjen er det grunn til å nevne Wiborgs Ellen Berring. Hun ble
mobbet av andre unge og av sin egen mor fordi hun ikke ville ta en sigarett. Fru Berring
hadde enda en innvending på datteren, som hun mente var sta og egen; “bare den ting at hun
ikke vil ta sig en cigarett som andre unge piker?”43 I den samtalen som foreløp mellom fru
Berring og Trygve, bokas helt, kom det fram at den alminnelige mening var at det var
“gresselig uselskapelig” å ikke ville ta en røyk. At forfatteren var av en annen mening
kommer fram av at alle de som røykte ble negativt framstilt, mens både heltinna og helten
tok avstand fra det. I de fleste bøkene var det bare de negative ‘andre ungpikene’ som røkte.
Også dette viser at det var et ideal å holde seg unna. Dersom en heltinne røkte, som for
eksempel Benedicte, så var det bare for en kort stund, de sluttet alltid etterhvert.
Et annet ideal var å ikke strebe etter å bli populær. Fru Berring syntes Ellen burde
overvinne den slags egenheter det var å ikke ville ta en røyk, om ikke annet så for å bli mer
populær.44 Da hun stilte dette som et spørsmål til Trygve parerte han henne med å spørre:
“Spiller det egentlig sånn rolle å være populær? Er det ikke viktigere å være noget for den
eneste ene?” Dette viser oss at idealet var å være seg selv og at det ikke skulle være
nødvendig å gjøre noe som ikke føltes naturlig hvis hensikten var å bli populær. Idealet om
å bare bry seg om å være populær hos den man elsket og etterhvert skulle gifte seg med
fantes i flere av bøkene. Det var sjelden heltinnene var den typen som tiltrakk seg alles
oppmerksomhet og som elsket det. Dersom hun var opptatt av å sammenligne seg med
andre og av å bekymre seg for hva andre syntes, kunne hun fort bli satt på plass: “Du må
ikke gå omkring og tenke på det, du må ikke forsøke på å bli populær - -”, var de sinte, men
velmenende ordene Judtih Ring fikk fra helten, Hans Lange Moe.45
Det var et ideal for heltinnene å være en god kamerat. Ordet ble brukt av gutter som
ville rose jenter for måten de var på, og kan derfor sees i sammenheng med jentenes
popularitet hos ‘den ene’. At en heltinne var en kamerat betydde at hun var en det gikk an å
snakke med; at hun hadde egne tanker og meninger, var belest, interessert og intelligent.
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Også på denne måten var heltinnene i kontrast til de overflatiske ‘andre ungpikene’. Disse
andre var både lite interessante for guttene å ha som kamerater og selv lite interessert i å
være det. Disse jentene var ofte bare ute etter en flørt. Etter at bipersonen Eivind Holth
hadde fulgt Wiborgs Kari Brun hjem fra en korøvelse tenkte han at han hadde hatt en lang
og hyggelig spasertur med henne “uten noen slags invitt til den sedvanlige flørt, som de
fleste piker tok som en selvfølge når et par kom på tomannshånd [...]”.46
Et annet ideal gikk på at heltinnene skulle være anstendige eller skikkelige.
Kontakten med det annet kjønn var som vi har sett gjerne god, de kunne være både
kamerater og kjærester. Likevel var bøkene sømmelige, som sjangeren jo skulle være. Det
var kun Saxegaards Benedicte Helmer som levde det som ble sett på som et utsvevende liv;
hun hadde seksuelle forhold før ekteskapet. I neste kapittel skal vi se hvilket oppstyr dette
vakte i samtidas dagspresse. Men selv denne heltinna skikket seg til slutt; Benedicte endte
opp med To værelser og kjøkken, som jo var bokas tittel. Idealet i denne boka skilte seg
ikke nevneverdig fra idealet i de andre. Dette kan jeg si med støtte i forfatterens intensjon
med boka, som jeg skal komme tilbake til i neste kapittel.
De naturlige heltinnene var også svært glade i naturen. Dette kan være et tegn på at
det var et ideal å være jordnær. Heltinnene brukte naturen til mer enn friluftsliv i lystige
lag. De var gjerne fysisk aktive og glade i å gå turer i naturen, enten til fots eller på ski.
Også dette var typisk i samtida. Bøgenæs` Else Dagen savnet Oslo og det å gå på ski var
hennes eneste fornøyelse mens hun bodde på Storsjø.47
Som et resultat av at de var fysisk aktive var heltinnene gjerne i god form. Et
gjennomgående trekk ved bøkene er at sportspiken, det vil si den sporty og spreke jenta,
som for øvrig var så typisk for tida, var et ideal.48 Et godt eksempel på dette sporty idealet
er forsidebildet til Så liten er verden som illustrerer Else Dagen som går på ski. Hun har
nokså kort hår og er funksjonelt kledd i langbukser og tykk genser. Et lite stykke bak henne
kommer bokas helt, Fredrik Palm. Dette, samt det fornøyde ansiktsuttrykket hennes, viser at
hun er sprek og at hun liker å gå på ski. Også Wiborgs Ellen Berring og Bøgenæs` Kate
Alm er eksempler på slike spreke jenter.49
Idealet om å være sporty kommer også fram av beskrivelsene av heltinnenes
utseende. Ellen Berring ble observert på ski ned Brattlibakken og vi kan formelig se
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beundringen i blikket til bokas helt da han så at hun var iført vindjakke, mørkeblå knickers
og en ildrød topplue på snei over det lyse håret.50 “Hun var ganske sveisen i sportsantrekk”,
sa den kjekke Fritz Hals etter at guttejenta Kate Alm, iført lange skibukser og anorakk,
hadde gått ut for å gå på ski. Han kalte henne også en “kvinne av idag”, og hadde helt rett.
Dette var typisk for norsk ungdom i 1930-åra, og en jente i sportsantrekk og lange bukser
ble gjerne oppfattet som moderne og stilig.51
Heltinnenes utseende har sammenheng med at de skulle være seg selv. Idealet om å
være i god fysisk form avspeilet hvordan jentene helst skulle se ut. Idealet var å være og å
se sunn og frisk ut.
Det var bedre for en jente å være litt lubben enn å være tynn og skranglete, men de
fleste heltinnene var slanke. Et illustrerende eksempel på hva som ble ansett som fint og
mindre fint er utviklingen i hushjelpen Kari Brun sitt utseende. Hun var tynn og fikk høre at
hun så visst ikke trengte noen slankekur. Leserne blir fortalt at kommentaren ikke var ment
som noe kompliment og at Kari straks oppfattet “den lille snerten av forakt for den
skranglete figuren.”52 Etterhvert som hun la på seg og fikk mer fylde og farge i kinna, fikk
hun mange rosende ord om sitt utseende: “så godt De ser ut! Brun og frisk og nesten
lubben.”53
Det var et sunnhetstegn å være brunbarket, slank og å ha røde roser i kinnene. Det å
være brun i huden ble assosiert med å være sunn og frisk. Dette var typisk for tida;
mellomkrigstida var solbadingens store tid og det å være brun var et nytt og utbredt ideal.
Den brune huden ble en kontrast til det bleke utseendet kvinner skulle ha tidligere. Den
sporty guttejenta Kate som “var brun som en tater” fikk høre at hun så velsignet sunn og
frisk ut.54
Ovenfor har vi sett hvordan bøkene mente at ungpiker ideelt sett burde være. Samlet
sett tegnet bøkene et bilde av en feminin jente som var naturlig, søt og sporty, men som
samtidig hadde en del mannlige dyder; hun hadde stå-på-vilje, handlingskraft og
oppfinnsomhet, og var realistisk og fornuftig. Hun forsørget seg selv, var svært selvstendig
og i en viss grad opptatt av å realisere seg selv. En del av det å realisere seg selv kunne være
å tenke framover, det vil si å planlegge sin framtid. Hvordan var det for heltinnene, hva var
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de opptatt av vedrørende sin egen framtid? Nedenfor skal vi se hvilke idealer som gjaldt for
kvinnerollen, det vil si for voksen-kvinne-tida.

KVINNEROLLEN I BØKENE
Det var et ideal for heltinnene i de utvalgte ungpikebøkene å inngå ekteskap. Bortsett fra
Grete Helmers som allerede var gift, ble alle forlovet. Som vi har sett var dette at bøkene
endte med forlovelse et av sjangerens typiske trekk. Forlovelse som ungpikebøkenes
naturlige sluttpunkt forteller oss at ekteskap var et selvfølgelig mål. Likevel betydde ikke
nødvendigvis denne slutten like mye i alle bøkene. Forlovelsen kan i visse tilfeller bare ha
vært en sjangerinnfrielse fra forfatterens side, men ekteskapet som mål ble uansett ikke
problematisert i bøkene. Samlet sett formidlet bøkene derfor ekteskap som ideal.
Aunes hovedoppgave om kvinnelighet i mellomkrigstida, på grunnlag av noen
utvalgte blader og tidsskrifter, forteller blant annet hva disse kildene sa om ekteskapet og
om kjønnenes innbyrdes forhold. Nedenfor vil hennes funn bli sammenlignet med mine der
det lar seg gjøre. Hun fant at ekteskapet var et udiskutabelt mål for kvinnene, ekteskapet var
med andre ord normen også i disse kildene.55
Det var ikke alltid spørsmålet “vil du gifte deg med meg?” ble stilt, men når heltinna
og helten på slutten av boka erklærte sin kjærlighet for hverandre lå det i kortene og av og
til ble det sagt rett ut at det var ekteskap og en felles framtid som var neste skritt. Et
inntrykk fra bøkene er at selve frieriet var blitt mindre høytidelig enn det hadde vært
tidligere. Dette kan ha vært et resultat av den nye, usentimentale kontakten mellom
kjønnene. “Det med å fri er i grunnen bare ord og fraser, ikke sant?” sa Arne til Ruth i
Ravns Vi yrkespiker, deretter bekjente de sine følelser for hverandre og ble forlovet.56 En
annen Arne, helten i Wiborgs bok Kari Hushjelp, fortalte sin far at han og Kari var “lissom
forlovet”. Faren spurte hva dette ‘lissom’ betydde og Arne svarte: “Du skjønner vel at nå
frir vi ikke høytidelig til en pike sånn som dere gjorde. Vi oppdager bare litt etter hvert at vi
liker hverandre, og så er alt klappet og klart.”57
Fullt så enkelt var det nok ikke. Et giftemål krevde nødvendige forberedelser. Det
var mange ting som skulle være på plass først. En årsak til at det ikke var gjort i en fei å bli
gift var datidas tankegang om at mannen først måtte kunne forsørge dem begge. Det var
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viktig med en fast og sikker inntekt. Her samsvarte som regel ungpikebøkene med normen i
samtida, for det var gutten som skulle ha dette i orden.
I samtalen med faren avslørte Arne selv at ikke alt var ‘klappet og klart’. Når han
snakket om å bli gift med Kari hadde han en tidsramme på et par år. Før det kunne skje
måtte han få seg en utdannelse og en jobb.58 Foruten en inntekt var det nødvendig å ha et
sted å bo, samt å ha det nødvendige utstyret. Dette utstyret var det jentenes ansvar å skaffe,
og i flere av bøkene måtte heltinna bruke tid på dette. Enten sydde de selv eller så måtte de
spare penger til å kjøpe det.59
Disse forberedelsene gjorde det nødvendig med en viss forlovelsestid, uten at vi kan
vite hvor lang den ble for disse heltinnene. Siden bøkene som regel slutter med forlovelsen
er det vanskelig å vite hvor gamle heltinnene var det de ble gift. Det vi kan vite er at det må
ha vært nærmere midten av heltinnas tyveår, siden gjennomsnittsalderen på bøkenes
heltinner var rundt 21 år. Og selv om bøkene endte med utsikt til ekteskap ser det ut til at
det ikke alltid var noe hastverk med selve bryllupet. Dette kommer spesielt fram i Bøgenæs`
bøker. I Så liten er verden fikk Else og Fredrik til slutt oppklart alle misforståelser og
erklært sine følelser for hverandre. Drømmen deres var å kunne skape et hjem sammen,
men det hastet ikke. Else som var 22 år sa til Fredrik: “-Ja, men om vi må vente et par år,
hva har det å si for oss som er så unge? Om vi må begynne smått, hva gjør det.”60
Men om ikke ekteskap hastet for alle, så var det også en vanlig oppfatning i disse
bøkene at forlovelsestida helst ikke skulle være for lang. I Saxegaards En time med rutebil
ble det sagt at moderne unge mennesker ikke forlovet seg før de visste bestemt at de snart
kunne gifte seg.61 Problemet kunne være, som i samtida ellers, å få alt på plass mens de
ennå var noenlunde unge. I virkeligheten var gjennomsnittlig giftemålsalder for tidligere
ugifte litt over 26 år, og tidas vanskelige betingelser for ekteskap hadde mye av skylden for
at de unges muligheter til å gifte seg ble framskutt i tid.62
For å bli gift i relativt ung alder var løsningen i bøkene å gifte seg på andre måter
enn det som hadde vært vanlig tidligere. Grete Helmers var den eneste av heltinnene som
var gift, og både hun og mannen slet for å få endene til å møtes. Det ble sagt at deres måte å
gifte seg på var en ny måte; giftemålet var en praktisk løsning på den situasjonen de hadde
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vært i. For å slippe å vente med å gifte seg helt til han kunne forsørge henne, valgte de å
gifte seg selv om det innebar at de begge måtte jobbe.63
I kapittel tre så vi at forhåndsomtalen av Hundre prosent kvinne betegnet ekteskapet
til Grete og Hans som et kameratekteskap. Betegnelsen stemmer ikke helt, for selv om ikke
Grete følte seg ordentlig gift, var de to offisielt sett gift. Begrepet kameratekteskap dukket
opp i løpet av mellomkrigstida og kan sammenlignes med våre dagers samboerskap.64 Det
at Grete og Hans valgte å gifte seg selv om ikke alle forholdene lå til rette for det, kan tyde
på at selv den løsningen var bedre enn å inngå et slikt uoffisielt ekteskap. Flere av
ungpikebøkene viser at kameratekteskapet absolutt ikke var noe ideal. Da var det til og med
bedre at hustruen jobbet, som Grete Helmers, eller å vente, som Else Dagen. Heller ikke i
Ravns bøker ble denne samlivsformen sett på som noe positivt; Ruths venninne Tit Bull
fortalte at hun aktet å inngå kameratekteskap med en mann, men til Ruths store lettelse lot
hun det være.65 Aune skriver at denne samlivsformen skapte reaksjoner i bladene og at den
antakelig var lite utbredt i perioden.66
Et annet uomtvistelig ideal i bøkene var at ekteskap skulle inngås av kjærlighet, og
ikke bli arrangert av foreldrene slik normen var noen generasjoner før. Heltinna valgte selv
sin kommende ektemann og valget var styrt av følelser.67
Som regel falt hun for en mann fra samme klasse eller lag av samfunnet som hun
selv. Helten var gjerne velutdannet; i disse bøkene var eller studerte han til å bli blant annet
lege, advokat, ingeniør, arkitekt og lærer. Dersom utdannelsen ikke var høy, hadde han
gjerne en god jobb, enten som selvstendig næringsdrivende eller som høyere funksjonær. I
et par av bøkene var helten bonde, men den ene av disse hadde likevel god utdannelse; han
var dyrlege.68
Heltene var gjerne noen år eldre enn heltinnene. Dette innebar at de ofte var ferdig
utdannet eller at de ble det i løpet av boka. De hadde dermed ofte kommet lenger i sin
utvikling enn heltinna, og var klare for neste skritt; etablering og ekteskap. Normen i
samtida var som sagt at mannen skulle forsørge sin kone, det såkalte forsørgelsesprinsippet.
Opplysningene om hvordan heltinnenes menn var, det vil si både bakgrunn, stilling, alder
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og personlighetstrekk, kan tale for at forsørgelsesprinsippet var rådende også i de utvalgte
bøkene. I de fleste tilfellene var dette også idealet, men som vi skal se formidlet bøkene et
mer komplekst syn enn som så.
Selv om alle bøkene hadde giftemål som ideal formidlet de ulike meninger om
hvordan en gift kvinnes rolle skulle være. Uenigheten gikk på hva salgs stilling hun skulle
ha som gift, det vil si om hun skulle slutte i jobben sin eller ikke. Dette igjen hadde
sammenheng med spørsmålet om hun skulle bli forsørget av mannen eller ikke.
Ett ideal bøkene formidlet var at kvinnen skulle være hjemmeværende og dermed bli
forsørget av mannen, et var annet at hun skulle kunne jobbe ved siden av hvis hun ønsket
det og dermed være økonomisk uavhengig av mannen. Som nevnt i kapittel tre kom disse
ulike idealene klart til syne i to av bøkene; Wiborgs Hundre prosent kvinne (1937) og
Ravns Vi Yrkespiker (1934). Måten de sluttet på illustrerer dette.

Å være 100 % kvinne
Grete Helmers, heltinna i den førstnevnte boka, hadde allerede vært gift med sin Hans en
stund, men fordi hun hadde jobbet på kontor hadde hun ikke følt seg ordentlig gift. Boka
endte som vi har sett med at Hans fikk fast jobb og at han sa til henne at hun kunne si opp
jobben sin. I lykkerus forestilte Grete seg sin oppsigelsessamtale med sjefen:
Jeg vil gjerne slutte en måned fra idag. - Min mann har fått fast ansettelse i skolen,
og jeg har fått posten som hans husholderske! [...] Men er den stillingen så godt
lønnet som deres kontorarbeide? spør han [...] Tusen ganger bedre, herr grosserer!
svarer jeg med et overlegent smil. Selv om lønnen som husholderske ikke kan
telles i kroner og ører!69

Hans, som var vitne til dette rollespillet, spurte henne hva det var hun regnet som lønn. Hun
tenkte seg litt om før svaret kom: “Jo, det skal jeg si dig, Hans: Jeg kommer til å føle mig
som hundre prosent kvinne!”70
Uttrykket ‘å være hundre prosent kvinne’ fra Wiborgs bok ser ut til å ha vært kjent i
samtida. Selv om det ikke kan dokumenteres tør jeg påstå at det i mellomkrigstida,
ihvertfall i 1930-åra, var en allmenn oppfatning av hva uttrykket betydde.71 Dette har sin
bakgrunn i at prosentuttrykket dukket opp i flere av de utvalgte bøkene. Det virker som det
var naturlig for disse forfatterne å bruke en slik symbolsk målestokk på kvinnelighet. En
forutsetning for at dette skulle være naturlig er at det rådet en felles oppfatning av hva som
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lå i uttrykket. Dette var nødvendig for at leserne skulle forstå hva forfatterne mente når
bøkenes personer ble omtalt som 100, 99 eller 50 prosent kvinne.72
En enkel fortolkning er at ‘hundre prosent kvinne’ betegnet en jente eller kvinne
som innehadde alle de egenskapene en kvinne ideelt sett skulle ha. Hvilke egenskaper dette
var kan fortelle oss mye om kvinnesyn og -idealer i samtida. Uttrykket ‘hundre prosent
kvinne’ kan med andre ord sees som et uttrykk for idealer, og ved å gå de utvalgte
ungpikebøkene nærmere i sømmene kan vi finne ut av hva som ble sett på som de typiske
kvinnelige egenskapene og den typiske kvinnelige væremåten i 1930-åra.

Å være hjemmeværende
I Wiborg-boka satt Grete et likhetstegn mellom det å være hundre prosent kvinne og det å
være hjemmeværende. Hun følte dobbeltrollen som husmor og yrkeskvinne problematisk
fordi hun ikke fikk gjort noen av delene fullt ut, og drømte om å være hjemmeværende på
heltid. Grete mente det var tre roller en hustru måtte fylle for å være den perfekte kone;
husholderske, kamerat og elskerinne.73 De to siste rollene hadde hun ikke problemer med,
men hennes manglende evne til å mestre den første gjorde at hun ikke følte seg som en
fullverdig kvinne.
Disse tre rollene som en hustru måtte oppfylle peker i retning av at den gifte
kvinnens fremste mål var å behage mannen. Dette samsvarer med Aunes funn. Hun skriver
at kvinnerollen i bladene og tidsskriftene var preget av at kvinnen hadde hovedansvaret for
den ekteskapelige lykke, at mann og barn var det viktigste for henne og at hennes egne
behov ble satt til siden. Hun skriver videre at denne kvinnerollen var akseptert og at det var
få som satte spørsmålstegn ved kjønnenes ulike funksjoner innenfor ekteskapet.74
Flere ting i Hundre prosent kvinne peker i retning av at idealet var å være
hjemmeværende og huslig. I Gretes venninnegjeng ble Tordis beundret og sett på som et
unikum. Hun hadde giftet seg straks etter artium med en nyutdannet arkitekt, og de to hadde
klart seg i Oslo i et år på hans inntekt. Tordis ble betegnet som et finansgeni og som et
arbeidsjern, som i hele sitt liv hadde vært huslig, laget mat og bakt kaker hjemme.75 Tordis
var på mange måter Gretes rake motsetning; Grete var skoleflink, men ikke huslig, mens
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Tordis var det motsatte. Grete beundret Tordis samtidig som hun var hennes vonde
samvittighet.76 Årsaken til dette må være at idealet for en gift kvinne var å ha disse huslige
egenskapene.
De fleste bøkene ser ut til å ha vært formidlere av samme ideal om å være
hjemmeværende som Wiborgs Hundre prosent kvinne. De to andre bøkene av Wiborg
formidlet det samme synet. I Kari Hushjelp ble det sagt at kvinnens plass var i hjemmet og
at det ikke var riktig å nedvurdere husmorrollens verdi. Helten Arnes sinte tale til sin søster
Elna, som var en selvstendig, ugift tannlege, viser dette:
Du er blitt innpodet med at de som steller huset er noen laverestående vesener.
Det er jo maten vi lever av - og det er husene vi bor i dag og natt. Er det ikke mest
naturlig at kvinnen har sitt arbeide der og ikke utenom huset?77

Målet var at Kari Strand etter en stund skulle slutte i den nyanskaffede kontorstillingen, og
heller ta seg av hjemmet.78
Selv om det ikke alltid ble sagt like klart, ser det ut til at de fleste heltinnene planla å
slutte i sine jobber etter at de ble gift. Det gjorde, som vi så i kapittel to, også de fleste av
virkelighetens gifte kvinner. I disse ungpikebøkene skulle til og med Saxegaards
selvstendige journalist Benedicte slutte i jobben for å hengi seg til rollen som kone og mor,
om enn med noe frilansjobbing på si.
To unntak var Ravns heltinner, Ruth og Judith. De skulle etter alt å dømme fortsette
i jobbene sine. I tillegg var situasjonen litt spesiell for to av Saxegaards heltinner som ble
gift med hver sin gårdbruker; Helle og Unni ble med det hjemmeværende, samtidig som de
sannsynligvis hadde ansvar for visse typer av arbeid på gården.
Å være dyktig
Grete var ikke bare opptatt av å være hjemme. Det var også viktig for henne å være dyktig
på hjemmebane. Idealet om å være en flink husmor samsvarte med samtidas
profesjonalisering av husmorrollen.
Grete hadde aldri interessert seg for huslige sysler, hun hadde ikke lært noe
hjemmefra og var heller ikke særlig flink. Hun syntes matstell var vanskelig og hatet
husarbeid: “Redselsfullt, trykkende, forstemmende, gørr kjedelig, trettende, enervervende!”
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sa hun da hun skulle beskrive det hun kalte for “møkkaarbeide”.79 Hennes manglende
kunnskaper og evner var til stor bekymring for henne selv gjennom hele boka. Hun klandret
sin mor for at hun ikke hadde lært det nødvendige. Grete hadde gått på skole siden hun var
syv år og det hun kunne var litt språk, matematikk, maskinskriving og stenografi. I tillegg
kunne hun spille piano, synge, strikke kunstferdige jumpere og fikse opp de gamle
kjolene.80 Men dette var ikke nok.
“Hu kan`ke steke karbenade engang. Og sånne skal gifte sig!”, sa nabokona hånlig
som en kommentar på Gretes utilstrekkelighet i husmorrollen.81 En hundre prosent kvinne
skulle kunne lage ordentlige middager og fine desserter fra damebladene. Hun skulle også
vite slike ting som hvordan en makrell skulle tørres, meles og stekes, og hvor brunt smøret
skulle være i panna. Dessuten skulle hun bake brød og kaker, og kjenne til resten av de
huslige hemmelighetene. Grete gjorde ingen av delene. Likevel sa Hans at han var fornøyd,
og påpekte at han aldri hadde “grint over at du ikke er racer i salater og sauser og bløtekaker
og majones, og hvad det heter alt det mystiske som rotes sammen for å friste vår gane.”82
Det var flere enn nabokona som kommenterte Hans og Gretes ekteskap. En eldre
dame på kontoret, frøken Jensen, blandet seg inn i en samtale og sa at hun syntes synd på
Hans fordi han måtte hjelpe til hjemme. Hun mente det bare var rimelig hvis det endte med
“skilsmisse og mye annet rart når mannen måtte ha det på den måten”. Frøken Jensen kan
sees som en representant for synet om at den tradisjonelle kvinnerollen var den beste. En
annen kollega, den unge fru Paust tok til motmæle mot den gamle frøkna og svarte ironisk:
“Han har det så vondt, så. Kona fø`r sig sjøl og betaler halvparten av husleien. Hun får aldri
en øre til klær, og hun spanderer av og til en kino på den ‘stakkars mannen’ også.” Likevel
ser det ut til at det var den tradisjonelle kvinnerollen Wiborg selv forfektet, for Grete tok
frøken Jensens mening innpå seg og gjorde etterhvert noe med situasjonen.83
Boka viser at opplæring ble sett på som nødvendig. Dette viser at de kvinnelige
egenskapene ikke var naturgitte.84 Grete tok et husstellkurs på Toten for å bedre sine
huslige ferdigheter. Den sommeren tok hun til seg det hun kunne av kunnskap. Hun skrev
ned alt det de lagde og ønsket seg “fire klebrige hjerner” for å fastholde alle gullkorna fra
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høytlesning av artikler om “kulinariske og sanitære emner”.85 Både teori og praksis var en
del av opplæringen, selv om hovedregelen var at ‘øvelse gjør mester’. I et brev til Hans
fortalte hun at hun hadde lært utrolig mye på den ene uka som hadde gått, og at hun nå var
på vei “henimot de hundre prosent”.86

Å skape et hjem
Den viktigste oppgaven for den gifte kvinnen var å skape et hjem, både for seg selv, sin
mann og sine framtidige barn. Hjemmet ble tillagt stor betydning i bøkene, og mora var den
som skulle og kunne skape et godt hjem. At hjemmet ble sett på som kvinnens domène,
samsvarte med normen i samtida. Dette kan sees i sammenheng med kvinnens ansvar for
den ekteskapelige lykken.
Hva som ble sett på som gode, fremtidige koneemner for bøkenes helter var preget
av dette synet om at kvinnens plass var i hjemmet. På mange måter var disse koneemnene
kontraster til ‘andre ungpiker’ som ble nevnt under ungpikerollen. Dette betyr samtidig at
heltinnene var gode koneemner. Helten i Saxegaards En time med rutebil hadde klare
formeninger om hvordan hans kone skulle være. Torstein ville ikke ha giftet seg med en
spansk, temperamentsfull skjønnhet, som dessuten var litt dum:
Ærlig talt vil jeg heller ha en stille, hverdagslig kone som stopper strømper og koker
graut, enn en ildfull skjønnhet som hiver tallerkener i hodet på folk når noe går
henne imot. [...] Og dumme kvinnfolk kan dere ha for mig. en kvinne skal være slik
at det går an å snakke med henne. Kamerat, altså.87

Fredrik i Bøgenæs` Så liten er verden ville ha en kone som kunne gi ham et hjem. Da han
snakket om en mulig framtidig kone sa han at han ønsket å gifte seg med en ung jente som
lignet hans mor som hadde vært lys, blid, hjertevarm og god.88 Det samme idealet kom til
syne i Wiborgs bøker. Ellen Berring ble betegnet som lite egoistisk og beskjeden, og det var
tydelig positivt at hun “hørte til de sjeldne kvinner, som hadde evnen til å skape et hjem,
hvor mannen fant hvile og forståelse etter endt arbeid.”89
Mødre var avgjørende for et harmonisk hjem. Det ser ut til å ha vært et ideal for
bøkenes heltinner å bli slike gode morsskikkelser som sørget for å skape et hjem. I Så liten
er verden snakket lærerinna Else Dagen og helten Fredrik om at de begge lenge hadde
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savnet et hjem, og at de var enige om at hjemmet ikke ble det samme da mødrene deres
døde: “Å miste mor var det samme som å miste hjemmet”, sa Fredrik og Else var enig. Da
mora døde ble omsorgen borte. Det var ingen som sa “du skal ikke” og hun fikk gjøre som
hun selv ville.90 Også enka Randi i Sol i november hadde savnet et hjem og en mors varme.
Faren hadde vært streng og kald, og hjemmet hadde vært stille og dystert som et
gravkammer.91 Flere av bøkene understreket viktigheten av å vokse opp med en god mor.
Vi har sett at mange av heltinnene hadde mistet sin mor, og at andre kunne savne
morskjærligheten selv om mora levde. Det siste var tilfelle for Ellen Berring, hvis forhold
til mora langt fra var nært og varmt. Etter sin egen vonde oppvekst hadde Ellen erfart at noe
av det verste et lite barn kunne oppleve var å føle seg i veien eller til overs. Hun mente det
var verre å ha en levende mor som ikke bryr seg, enn å ha en død mor som en ikke husker
“og som en kan utstyre med de vakreste egenskaper”.92
Fru Berring er et klassisk eksempel på en dårlig mor: “Hun hører til de kvinner som
ikke burde båret morsnavnet”, sa bokas helt.93 Hun var jålete og selvopptatt, hun
forskjellsbehandlet sine to barn og kalte Ellen for et mislykket produkt. Den lille Marit
observerte straks at fru Berring var pen, men at hun ikke hadde “mammaøyne”.94 Dette
symboliserte antakeligvis den manglende morskjærligheten.
Typisk for bøkene er at det var svært merkbart dersom morskjærligheten av en eller
annen grunn manglet; et hjem uten en kjærlig mor var ikke et ordentlig hjem. Dette til tross
for at fedrene kanskje levde. Fedrene var også viktige for heltinnene, men deres rolle var
mer tilbaketrukket. De hadde ansvar i form av å være forsørger, derfor jobbet de utenfor
hjemmet. I disse bøkene, som i samtida ellers, var det altså mora som hadde det egentlige
ansvaret for hjem og barn.
Selv om kvinnens stilling i hjemmet var sterk, var det stort sett enighet i bøkene at
det måtte to til for å skape et hjem. På slutten av Så liten er verden ble Else og Fredrik
sammen enige om å skaffe seg et hjem. Randi Johnsen, den unge enka i Bøgenæs` Sol i
november fikk merke hvor slitsomt det var å være alenemor. Hun fortalte bokas helt at
nervene sto på høykant, og at det skulle noe til å være både mann og kvinne.95 Begge parter
var viktig og nødvendig fordi de hadde ulike roller å fylle, det vil si ulike oppgaver.
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Mens det i familieukebladet Allers ikke skapte noen som helst debatt at kvinnen ble
framstilt som hjemmearbeidende og mannen som utearbeidende, ble kjønnenes ulike roller i
ekteskapet til en viss grad tatt opp til diskusjon i ungpikebøkene.96
En annen forskjell mellom ukebladet og ungpikebøkene er at det ikke var snakk om
noen gjensidig samtale mellom mann og kone i ukebladet; kvinnen skulle være den som
lyttet.97 I ungpikebøkene var det en annen vinkling, da det som oftest var gjensidige
samtaler mellom bøkenes helter og heltinner. Yrkespiken Ruth som fikk viljen sin til slutt
er ett eksempel på dette. Et annet eksempel er ekteparet Hans og Grete; de to snakket mye
sammen og lyttet til hverandres meninger. Det kan med andre ord se ut til at bøkenes
heltinner ikke var like selvoppofrende som ukebladets kvinner ble framstilt. Dette kan sees i
sammenheng med den selvstendige ungpikerollen.
Til tross for at idealet i Hundre prosent kvinne var at kvinnen var hjemmeværende,
spurte Grete Hans om det var rettferdig at alt husarbeidet hvilte på kvinnen selv om hun
hadde sitt egentlige arbeid utenfor hjemmet akkurat som mannen. Hun stilte seg kritisk til
situasjonen slik den var for gifte kvinner i jobb. Svaret hun fikk var at det nok var blitt en
vane. Da Hans, for å tilfredsstille Grete, forsøkte å stoppe et hull på sin egen strømpe,
endret hun mening: “Å nei, det klær dere ikke å sitte med sånt”, var kommentaren han fikk.
Hun tok forbehold om at dette nok også var en vanesak, men konkluderte likevel med at
hun foretrakk å ta seg av strømpene hans hvis han ville bruke hammer og tang. De ble enige
om å fremdeles praktisere “arbeidets fordeling”.98
Det unge ekteparet diskuterte også dette med at han skulle forsørge henne. Hans
likte ikke tanken på at Grete skulle tegne egen livsforsikring. Årsaken var at han mente det
var mannens oppgave å være forsørger. Grete beskyldte ham for å være bærer av moras
gammeldagse syn på mann kontra kvinne; at mannen var “et høiere vesen” enn kvinnen.99
Hans samtykket i at han var enig med sin mors kvinnesyn:
Hun oppfattet kvinnen som helt ut kvinne og ikke som en imitasjon av mannen.
Hun mente - som jeg - at kvinnen blir mest fornøid når hun utvikler de spesielt
kvinnelige egenskaper og ikke streber efter å overta de stillinger som ligger til
rette for mannen.100

Da Grete sa at dette var bra som teori men at det ikke passet inn i deres tid, svarte Hans noe
som det er grunn til å tro at Wiborg selv mente; at tida de levde i hadde mange skavanker
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som det var all grunn til å ta avstand fra. En av disse skavankene var at begge to, både hun
og han, ønsket å være nummer en i ekteskapet, mens de ikke kunne nummereres på grunn
av at de var så forskjellige: “Det er ikke grads, men vesensforskjell på de to. Derfor må det
settes i hver sin klasse.”101 Mannen og kvinnen hadde ulike roller i ekteskapet. Dette var en
oppfatning som også var typisk i samtida.102
På slutten av boka ble ekteskapet sammenlignet med en skute, der mannen var
skipper og kvinnen var maskinmester. Hans fortrakk å stå på kommandobroen som skipper,
men siden det var maskinmesteren som bestemte farta og som rådde over de skjulte
kreftene som drev båten fram, var kvinnens rolle i ekteskapet av stor betydning. Han
innrømmet derfor at det var kvinnen som var motoren i ekteskapet.103

Å bli mor
Bøkene har vist oss at et godt hjem var viktig både i oppveksten og senere i livet, og at
mora hadde mye av ansvaret. Dette peker i retning av en annen viktig ting som ventet
heltinnene som gifte kvinner; nemlig å få barn. Bøkene handlet ikke mye om dette;
heltinnene tenkte ikke ofte på at de skulle ønske de var mor eller at de gledet seg til den tid
kom, heller ikke omgikk de barn i særlig grad. Likevel er det naturlig å anta at dette var
målet, i samsvar med normen i samtida.104
Wiborgs Grete Helmers og Saxegaards Benedicte Helmer drømte om å få barn. For
Grete Helmer var det å selv bli mor en viktig del av det å være hundre prosent kvinne. Det
var den økonomiske situasjonen de var i gjorde at de måtte vente, og dette tynget henne. I et
anfall av bitterhet frarådet hun Linda fra å gifte seg hvis hun ikke hadde råd til å få barn.
For Grete ble tanken på at hun ikke kunne få barn som “en moden verk”, derfor ble hun
misunnelig da ‘unikumet’ Tordis ble gravid.105
Det å få barn ble sett på som en velsignelse. Som vi har sett var Randi Johnsen mor
til en liten gutt, i etterordet til En time med rutebil hadde Helle Falsen, da gift med Trygve
Phil, fått en sønn, og på slutten av To værelser og kjøkken var Benedicte Helmer gravid.
Benedicte hadde vært opptatt av tanken på å bli mor en stund før hun ble gravid. Hun så på
barnet som noe hellig. En ting var at unge mennesker kunne “handle ‘lettsindig’, som det
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heter i gjengs språkføring”, noe helt annet var det med barnet. Et barn skulle ikke være noe
uhell, men være ønsket og laget av kjærlighet.106 Det er mye som tyder på at idealet i
bøkene var å bli en god mor på linje med den ideelle morsrollen som ble beskrevet overfor.

Å være yrkeskvinne
Ruth var av en ganske annen oppfatning enn Grete av hva som var best for henne etter at
hun og Arne ble gift. En stund etter den krangelen som hadde ført til brudd mellom dem,
ble de gjenforent. Arne ga etter for Ruths vilje og spurte henne om hun og forretningen ville
gifte seg med ham. Boka ble avsluttet med at Ruth, som Arne kjærlig kalte sin “lille
yrkespike”, sa:
‘Jeg håper du aldri skal angre at du gifter dig både med forretningen og mig,’
sa Ruth stille. Så rettet hun sig op og sa med lysende øine: ‘Du skal aldri komme
til å gjøre det, for jeg skal vise både verden og dig, at en yrkeskvinne kan være
både en god husmor, hustru og mor!’107

Hun ønsket altså både å være husmor, hustru, mor og yrkeskvinne. For henne utlukket ikke
det ene det andre.
Ruth skiftet mening i løpet av boka. Først forfektet hun et gammeldags ideal og
mente at det beste måtte være at en gift kvinne stelte sitt hus: “Størsteparten av oss bør ha
mann og hjem og barn med noen interesser utenfor, så det hele ikke blir for ensformig [...].”
Hun syntes det var galt av en gift kvinne å “sitte i veien for noen på et kontor”. Denne
meningen, som hadde sammenheng med tidas vanskelige arbeidsmarked, delte hun med
mange i samtida. Men etter å ha sett hvilke konsekvenser det fikk for venninnene at de
måtte slutte i jobbene, skiftet hun mening. Alle burde ha rett til å jobbe var konklusjonen.
Det var et ideal å slippe å be sin mann om hvert øre.

Å være ugift kvinne
Normen i bøkene var altså å bli gift, men enkelte voksne, ugifte kvinner var sterke forbilder
for heltinnene. Det er mye som tyder på at det ble stilt andre krav til ugifte kvinner enn til
de gifte. På mange måter er disse kvinnenes kvinnerolle en forlengelse av bøkenes
ungpikerolle; mye fordi de var selvforsørgende og selvstendige. Mange av de samme
normene gjaldt for både ungpiker og ugifte kvinner.
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I Saxegaards bøker var det flere sterke ugifte kvinneskikkelser. I To værelser og
kjøkken var det advokaten Solveig Strand som ble beundret, mens legen Elsa Nordvik var et
forbilde i En time med rutebil.
I Bøgenæs` Så liten er verden ble ugifte kvinner, frøkner, framstilt som bitre, sure
og ensomme. Else følte en periode et visst fellesskap med dem, og mente at det var få som
var mer ensomme enn “nettopp den slags kvinne”, årsaken var at følelsene, som ingen
hadde bruk for, lå demmet opp i dem.108

AVSLUTNING
Idealet for voksen-kvinne-tida var å være gift. Alle bøkene endte med ekteskap eller med
utsikt til det, det vil si forlovelse. Som i samtida for øvrig ga bøkene et bilde av dårlige
vilkår for dem som ønsket å gifte seg. Denne blandingen av ekteskap som mål og
vanskelige betingelser fikk ulike utslag. Noen valgte å inngå kameratekteskap som var et
uformelt ekteskap mye likt våre dagers samboerskap, men dette ble ikke sett på som noe
positivt i disse ungpikebøkene. Det var det formelle ekteskapet som ble framholdt som
ideal.
Andre valgte å gifte seg på ‘andre måter’ enn det som hadde vært vanlig tidligere. ,
noe som kunne innebære at kona måtte fortsette å jobbe utenfor hjemmet. I de fleste bøkene
var idealet i tråd med den tradisjonelle kvinnerollen; at kvinnen var hjemmeværende og ble
forsørget. På dette området var det som vi har sett uenighet mellom forfatterne. Ravns
heltinner var opptatt av å kunne være økonomisk uavhengig, og av å kunne fortsette i et
yrke de likte også etter ekteskapet. Ravn kan sies å ha vært den av forfatterne som formidlet
tanker om et ønske om å bedre den gifte kvinnens stilling. Selv om hun tilhørte ‘den eldre
garde’, var hun mer radikal i sitt kvinnesyn enn de to yngste.
En siste løsning på de dårlige vilkårene for å inngå ekteskap var å ta tida til hjelp.
Det ser ikke ut til at det var noe hastverk med å tre inn i rollen som voksen kvinne.
Ungpiketida kan sies å ha vært verdifull i seg selv, akkurat som ungdomstida var verdifull
for virkelighetens unge jenter.
I ungpiketida forsørget heltinnene seg selv og de var i en viss grad opptatt av å
realisere seg selv. Selvstendighet, stolthet, pågangsmot og oppfinnsomhet var viktige
egenskaper. Det var også viktig å være flittig og å ha en høy arbeidsmoral. Men utenom
pliktene var det viktig for dem å utvikle seg selv som person. Denne selvrealiseringen
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gjorde de til dels i jobben, men i ennå større grad på fritida. Fornøyelser og friluftsliv spilte
en vesentlig rolle i livene deres, og de hadde, slik Greve beskrev samtida, en usentimental
kontakt med gutter. Det var mindre voksenkontroll for jentene i ungpikebøkene enn det var
for virkelighetens unge jenter, men bøkene var likevel så sømmelige som sjangeren skulle
være. Kun Saxegaards bok om Benedicte Helmer skilte seg ut i så henseende, men også i
denne boka var idealet at heltinna skulle finne seg selv, roe seg ned, bli gift og bli mor.
Den personen jentene helst skulle utvikle seg til, står på mange måter i kontrast til
den erotiske vampen som ble beskrevet i kapittel to. Jentene skulle være seg selv i
betydningen være naturlig og ekte. De skulle ikke være sterkt sminket eller utpreget vakre.
Da var det bedre at de var søte. De selvstendige, gutteaktige jentene skulle være feminine,
ikke vampete. Enkelhet var en dyd, og det samme var det å være ubevisst sin egen
tiltrekning på det andre kjønn. Heltinnene skulle heller ikke være noen overflatiske flørter
som higet etter popularitet. Det var de indre verdiene som betydde noe. Det var viktig å ha
et velutviklet intellekt, å ha egne meninger, å være belest og å være en kamerat. Jentene
skulle også være sporty, noe som også skulle avspeile seg i deres utseende. Idealet var å
være brun i huden og å ha en sunn, slank og sterk kropp.
Etter å ha sett på de idealene bøkene formidlet skal vi i neste kapittel se nærmere på
hvordan samtida mottok disse bøkene og idealene. Avisomtaler av bøkene er kilden som
blir brukt for å binde sammen bøkene og samtida ellers.
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5
Samtidas kommentar
De utvalgte bøkene ble omtalt i mange av samtidas aviser. Som historisk kilde er
avisomtalene verdifulle fordi de kan leses som samtidas kommentarer på bøkene og på
idealene i dem. På den måten fungerer omtalene som et bindeledd mellom de fiktive bøkene
og deres samtid.1
Omtalene skjuler spennende motsetninger og ulike syn som viser at ungpikebøkene
skapte debatt i sin samtid. Bøkene ble ulikt mottatt i ulike fora, og argumentene som ble
brukt varierte. Samme bok kunne bli anbefalt på det varmeste i en avis, for så å bli frarådet
fra all lesning i en annen. Det hendte også at samme avis, av og til også samme anmelder,
kunne skrive om flere av de tolv utvalgte bøkene og gi dem svært ulik omtale.
Nedenfor skal vi fokusere på mottakelsen av tre av de utvalgte bøkene, fordi
omtalene av dem avspeiler interessante diskusjoner som kunne oppstå i kjølvannet av en
ungpikebok. To av bøkene tok opp samme tema og viste to sider av samme sak. Disse
bøkene, Ravns Vi yrkespiker og Wiborgs Hundre prosent kvinne, tematiserte som vi har sett
ulike idealer knyttet til kvinnerollen. Mottakelsen av disse bøkene kan sees som en del av
samtidas debatt om den gifte kvinnens plass i samfunnet. Kommentarene til den tredje
boka, To værelser og kjøkken, kan tilsvarende sees som en del av samtidas moral- og
seksualdebatt. Idealene i denne debatten dreide seg om ungpikerollen og om grensene for
hva unge jenter skulle bli servert av intime detaljer. Men først skal vi se på omtalenes
karakter og på hvordan de utvalgte bøkene, sett over ett, ble mottatt.

OMTALENE
Kildegrunnlaget er de samtidige omtalene av bøkene som er blitt samlet i avisutklipppermer og bevart i forlagenes arkiv. Kildematerialet består av rundt 300 utklipp fra landets
aviser, samt fra enkelte tidsskrift og magasiner. Utklippene er omtaler av de utvalgte
bøkene, med unntak av de tre Bøgenæs-bøkene og Kari Hushjelp av Wiborg.2
1

Andre kilder som er brukt i kapittelet er ulike tidsskriftsartikler og utdrag fra bøker hvor noen i samtida
uttalte seg om sjangeren ungpikebok.
2
Som nevnt i innledningen.
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Utklippene har en tidsmessig og geografisk spredning som gjør at samlingen må
kunne sies å gi et godt bilde av hvordan ungpikebøkene ble tatt imot i hele landet. De fleste
bøkene ble kommentert i de store riksdekkende avisene og i mange av landets regional- og
lokalaviser. Siden sjangeren som nevnt var av, for og om middelklassen, er det interessant
at bøkene ikke bare ble omtalt i borgerlige aviser fra urbane strøk. Selv om interessen var
størst i de store avisene i Oslo og Bergen, viser utklippsamlingene at ungpikebøkene fikk
spalteplass i aviser fra de fleste landsdeler og i aviser med ulikt politisk ståsted. Dette viser
at også arbeider- og bondedøtre leste ungpikebøkene.
Interessen for sjangeren var altså bred. Når en ny ungpikebok kom på markedet ble
interesserte fra stort sett hele landet gjort oppmerksom på dette gjennom ulike typer av
omtaler. Noen omtaler var kun beskrivende, mens andre var mer analytiske. Det er
omtalene av den sistnevnte typen som er av interesse her.
De omtalene som gikk utover det å referere innholdet var både lengre og grundigere
enn de som bare beskrev bøkenes innhold. Forfatterens navn ble nevnt, bokas handling
gjengitt i korte trekk og heltinna presentert. Dessuten ble forfatterens skrivemåte og det som
ble oppfattet som moralen, pekefingeren eller budskapet i boka kommentert. Av og til
angav anmelderen også hvilken målgruppe det var forventet at boka ville slå an hos. Som
regel var dette unge jenter, men det var også mennesker utenfor den vanlige målgruppen,
for eksempel gutter og begge kjønn over tenåra. Ofte ble det også kommentert dersom
anmelderen mente at bokas tema, moral eller lignende hadde aktualitet i samtida. Sist men
ikke minst ble det sagt hvorvidt boka falt i smak eller ikke, samt begrunnelsen for dommen.
Det har ikke alltid latt seg gjøre å få rede på hvem personene bak omtalene var, men
noen av navnene som har latt seg identifisere tilhører personer som selv var, hadde vært
eller senere ble forfattere.3 Det finnes eksempler på at både kvinner og menn omtalte
bøkene, selv om det nok var flest kvinner.4 Blant de kvinnene som omtalte flere av disse
bøkene var Dagmar Brock-Utne i Morgenposten, Hanna Wiig i Morgenavisen, Sofie Voss i
kvinnemagasinet Urd, barnepsykologen Åse Gruda Skard og lærerinnen Anna Sethne, som
begge var kvinnesaksforkjempere som skrev i henholdsvis Arbeiderbladet og Vår Skole. To
andre gjengangere er Sfinx og Hast, som var pseudonymer for de kvinnelige skribentene
Edle Hartmann og Halldis Stenhamar.

3

Deriblant Barbra Ring, Kathrine Lie, Annik Saxegaard, Ranka Samuelsen og Nils Johan Rud
Av og til ble omtalene bare signert med initialer eller pseudonym. Ved hjelp av spesielle oppslagsverk. har
det vært mulig å identifisere noen signaturer, men ikke alle. Flertallet ser ut til å ha vært kvinner. De jeg ikke
har klart å identifisere og vet jeg selvsagt ikke kjønnet på, men av rundt 40 navn er det 11 menn, 25 kvinner og
5 usikre med bare forbokstaven på fornavnet oppgitt.
4
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En vanlig oppfatning i tidligere litteratur har vært at avisanmelderne var forunderlig
milde i sin dom av ungpikebøkene, at dagspressen ofte var mer velvillig enn analytisk og at
bøkene ikke ble tatt helt alvorlig.5 Det er også blitt sagt at anmelderne av barnelitteraturen i
1930-åra ofte nøyde seg med å referere innholdet og at de så tilføyde et par ord som for
eksempel naturlig, frisk, spennende.6 Hvordan stemmer dette bildet fra tidligere litteratur
overens med det bildet omtalene av de utvalgte bøkene gir oss? Nedenfor skal vi se hva
omtalene av de utvalgte bøkene forteller om deres mottakelse i samtida.

ROS OG RIS
Etter min mening er det et unyansert bilde som blir presentert i tidligere litteratur. Også de
utvalgte bøkene ble ofte godt mottatt, men som vi skal se var det ikke bare ros som fulgte i
kjølvannet av dem; de måtte også tåle å smake riset. Først skal vi se på hva bøkene ble rost
for.
Visse argumenter gikk igjen i avisomtalene og viser hva samtida satte pris på i en
ungpikebok. For det første ble bøkene rost når moralen eller budskapet i dem ble ansett som
god. Dette kan kobles sammen med sjangertrekket om å inneholde allmenn god moral.
Wiborgs bøker kunne trygt legges i hendene på ungdommen, fordi leseren ikke ble ført inn i
“farlig smittestoff”.7 Ordet sunn gikk igjen og hadde en positiv klang. Hva som ble sett på
som sunt kunne selvsagt variere, og derfor er det ulike meninger om en og samme bok i
kildematerialet.8
For det andre kan rosen sees i sammenheng med at ungpikebøkene skulle
underholde leserne, for bøkene fikk gjerne skryt hvis de var underholdende. En ungpikebok
som ble karakterisert som lun, lettlest og fornøyelig ble sett på som en god sådan.9 Dette
viser også at fortellermåte og språk ble vektlagt. Gode beskrivelser eller skildringer av miljø
og personer var et pluss.
For det tredje var det positivt når bøkene var sømmelige, det vil si når det ikke var
noe støtende i dem. Dette kommer blant annet fram ved at enkelte bøker ble anbefalt lest av
alle; begge kjønn, gamle og unge. I flere omtaler av Wiborgs April ble det nevnt at det

5

Skjønsberg 1991: 23; Skjønsberg 1991: 33; Birkeland 1994: 127; Birkeland 1997: 140; referanse til Skard!
Skjønsberg 1991: 35 Fra en artikkel om avisenes omtaler av barnebøker i 1930-åra.
7
Cap/1, Varden 15.12.1932; Cap/1, Glommen 28.12.1932
8
Se også Christensen 1989a: 168. Medisinske uttrykk ble ofte brukt i omtalene: sunn, smittefare, frisk,
naturlig.
9
Cap/1, Totens Blad 23.12.1932.
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hadde vært bra om bokas publikum ble utvidet utenfor ungpikeflokken.10 Slike uttalelser
var det mange av om de ulike bøkene.
Et fjerde argument eller utsagn som ble brukt om bøkene og som kan tolkes som ros
var ikke et sjangertrekk, nemlig bøkenes aktualitet. Når et stoff eller tema i en bok var
aktuelt ble det gjerne påpekt. Jeg har inntrykk av at det ofte ble sett på som positivt at en
bok var ‘i tida’, det vil si at den tok opp slike temaer som var av interesse i samtida. Dette
skal vi se eksempler på nedenfor; omtaler av både Vi yrkespiker og Hundre prosent kvinne
påpekte denne aktualiteten.
Et femte trekk som kunne føre til at en bok ble rost var originalitet, enten i tema
eller i form. Ranka Samuelsen roste Vi yrkespiker, og begrunnelsen var at temaet i boka var
annerledes:
Det er virkelig forfriskende å komme over en fortelling, hvor ‘yrket’ betyr noget for
bokens heltinne. Vi er snart lei av å se alle unge piker i alle bøker styrte sig ut i forlovelse
og ekteskap, selv om de har forberedt sig nokså godt for en selvstendig tilværelse.11

Det ble altså sett som positivt at yrke var et viktigere tema enn kjærlighet i boka.
Som sagt er den vanlige oppfatningen i tidligere litteratur at anmelderne var
‘forunderlig milde’ i sin dom av ungpikebøkene. Jeg mener at den rosen bøkene fikk ikke er
merkverdig. Det er naturlig at en bok som fylte kravene til hvordan folk oppfattet at en
ungpikebok skulle være, ble tatt godt imot. Når ungpikebøkene ble rost var det som oftest
fordi de fylte de funksjonene sjangeren var ment å ha. Først og fremst hadde ungpikebøkene
en underholdende funksjon, men i tillegg til dette hadde de en sosialiserende funksjon.12
Som vi har sett ble bøkene rost hvis de var underholdende og hvis moralen i dem ble ansett
for å være god. Dette viser etter min mening at bøkene ble vurdert ut fra sjangerens egne
premisser, noe som rettferdiggjør en påstand om at bøkene ble tatt alvorlig av anmelderne.
Omtalene var mer enn et likegyldig klapp på skulderen.
En annen innvending på tidligere litteraturs betegnelse av sjangerens mottakelse
som mild, er at det blant omtalene av disse utvalgte bøkene finnes mange eksempler på at
bøkene av ulike grunner ble tatt imot med en viss skepsis, og at kritikken av og til var mer
dominerende enn velviljen. En bok kunne føre til hissige omtaler og leserinnlegg, og dens
mottakelse kunne være preget av uenighet. Da jeg leste omtalene i utklippspermene fra

10

Cap/1, Oslo 2.12.1932; Cap/1, For fattig og rik 11.12.32; Cap/1, Lofotposten 20.12.1932.
Asc/2, Adresseavisa 21.12.1934. Anmelderen het egentlig Ranka Knudsen Samuelsen (1886-1966), hun var
skuespiller, oppleser, foredragsholder, instruktør og forfatter. I 1930-åra ga hun ut flere barne- og
ungdomsbøker med den ukonvensjonelle Uroa fra Afrika som hovedperson. (kilde Lervik 1982: 200) Denne
anmeldelsen er med i Lervik 1982, som gir et utvalg av norske kvinners litteraturkritikk og reaksjon på
litteratur i perioden 1930-1980.
12
Se kapittel en.
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forlagene, hendte det jeg fikk en følelse av å være vitne til en debatt fra 1930-åra. Temaer
som ble oppfattet som viktige, spesielt hvis det var noe negativt, ble nemlig ikke oversett.
Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste argumentene som ble brukt for å gi en
bok ris.
For det første hadde kritikken som regel sammenheng med et eller flere
sjangerbrudd. En bok som enten manglet moral eller formidlet feil type moral ble kritisert,
for det var som sagt et sjangertrekk at ungpikebøkene skulle formidle allmenn god moral.
Saxegaards To værelser og kjøkken er et godt eksempel på hvordan en bok som i manges
øyne brøt med sømmelighetskravet ble mottatt. Senere skal vi se på denne boka som et
eksempel på at ungpikebøker også kunne irritere og mane til raseri.
For det andre hendte det at det motsatte ble kritisert; at pekefingeren var for tydelig
eller moraliseringen for framtredende. Det var særlig Wiborg som fikk denne typen kritikk.
“Den belærende pekepinn stikker noe påtrengende frem”, skrev Arbeiderbladet. En annen
avis som var kritisk til Wiborgs moralisering skrev at hun “sume tider kan vera vel mykje
doserande [...]”.13
For det tredje fulgte det gjerne ris til de bøkene som i anmelderens øyne ikke
formidlet gode og positive kvinnemodeller. Fordi heltinnene skulle være positive
kvinnemodeller for leserne ble det også kommentert dersom heltinna i en bok av en eller
annen grunn ikke ble sett på som særlig troverdig.
For det fjerde kunne en bok bli kritisert for de samme ‘moderne’ trekkene som andre
fant positive. I denne sammenhengen kan nevnes de som kritiserte bruken av sjargong, og
som heller roste en sjargong-fri bok.
For det femte ble bøkene kritisert av dem som var generelt imot sjangeren. Det var
særlig Dagbladet og Arbeiderbladet som var negative til ungpikebøkene. Dagbladets Hast,
Halldis Stenhamar, lot sitt syn på sjangeren skinne tydelig igjennom i sine omtaler:
“Behandlingen av stoffet ligger innenfor ungpikebokas ramme. Dermed er allting sagt.”14
Dette illustrerer hvor lavt sjangeren sto i kurs hos henne. Ved en annen anledning skrev hun
at boka dessverre ikke var mer enn en ungpikebok, og at hun skulle ønske at emnet hadde
vært behandlet av en dikter .15
En slik negativ holdning til sjangeren kan ha bunnet i en motvilje mot
underholdnings- eller populærlitteratur. Motviljen mot denne litteraturen har gjerne blitt
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Cap/1, Arbeiderbladet 14.12.1932; Cap/1, Trønderen 20.12.1932.
Cap/2, Dagbladet 18.12.1937.
15
Asc/2, Dagbladet 21.11.1934.
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begrunnet med at bøkene var lettvinte og overflatiske. Mangel på realisme var et viktig
argument for enkelte anmeldere.16

FELTROP I DAGENS SPØRSMÅL
Disse ordene er hentet fra en bokomtale i det pedagogiske tidsskriftet Vår Skole fra 1937.
Anledningen var utgivelsen av en av de to ungpikebøkene vi skal se på mottakelsen av
her.17 Dagens spørsmål dreide seg om kvinnens dobbeltstilling som yrkeskvinne og husmor.
Det var gifte kvinners dilemma som ble tematisert. Skulle de være hjemmeværende eller
yrkesaktive? Dette kan illustreres med et spørsmål fra en av omtalene:
Kan en nygift frue av idag greie både kontorkrakk og kjøkken - uten at noen eller noe ikke minst hun selv - lider ved det?18

De to bøkene, Ravns Vi yrkespiker (1934) og Wiborgs Hundre prosent kvinne
(1937), kan sees som to ulike feltrop i samtida, i betydningen to ulike idealer.19 Som vi så i
kapittel fire ble gifte kvinners stilling tatt opp til diskusjon i begge bøkene. Vi så også at
bøkene hadde totalt forskjellige utfall, fordi heltinnene i dem ønsket ulike ting.
Vi yrkespiker kan sees som en forsvarstale for “dobbeltstillingerne”, det vil si de
som jobbet både i og utenfor hjemmet.20 Boka endte med at yrkespiken Ruth fikk viljen sin
igjennom og skulle fortsette å drive sin blomsterforretning etter at hun og Arne ble gift. I
den andre boka var idealet det motsatte, nemlig å være hjemmeværende som gift kvinne.
Den gifte yrkespiken Grete priste seg lykkelig over da hun til slutt kunne være hjemme på
fulltid.21
Til tross for at Ravn og Wiborg tilhørte samme generasjon, den tidligere nevnte
‘eldre garde’, kan de her sees som representanter for to ulike kvinnesyn. De ulike idealene
de to bøkene formidlet illustrerer altså en splittelse i samtidas syn på hvordan en kvinne
skulle være. Dette gjør det spennende å sammenligne mottakelsen av de to bøkene.
I klippsamlingene er det flest utklipp som omtaler Ravns bok, noe som kan tyde på
at den fikk mest oppmerksomhet da den kom ut.22 Det er vanskelig å vite hvorfor, men det
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Cap/2, Dagbladet 18.12.1937. Det samme argumentet gikk igjen i den debatten om ungpikebøker som
foregikk i enkelte av samtidas tidsskrifter, se avslutningen på dette kapittelet.
17
Cap/2, Vår Skole 11.12.1937 “Boken er et feltrop i dagens spørsmål, og den vil sikkert vekke interesse og
diskusjon både i gamle og nye hjem.”
18
Cap/2, Halden (ukjent dato); Cap/2, Rogaland 8.12.1937: “Boken skal være et innlegg angående spørsmålet
om den gifte kvinnes arbeide utenfor hjemmet.”
19
Knudsen 1991: bind I, 1004: Feltrop: “samlende rop, samlende krav: human!”
20
Asc/2, Laagendalsposten 26.11.1934.
21
Cap/2, Haugesunds avis 18.12.1937 ,tittelen på omtalen: “En yrkeskvinne som blir huslig.”
22
Ravns bok: 35 omtaler og 44 forlagsreklame-innrykk, Wiborgs bok: 26 omtaler og 2 forlagsreklame-innrykk.
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kan ha å gjøre med at den var den mest kontroversielle. Et annet trekk ved mottakelsen av
de to bøkene er at Ravn-boka fikk mer ros enn Wiborg-boka. En mulig årsak til dette skal
jeg komme tilbake til nedenfor.
Felles for bøkenes mottakelse er at de fleste anmelderne nevnte temaets aktualitet,
det vil si at de fleste anså emnet i disse bøkene som aktuelt i samtida. Ekteskap og erverv er
to viktige stikkord på hva de høyaktuelle problemene gikk ut på. Dette må sees i lys av at
det i mellomkrigstida foregikk en strid om gifte kvinners rett til arbeid, særlig innen
arbeiderbevegelsen.23
I 1934 skrev Aftenposten at Ravn behandlet et “overmåte aktuelt emne, et virkelig
brennende spørsmål”.24 Tre år senere skrev Morgenbladet at handlingen i Wiborgs bok var
bygget på et uhyre aktuelt problem.25 Lignende kommentarer nærmest hagler mot en når
alle omtalene sees samlet.26 Men som alltid er det ingen regel uten unntak. Denne gangen
kom unntaket fra Sørlandet, Mandalen mente nemlig at dette var et gammelt og forslitt
tema.27
Samlet sett viser utklippene at de borgerlige avisene var de mest aktive til å omtale
bøker av typen ungpikebok, muligens fordi denne sjangeren var ‘av, for og om
middelklassen’. Vi skal begynne med å se på mindretallet av omtalene, det vil si de fra
arbeiderpressens aviser.
I de tilfellene hvor aviser fra arbeiderpressen kommenterte de to bøkene kom det
fram en negativ holdning til sjangeren, selv om dommen var mildere enn ellers på grunn av
disse bøkenes tema. Arbeiderbladet kommenterte begge bøkene og mente at Vi yrkespiker
var vel verdt å lese fordi den kom inn på “det brennende spørsmål om unge pikers rett til å
fortsette i sitt arbeid, når de gifter sig.” Men boka var også verdt å lese fordi personene med
de ulike synspunktene var framstilt på en underholdende måte.28
I den samme avisa ble Hundre prosent kvinne anmeldt av Åse Gruda Skard. Hun
innledet med å vedgå at hun aldri hadde likt Wiborg og at bokas tittel og omslagstegning
hadde gjort henne enda mindre lysten på å lese boka, men “jomen vart det betre enn eg
venta.” Igjen ble temaets aktualitet påpekt. Det er tydelig at temaet tiltalte Skard, som roste
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Cap/2, Morgenbladet 10.12.1937.
26
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Wiborg for å se mange problemer godt. Men heller ikke denne gangen kunne Skard trykke
Wiborg uforbeholdent til sitt bryst. Hennes store men gikk på at Wiborg “diverre ser [...]
med svært konvensjonelle augo.”29
Skard kritiserte Wiborgs bok for å være overflatisk fordi den ikke tok opp alle
sidene av problemet. Hun ønsket at Wiborg hadde vist at hun gjerne ville hatt det
annerledes, det vil si kommet med et ønske om at Grete og Hans kunne utvikle seg. Skard
ønsket at Wiborg skulle mene noe hun mest sannsynlig ikke mente. Wiborg ble kritisert for
sine konservative verdier. Skard stilte spørsmålet om det ikke kunne tenkes at en ung dame
var så glad i arbeidet sitt at hun ikke ble fengslet av husarbeidet selv om hun greide det. Det
irriterte Skard at Hans lå og sov i to timer hver ettermiddag mens Grete tok oppvasken, de
hadde jo vært på jobb begge to. Sett i forhold til samtida var Skards syn på
kjønnsrollemønsteret nokså radikalt. Hun kan sees som en representant for det nye og den
kommende tida. Men til tross for at Skard kritiserte Wiborg for å se med konvensjonelle
øyne og for bokas konservative preg, mente hun at boka var “langt nærare røynda og difor
interessantare enn det store grosset med unggjentebøker.”30
To andre arbeiderpresseaviser var negative til Hundre prosent kvinne. Fremtiden
fant det utrolig at et sunt pikebarn kunne være så til de grader ubehjelpelig.31 1ste Mai var
kritiske til bokas utfall, og skrev: “Den inneholder det vanlige skvalder om unge, gifte
yrkeskvinners manglende evne til huslige gjøremål og konkluderer med at en må ut av
erhvervslivet og inn på kjøkkenet for å kunne føle sig som hundre prosent kvinne.”32 Den
sistnevnte avisa hadde også omtalt Ravns bok på noen få linjer. Nesten problemdikting; det
som ødela var at alt jenket seg så utrolig og derfor neppe tvang noen “til å ta standpunkt,
knapt nok til å tenke alvorlig over tingen [...]”.33 I arbeideravisene falt altså yrkespiken
Ruths valg om å fortsette i jobb etter ekteskapet i bedre jord enn Gretes valg om å være
hjemmeværende på fulltid. Det var den kvinnerollen som ble formidlet som et ideal i Vi
yrkespiker som ble støttet av disse avisene. Antakelig var grunnen at det var lettest for
arbeiderkvinner å identifisere seg med heltinna og idealet i Ravns bok.
Omtalene i de borgerlige avisene er som sagt i flertall i utklippsamlingene. De var
også jevnt over mer positivt innstilt til ungpikebøkene. Betegnelsen ‘borgerlige aviser’
dekker en rekke ulike aviser. Noen var politisk forankret i Høyre, andre i Venstre og noen i
29

Avsnittet er basert på Cap/2, Arbeiderbladet 14.1.1937, av Skard.
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Bondepartiet. Enkelte aviser var dessuten politisk uavhengige, men kunne likevel ha
spesielle meninger. Når jeg nå skal forsøke å sortere de borgerlige omtalene og skille ut
visse trekk i mottakelsen av de to bøkene, blir hovedskillet lagt på hvem som var positive
og hvem som var negative, uavhengig av politisk ståsted. Av særlig interesse er det å se på
de tilfellene der samme avis kommenterte begge bøkene, noe Dagbladet gjorde.
Dagbladets Halldis Stenhamar, Hast, omtalte både Vi yrkespiker i 1934 og Hundre
prosent kvinne i 1937. Begge bøkene fikk sin dose ris, selv om Ravns ungpikebok ble
mottatt med større velvilje enn avisas negative innstilling til sjangeren skulle tilsi.
Begrunnelsen var at temaet var aktuelt og boka spennende med hovedpersonenes skiftende
syn. Hast mente at boka hadde en viktig misjon i det å sette et samfunnsproblem på
dagsorden. Ikke så å forstå at hun tilla sjangeren den egenskap å ha noen stor allmenn
innflytelse. Nei, bokas misjon var å oppfordre til debatt også “i kretser som koketterer med
tankeløshet som en dyd.”34 Om Wiborgs bok ble det ikke sagt noe som kunne minne om
ros. Det var en lettvint og “forstemmende” bok, hvor forfatteren forsøkte å sette
“mindreverdighetsstempel på de selverhvervende.”35 Heltinna ble kommentert som et
særtilfelle fordi nesten alle jenter kunne elementært hjemmestell i samtida.
Også de borgerlige avisene Tidens Tegn, Morgenbladet og Morgenposten omtalte
begge bøkene. I Tidens Tegn ble de begge mottatt med velvilje uten at noen nærmere
forklaring ble gitt. Vi yrkespiker ble ansett for å være “godt sett”, i betydningen realistisk,
og lesingen av Hundre prosent kvinne ble i en omtale på 20 ord omtalt som “en munter
stund”.36
Morgenbladet roste Vi yrkespiker og mente at Ravn var inne på rett vei ved å ta opp
noen av de problemene som kunne melde seg for unge, selververvende jenter. Denne
konservative avisa hadde heller ingenting imot at det var nok av både flørt og kjærlighet i
boka, for da ville den også more de jentene som ennå ikke var i jobb.37 Den samme avisa
mente at Hundre prosent kvinne kunne ha en misjon, ikke i å oppfordre til debatt som
Dagbladet sa om Vi yrkespiker, men i å “bidra til at små yrkeskvinner som springer rett inn i
ekteskapet ihvertfall vilde lære sig å koke poteter først--[...]”.38 Det ville ikke overrasket om
det var en mann som hadde ført denne omtalen i pennen.
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I Morgenposten skrev Dagmar Broch-Utne rosende om begge bøkene, og mente som
Dagbladet at Ravns bok om yrkespikene kunne bli brukt som grunnlag for en diskusjon.39
Omtalen av Wiborgs bok er spennende å se i forhold til Skards ord i Arbeiderbladet. De
hadde klart ulike syn på kvinners rolle i ekteskapet. Mens Skard var kritisk til den
ettermiddags-lur-sovende ektemannen i Hundre prosent kvinne, mente Brock-Utne at Hans
var “tålmodig, næsten for tålmodig”.40 Begrunnelsen var at han hjalp til med maten og
oppvasken så godt han kunne. Men boka ble likevel rost av Brock-Utne i Morgenbladet, og
det ble poengtert at både ungdom og mødre kunne ha noe å lære av boka, enten det gjaldt å
forstå at en kunne klare seg med liten inntekt, eller at en hundre prosent kvinne måtte ha
med seg noen av prosentene hjemmefra.
Flere av omtalene viser at mange foretrakk den tradisjonelle kvinnerollen, hvor
synet var at kvinnens plass var i hjemmet. Men som vist var det uenighet om hva som var
den beste kvinnerollen. Blant disse bøkenes omtaler var det ikke uvanlig at det tradisjonelle
synet ble utfordret av en ny holdning om at også kvinner kunne være sysselsatt utenfor
hjemmets fire vegger.
At arbeideravisene mente dette er ikke spesielt merkelig, siden arbeiderkvinner i
mye større grad var nødt til å ta arbeid utenfor hjemmet for å bidra til familiens økonomi
enn det kvinner fra over- og middelklassen måtte. Det spesielle med dette er at
arbeiderbevegelsens offisielle ideologi på bakgrunn av arbeidsløsheten var at gifte kvinner
skulle være husmødre, etter forsørgerprinsippet. Når omtalene i denne sammenhengen
formidlet et annet syn kan det ha sammenheng med at enkelte røster i Arbeiderpartiets
kvinnebevegelse var kritiske til dette.41
Felles for alle omtalene av de to bøkene, både omtalene i de borgerlige avisene og i
arbeiderpresseavisene, er at de var glade for at temaet ekteskap og erverv ble brakt på
banen. At mange også kommenterte at bøkene var overflatiske må sees i sammenheng med
sjangerens natur; det var rett og slett slik de var, noe enkelte hadde større forståelse for enn
andre.
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SKRIVER HUN VOVET?
“Annik Saxegaard, skriver hun vovet?” var spørsmålet Morgenavisen stilte seg i tittelen på
en artikkel som var basert på et intervju med forfatteren. Artikkelen sto på trykk før
Saxegaards debutbok To værelser og kjøkken kom på markedet i 1935.42
Straks etter utgivelsen kom Bergens Aftenblad med en spådom om hvordan boka
ville bli mottatt: “Boken vil bli lest og diskutert, hun vil få mange tilhengere og hun vil også
forarge mange.”43 I ettertidas lys kan vi se at spådommen traff blink. For det første gikk
andre opplag av boka i trykken allerede en måned etter at den kom ut, og de to opplagene
utgjorde totalt 5000 eksemplarer.44 For det andre er Aschehougs utklippsamling med
omtaler av denne boka spesielt velfylt.45 Både mengden av avisomtalene og innholdet i dem
viser at dette ble en omstridt debutbok.
Spørsmålet om Saxegaard skrev vovet illustrerer hva som var årsaken til at boka ble
omstridt. Det som først og fremst opptok anmelderne var at den brøt med et av
ungpikebokas sjangertrekk; sømmelighet. Ordet vovet kommer av å våge, og kan i seksuell
betydning bety noe som nærmer seg det uanstendige, det vil si er dristig eller lettferdig.46
Mens noen omtaler kan tolkes som et nei på spørsmålet om Saxegaard skrev vovet, kan
andre omtaler oppfattes som et ja. De ulike meningene om boka skal jeg komme tilbake til,
men først skal vi se hva forfatteren selv mente.
Grunnen til at spørsmålet dukket opp i det ovenfor nevnte intervjuet var at
Saxegaard “på det bestemteste” advarte mot å kjøpe boka i gave til småpiker i
konfirmasjonsalderen, da det var svært lite passende.47 Da intervjueren lot Saxegaard svare
på spørsmålet om hun skrev vovet, lød svaret: “Å nei, ikke akkurat det. Men skal man
skrive realistisk om den moderne ungdom - det vil si om mennesker mellem 20 og 30 år, så
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Asc/4, Morgenavisen 28.2.1935. Bergenserens debutbok interesserte Bergensavisa.
Asc/4, Bergens Aftenblad 1.3.1935
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Asc/4, Tidens Tegn 28.3.1935
45
Klippsamlingen inneholder 71 klipp, inkludert 2 svenske og 3 danske, samt 40 referanser til hvor forlagets
forhåndsomtale sto på trykk.
46
Knudsen 1991: bind IV, 4055: Vovet: “sm. ord som våge, som nu avløser det mer og mer. Vove 100 kr på
noget. Utsette noget for stor risiko, fare, for å opnå noget, kjempe for eller forsvare noget; sette på spill.” Men
ordet kan også ha en annen betydning, som er mer passe i denne sammenhengen, se Landrø 1993: 606:Vovet:
“dristig; uanstendig.”
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Asc/4, Morgenavisen 28.2.1935. Se også Asc/4, Nationen 1.3.1935: Hun rådet “unge konfirmanters ømme
tanter” å ikke kjøpe den i gave “til høitiden”.
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kan ikke boken bli bare søndagsskolelitteratur.”48 Her kom det fram at To værelser og
kjøkken faktisk ikke var noen ungpikebok, noe hun senere skulle gjenta i andre intervjuer.49
I de to foregående kapitlene så vi at bokas heltinne, journalisten Benedicte Helmer,
innledet et forholdt til den unge tyskeren Kurt under sitt ferieopphold i Hamburg. Med dette
gikk boka over den sømmelighetsgrensen som de andre utvalgte bøkene holdt seg innenfor.
Forholdet ble skildret som naturlig og uproblematisk:
[...] i bilen hjemover visste jeg hvordan det måtte gå. Det var helt naturlig og uavvendelig.
Jeg visste at når vi var kommet op til min dør, vilde Kurt hviske: ‘Darf ich?’ - og han
vilde helt selvfølgelig bli med inn --. Og jeg visste at han som et trett og fornøiet barn vilde
legge hodet sitt godt til rette i armkroken min og sovne - kompleksfritt, uten tanke på at
dette var noe bemerkelsesverdig -- enn si galt.50

Det kan virke som Saxegaard forutså den debatten som skulle komme som en følge av
heltinnas oppførsel. Da hun ved en annen anledning fikk spørsmål om boka var uanstendig
svarte hun: “Nei, den er det ikke, men den vil bli kalt slik.”51 Et utdrag av hva Benedicte
tenkte mens Kurt lå i armkroken hennes viser dette:
Jeg smilte for mig selv mens jeg tenkte på hvor forskjellig en ting kan oppfattes.
Jeg kunde høre moralske røster heve sig: ‘Har dere hørt på maken, der bor de to unge
menneskene hos sin tante, hun viser dem all mulig tillit og godhet - og efter fire dagers
bekjentskap, så - ja det er ikke til å si, men altså - så tilbringer han natten på hennes
værelse! Å benytte sig av situasjonen slik - å, det er ikke til å tro!52

Saxegaard fikk rett; boka ble kalt uanstendig. Rent kvantitativt var det flere positive
enn negative omtaler av boka. Men de negative omtalene var ofte mer omfangsrike, kanskje
fordi avskyen skulle forklares skikkelig.
Ulike grunner lå bak de ulike omtalenes bedømmelser. To anmeldere som begge var
negative til boka kunne være uenige om hvorfor. Som regel var det heltinnas lettsindighet
som vakte avsky. En forklaring på avskyen kan være at få anmeldere hadde oppfattet at
boka ikke var noen ungpikebok.53 Siden boka ble lest og vurdert som en ungpikebok, var
det bokas avvik fra sjangerens sømmelighetsnorm de reagerte på.
En annen forklaring på motviljen kan være at budskapet i boka ble misforstått, i
betydningen tolket på en annen måte enn det Saxegaard selv hadde tenkt eller ment.
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Asc/4, Morgenavisen 28.2.1935.
Se Asc/4, Bergens Tidende 27.2.1935; Asc/4, Morgenavisen 28.2.1935. Det kan virke som Saxegaard talte
for døve ører. Et overveiende flertall av anmeldelsene peker i retning av at boka ble mottatt og oppfattet som
en ungpikebok i samtida. Dette er årsaken til at boka er med i denne oppgaven.
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Saxegaard 1935: 42.
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Asc/4, Bergens Tidende 27.2.1935 [kildens uthevninger].
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Saxegaard 1935: 42.
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Et eksempel på at boka ble mottatt og oppfattet som en ungpikebok er Barbra Rings omtale av boka, få dager
etter og i samme avis som det sist nevnte intervjuet, under overskriften “En ungpikebok etter tidens smak”:
Asc/4, Nationen 5.3.1935.
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Vanligvis blir både leser, anmelder og forsker overlatt til å trekke sine egne slutninger om
en forfatters budskap i en bok, men i dette tilfellet gikk forfatteren ut i media og forklarte
eksplisitt hva hennes intensjoner med boka var.
Forfatterens intensjon kan leses ut av det svaret Saxegaard skrev til et iltert
leserinnlegg signert mor i Morgenavisen. Svaret var et forsøk på å rette opp det negative
synet på boka, og hun holdt nærmest en forsvarstale mot beskyldningene om bokas umoral.
I svaret understreket hun igjen at boka ikke var ment å være en ungpikebok. Samtidig kom
det klart fram hva som var hennes egne tanker om boka i forhold til spørsmålet om hun
skrev vovet:
Når man vil vise hvordan et villfarent lite menneskebarn omsider finner tilbake til
sitt egentlige jeg, får vekket op det gode som ligger latent, da må jo også villfarelsene
komme med, for at danne bakgrunn for det gode som omsider vinner frem.54

Det var altså ikke den nye, frie moral Saxegaard ønsket å forfekte. Tvert imot var det de
tradisjonelle verdiene som vant i det lange løp i boka, nemlig kallet til å bli mor og husmor.
Hadde flere anmeldere oppfattet dette, ville antakelig boka fått en ganske annen mottakelse.
Mottakelsen kan deles i tre grupper. Den første gruppa består av de som forsto boka
i samsvar med forfatterens intensjon og som likte det de leste. Den andre gruppa består av
de som ikke forsto boka slik Saxegaard hadde ment og som av den grunn heller ikke likte
den. Den tredje gruppa består av de som heller ikke forsto boka slik forfatteren hadde ment,
men som nettopp på grunn av misforståelsen likte den.
I den første gruppa, som både oppfattet Saxegaards hensikt og som likte boka, er en
omtale som sto på trykk i avholdsavisa Folket sentral. Saxegaard ga denne omtalen sitt
samtykke i det ovenfor nevnte svaret til mor; hun mente den uttrykte nettopp det hun ville
ha fram i boka.55 Avholdsavisa tolket boka som en fordømmelse av “denne uhemmede
livsnytelsens evangelium”, og mente at boka viste tomheten og selvbedraget ved en slik
“seksualitetens frigjørelse”.56 Tolkningen ser ut til å ha vært basert på bokas slutt. Den
frigjorte heltinna endte opp med ‘to værelser og kjøkken’ som ramme om hennes virkelige
naturgitte bestemmelse; hustru- og morskallet.57
Folket mente dessuten at boka ikke var “lummer” eller at forfatteren gasset seg i
unødige detaljer. Tvert imot var forfatteren ærlig og “sandru”: “Når et speil gjengir alt som
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Asc/4, Annik Saxegaard i Morgenavisen 3.4.1935.
Asc/4, Morgenavisen 3.4.1935 med tittelen: “Er ‘To værelser og kjøkken’ umoralsk og usedelig? En
uttalelse fra en mor og et svar fra forfatterinnen.”
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Asc/4, Folket 18.3.1935.
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det er, også det stygge, er det da speilet som er stygt?”58 Det ser etter dette ut til at Folket
ville ha svart nei på spørsmålet om Saxegaard skrev vovet.
Flere omtaler roste Saxegaard for å være likefrem i sine meninger og skildringer.59
Nordlandsposten så ikke noe galt i de “åpne skildringer”. Avisa mente at det likevel ble talt
og skrevet nokså åpent om disse ting. Likevel var boka farlig for unge “ubefestede” jenter.
Forklaringen som ble gitt var at heltinnas liv og erotiske opplevelser ble skildret som en så
selvfølgelig og naturlig ting.60
Også Barbra Rings omtale i Nationen må plasseres i den første gruppa. Hun skrev at
dette var en ungpikebok etter tidas smak, og at den ville treffe blink både hos lesere og
anmeldere. Vi vet at det siste ikke ble tilfelle, men det er interessant at den da 65 år gamle
Ring (født 1870) hadde et så liberalt syn på bokas innhold. “Boken ser envidere med
sympati paa at en ung pike ikke er uoplevet, naar hun treffer den mann som hun liker saa
godt [...]”, skrev Ring uten å gi inntrykk av at det bekymret henne nevneverdig at det var
den unge, naturlige erotikk boka fektet for.61
En rekke omtaler må plasseres i den andre gruppa, som består av de som ikke likte
boka og som heller ikke hadde oppfattet Saxegaards hensikt. Den som åpnet angripernes
rekker med å si at det var “en umoralsk bok, en dårlig bok, en dårlig ungpikebok, en fybok”,
var filologen Emil Smith som skrev i Tidens Tegn.62 Han mente at boka ikke var harmløs
som andre ungpikebøker, men noe av det “skitneste” han hadde lest:
[...] med skitten sikter jeg ikke da til slik søle som alle griser liker å boltre sig i mens det
kribler i kroppen på dem, men en grå urenslighet og en menneskeuverdig tilværelse
som bare kan utholdes av folk med helt avstumpede sanser og uten følelser i sjelen.63

Avstumpet er et ord som går igjen i ulike variasjoner i denne teksten. Sannsynligvis ville
Smith ha svart ja på spørsmålet om Saxegaard skrev vovet. Jeg forstår det slik at det
umoralske i hans øyne var mangelen på følelser og at det seksuelle forholdet ble framstilt
altfor hverdagslig og enkelt. Smith mente at det gale lå i at “man engasjerer en dame
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Asc/4, Folket 18.3.1935 [kildens utheving].
Asc/4, Morgenposten 28.2.1935. “Den forteller alt som det er og stikker ikke noe under en stol, kommer
ikke med halvkvedede viser og skumle hentydninger, som skikk er når det gjelder bøker som er beregnet på et
så ungt publikum som denne later til å være.” Lignende utsagn: Asc/4, Den 17de Mai 12.3.1935; Asc/4,
Ryfylke 15.3.1935; Asc/4, Sogns Tidende 12.3.1935.
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Asc/4, Nordlandsposten 16.3.1935. Nevnte Ungkarskvinnen av Margueritte, se kapittel to.
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Asc/4, Nationen 5.3.1935.
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Asc/4, Tromsø Stiftstidende 21.3.1935
63
Asc/4, Tidens Tegn 12.3.1935 Tidens Tegn 12.3.1935. Dette utsagnet fikk en annen anmelder til å undres om
Emil Smith ikke hadde lest for eksempel Sigurd Hoels Syndere i sommersol eller Lars Bergs Det var det ingen
som visste; Asc/4, Folket 18.3.1935.
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tilsengs akkurat som tilbords eller til en vals og partnerne tenker ikke større over det og
føler enda mindre ved det [...]”.64
I motsetning til den første gruppa, fant mange i den andre gruppa at boka var
lummer og umoralsk. Ord som innebar omtrent det samme som vovet ble hyppig brukt,
deriblant usedelig, skitten, tøilesesløshet, seksuell prømiskuitet og erotisk pjusk. Også
titlene på noen av dem illustrerer den negative holdningen: “En smussig ungpikebok”, “En
tvilsom bok” og “Et jåleportrett”.65
Boka ble heftig debattert i Morgenavisen, der til og med arge mødre engasjerte seg
og skrev innlegg.66 Også her ble det fokusert på bokas umoral. Morgenavisen var negativ til
heltinna fordi hun var alt annet enn “knibsk”, fordi hun villig innlot seg med menn og fordi
hun nærmest så på den erotiske forbindelsen som en ny og pikant selskapslek.67 Det var
denne oppførselen som gjorde boka umoralsk og utsatt for kritikk.
Flere aviser hadde sterke meninger om at boka var umoralsk. Moss Tilskuer tok
anstøt av boka som var “mer enn fritt skrevet”, og skrev at heltinna levde et bordell-liv.68
Det var heltinnas frie seksuelle forhold som tirret. Aust-Agder Blad mente at boka var ekkel
og “slibrig” flere steder, og at Saxegaard hadde “en smule simpel fantasi”. Hva det ekle,
slibrige og simple egentlig var, ble ikke sagt. Vi kan bare gjette oss til at det hadde noe med
mangel på sømmelighet å gjøre.69
I denne andre gruppa var det spesielt én omtale som skilte seg ut. Dagbladet hadde
heller ikke oppfattet forfatterens hensikt med boka, men begrunnelsen for den negative
innstillingen til boka var annerledes. Avisa hadde tilsynelatende ingenting imot at boka var
fri og preget av “ny moral”. Feilen var at det hele bare var en overflate, og at den i
virkeligheten var “beheftet med det ureelle og uklare, som kjennetegner den moral vi
arbeider oss vekk fra.”70 Dagbladet oppfattet altså ikke boka som umoralsk, og ville
antakelig ha svart nei på spørsmålet om Saxegaard skrev vovet.
Den tredje og minste gruppa hadde heller ikke oppfattet Saxegaard intensjon, og var
nettopp derfor begeistret for boka. Saxegaard ble sett som en formidler av tanker og verdier
som var nye i tida. En vestlandsavis fullroste To værelser og kjøkken og ga Saxegaard æren
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Asc/4, Tidens Tegn 12.3.1935.
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fra å komme nærmere inn på.”
69
Asc/4, Aust Agder Blad (ukjent dato).
65

110

av å ane noe om “den frigjørelsesprosess som ulmer i folkesjelen [...]”.71 Denne avisa hadde
kanskje den mest entusiastiske omtalen av boka og var opptatt av at en endring var i ferd
med å skje: “Vi er ved dørstokken til et nytt menneske i en ny verden”. 72
I mange av omtalene er det tydelig at svaret på spørsmålet om Saxegaard skrev
“vovet” var et rungende JA, og at oppfattelsen var at boka hadde gjort et skikkelig
overtramp på sjangerens sømmelighetskrav. At forfatteren ikke hadde ment å skrive en
ungpikebok var et faktum som ble oversett. Boka var skadelig for unge jenter på grunn av
sin mangel på moral, i form av et lettvint forhold til menn og sex.
FORFATTERNE ULIKT MOTTATT
Alle de fire forfatternes bøker var populære blant publikum, de ble gitt ut i flere opplag og
de ble omtalt i en rekke av landets aviser. Det er ikke dermed sagt at de fire forfatternes
bøker ble mottatt på den samme måten.
De to eldste forfatterne, som ble kalt fru Ravn og fru Wiborg i mange avisomtaler,
ble begge for det meste godt mottatt. Alle deres bøker ble lagt merke til når de kom ut, noe
som vises i at de ble omtalt i mange aviser.
I landets aviser var mottakelsen av Ravns tre bøker overveiende positiv. For to av
bøkene var det faktisk ingen negative omtaler i det materialet jeg har sett på.73 Hennes
bøker ble altså tatt imot med åpne armer. En anmelder kåret uhøytidelig en av hennes bøker
til en av årets “hittil beste ungpikebøker”.74 Bøkene ble ansett som underholdende og
mange anmeldere syntes å sette pris på bøkenes moral. Den vanligvis så ungpikebokfiendtlige avisa Dagbladet skrev til og med at På avbetaling fra 1932 var en meget
underholdende ungpikebok, som var langt over gjennomsnittet.75 I 1934 skrev Saxegaard at
Ravn hadde et godt tak på den vanskelige ting å skrive ungpikelitteratur.76 Både
arbeiderpressen og Dagbladet likte bøker skrevet av Ravn bedre enn bøker av andre
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Asc/4, Dagbladet 5.3.1935, tittelen på omtalen: “Jåleportrett”.
Asc/4, Sandnes og Jærens Avis 15.3.1935. Denne avisa var politisk uavhengig og et organ for det frie ord. I
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72
Asc/4, Sandnes og Jærens Avis 15.3.1935 Nevnte “åndens norske forpatrulje” og “det frie samfunns
venner”, som hadde en ny livsorientering. Forpatruljen, som besto av Wildenvey og en rekke tegnere, hadde
ifølge avisa manglet en forfatter inntil Saxegaards debut.
73
Dette gjelder Ravn 1931 og Ravn 1940.
74
Asc/3, Sarpen 27.11.1940 og noe lignende i Asc/3, Morgenposten 4.12.1940.
75
Asc/1, Dagbladet 14.11.1931.
76
Asc/2, Annik Saxegaard 5.12.1934 (ukjent hvor).
71

111

ungpikebokforfattere, deriblant Wiborg. En årsak kan ha vært Ravns fokusering på jenter i
yrkeslivet, som var et nytt og friskt innslag på ungpikebokstammen.77
Margit Ravn skiller seg fra de andre forfatterne fordi hennes bøker fikk en viss
anerkjennelse også utenfor leserkretsen. Den barnelitterære institusjon tok godt imot noen
av hennes bøker. Ett tegn på dette er at de kom på de rådgivende lister for bibliotekene, og
dette var sjelden kost for forfattere av ungpikebøker.78 Et annet tegn på denne
anerkjennelsen er at Ravns Vi yrkespiker ble nevnt av Rikka Deinboll i opplysningsverket
Våre hjem og våre barn fra 1938. Ravn ble nevnt som eksempel på en forfatter som prøvde
å få mer virkelighet inn i denne litteraturen.79
Selv om noen foretrakk Ravn framfor Wiborg, ble også Wiborg rost av mange. Hun
fikk blant annet skryt for skrivemåten sin, og ble kalt for en mester i den edle
fortellerkunst.80 En anmelder skrev at det var en garanti for både stoff og form at boka var
skrevet av Julli Wiborg.81 I 1932, da April ble gitt ut, sto det å lese at den nye Wiborg-boka
selvfølgelig “må bli en av julens mest efterspurte gavebøker”.82 Ett annet sted sto det at av
alle årets ungpikebøker var April en av de beste.83 Men Wiborg måtte også tåle en del
kritikk.
Det er blitt sagt at mottakelsen av Wiborgs bøker var best i 1920-åra og at hun
senere måtte tåle “tildels skarp negativ pressekritikk for konservativ borgerlig tendens.”84
Et eksempel på dette kan være Dagbladet, som vi har sett var ganske kritiske til hennes
bøker. Dagbladet kritiserte henne for å være “de engang i tiden så gammelkoselige
plysjstuers siste vokter [...]”.85 Etter dette kan vi si at Wiborg, som tilhørte ‘den eldre
garde’, hadde et mer tradisjonelt kvinnesyn enn det Dagbladet hadde.
Også andre aviser var negativt innstilt til Wiborg. Skard var som vi har sett en av
dem. Hun ble ‘gledelig overrasket’ over Hundre prosent kvinne. En annen arbeideravis
skrev nokså nedlatende:
Gjennem sitt lange forfatterskap har Julli Wiborg prestert masser av “smiren” søtsuppe,
som er vel egnet til å ødelegge unge pikers appetitt på god og sund litteratur. Boken er
iår ikke bedre enn de foregående.86
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Asc/2, 1ste Mai 18.12.1934: “Men Margit Ravns bøker er allikevel av de bedre i genren.”
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Jeg vet forholdsvis lite om hvordan bøkene til Evi Bøgenæs ble mottatt. Årsaken er
at det har vært vanskelig å få tak i samtidas omtaler av hennes bøker. I tidligere litteratur er
det sagt at Bøgenæs bøker ble negativt mottatt.87
Omtalene av de tre bøkene av Annik Saxegaard viser at mottakelsen var blandet.
Det fulgte som vi har sett et stort oppstyr med den første boka, men de to neste ble nesten
entydig godt mottatt. Da En time med rutebil kom ut i 1937 ble den spådd en god
avkastning, og fikk det også. Også for den siste av de tre bøkene hennes, Men så kom
sommeren fra 1940, var kritikken stor sett rosende.88 En mulig årsak kan være at disse var
mer alminnelige ungpikebøker, de var skrevet mer i samsvar med ungpikebokas
sjangerkrav.
AVSLUTNING
Det var en vanlig oppfatning i tidligere litteratur at kritikken av ungpikebøkene i samtidas
aviser var forunderlig mild. I dette kapittelet har vi sett at de utvalgte ungpikebøkene ble
rosende omtalt, men også at de ble kritisert. Vi har også sett at bøkene kunne føre til debatt.
Dette viser at mottakelsen ikke var ensidig, men det viser også at ungpikebøkene og det de
formidlet av idealer til unge jenter ble tatt alvorlig. De argumentene som ble brukt i
omtalene hadde dessuten nær tilknytning til aktuelle temaer i samtida. Dette kommer blant
annet fram ved å se dem i forhold til kapittel to.
Feltrop-debatten om gifte kvinners stilling viser at det ikke bare var uenighet
forfatterne imellom, men at det også var delte meninger fra avis til avis. Grovt sagt kan vi
konkludere med at den tradisjonelle kvinnerollen, med den 100 % hjemmeværende kvinnen
som ideal, ble støttet av de fleste borgerlige aviser. Arbeiderpressens aviser derimot,
sammen med det kulturradikale Dagbladet, snakket varmest om den boka som ønsket en
friere stilling for den gifte kvinnen; som Ruth Lange skulle hun ha mulighet til å beholde
jobben og forsørge seg selv også etter at ekteskapet var et faktum.
Også vovet-debatten rundt To værelser og kjøkken og Benedictes seksuelle forhold
før ekteskapet viser uenighet i samtida. Langt de fleste mente at boka var usømmelig, både
på grunn av heltinnas utsvevende liv og på grunn av bokas skildringer av dette. Dette viser
at den seksuelle revolusjon som Greve mente hadde tatt sted fra ‘igår’ til ‘idag’ ikke var helt
reell. Men samtidig viser andre av bokas omtaler en spire av holdningsendring. Det var
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Vold 1994:108 “nesten entydig positiv.”; Asc/5, Østlandsposten 19.11.1937.
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nemlig noen få som mente at boka var en positiv hendelse på ungpikebokmarkedet, og som
så den som et tegn på at den nye, frie moral var i ferd med å få gjennomslag.
Disse debattene, sammen med mottakelsen av de andre utvalgte ungpikebøkene,
viser altså uenighet i samtidas aviser. Det er verdt å merke seg at det også, parallelt med
avisenes mottakelse, foregikk en debatt om ungpikeboka som sjanger i enkelte av samtidas
tidsskrifter.89 I motsetning til avisene som ofte var positivt innstilt til sjangeren, var synet i
tidsskriftene overveiende negativ. Den største innvendingen var at bøkene var usannsynlige
og urealistiske.90 Dette synet framstår på mange måter som en kontrast til avisomtalene,
som vi har sett ofte fokuserte på bøkenes aktualitet og troverdighet. En mulig forklaring på
denne forskjellen kan være at avisene og tidsskriftene representerte ulike typer interesser,
henholdsvis de potensielle leserne og de spesielt interesserte fagfolkene.
Uenigheten i synet på ungpikebokas verdi kan sees i lys av at perioden var en
brytningstid, det vil si en tid med gamle og nye ideer og strømninger om hverandre. Det var
jo ikke slik at alle tilpasset seg den nye tida på likt. Da som nå, var det noen som foretrakk å
bevare samfunnet slik det “alltid” hadde vært, mens andre med glede kastet seg på de nye
impulsene.

89

Skjønsberg 1991: 35: Ungpikeboka ble “dømt nord og ned”. Debatten var en faglig debatt for fagkyndige,
det vil si de som uttalte seg, pedagoger og bibliotekarer, hadde yrkesmessig interesse av barn og unges lesning
og litteratur. Boka Barn og bøker er representativ for de meninger som kom til uttrykk i debatten; Helgesen
1938.
90
Se blant annet Skard 1939: 210: “Slik lesnad skaper eller styrkjer ei falsk eventyrinnstilling overfor livet;
[...] blir vill-leiding.”; Tenfjord 1947: 33: “usannferdig”; Lyche 1946; Hagemann 1946.
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Konklusjon
Hvilke ungpikeidealer formidlet norske ungpikebøker til unge jenter på 1930-tallet? Dette
spørsmålet var oppgavens overordnede problemstilling og utgangspunkt. Ved å gå inn i
ungpikebøkenes verden, ved å bli kjent med heltinnene i dem og ved å se på sjangerens
rammer, var målet å peke på ulike idealer som ble formidlet til de unge leserne på 1930tallet.
Jeg hadde ingen forventninger om å finne hverken det ene eller det andre idealet i
bøkene før jeg leste dem. Min forhåndskjennskap til sjangeren begrenset seg til å ha lest
noen av Bøgenæs` bøker, og disse var ikke fra mellomkrigstida, men fra den siste halvdelen
av hennes forfatterskap som varte helt fram til midten av 1970-tallet. Forvirring om hva
slags idealer bøkene kunne være bærere av var resultatet etter å ha lest det som allerede var
skrevet om ungpikeboka. Dette hadde sammenheng med den innledningsvis nevnte
splittelsen i synet på hva slags kvinnebilde sjangeren formidlet.

UNGPIKEBOKA - MUSEUM ELLER LABORATORIUM?
De to motstridende synene i sekundærlitteraturen har vært et utgangspunkt for min
tilnærming til idealene i de tolv ungpikebøkene. Jeg ønsket å se hvilket av synene som var
mest betegnende på disse bøkene; var de bevarende eller utforskende, var de billedlig sett et
laboratorium for den nye kvinnerollen eller var de et museum for den tradisjonelle?
En forutsetning for å kunne mene noe om dette var å vite hvordan den tradisjonelle
og den nye kvinnerollen var i 1930-åra. I kapittel to kom det fram at den tradisjonelle
kvinnerollen var å være tilknyttet privatsfæren, noe som innebar at kvinnen var
hjemmeværende og ble forsørget av mannen. Både den nye frie kvinnen og den nye
usentimentale ungpiken var nye idealer i mellomkrigstida, og begge var friere, frekkere og
friskere enn det som tradisjonelt sett hadde vært idealet.

Men vi så samtidig at

virkeligheten ikke alltid tilsvarte disse idealene. Selv om flere jenter fikk mer utdannelse og
selv om mange tidligere formelle hinder for kvinner var fjernet, så var situasjonen fortsatt
den at de fleste sluttet å jobbe når de ble gift.
Ingen av påstandene i den tidligere litteraturen er hver for seg særlig treffende på de
utvalgte bøkene. Årsaken er at det etter å ha pekt på bøkenes idealer er mulig å si seg enig i
begge synene samtidig. Dette betyr at oppgaven ikke fullt ut kan støtte hverken det ene eller
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det andre av disse synene; de utvalgte bøkene kan både sees som et museum og som et
laboratorium. Visse trekk ved bøkene gjør det riktig å betegne dem som bevarende, mens
andre trekk gjør det mer riktig å kalle dem utforskende. Noen av idealene i bøkene kan
knyttes til den tradisjonelle kvinnerollen, mens andre kan knyttes til den nye kvinnerollen.
Et trekk som peker i retning av museums-synet er at sjangeren var bevarende av
natur, i kraft av å være populærlitteratur. Det var som vi så i kapittel en som regel de
rådende holdninger og verdier som ble formidlet i denne typen litteratur. Men det er likevel
ikke riktig å si at bøkene var bevarende og bare det. Vi har sett at ikke alle de fire
forfatterne alltid formidlet de samme idealene. Det var altså et splittet syn i bøkene, akkurat
som det er et splittet syn på dem. Det var også ulike meninger om bøkene; både om
sjangeren som helhet og om de idealene bøkene formidlet. Disse ulike synene viste seg på
ulike nivåer. I kapittel fem så vi at det var ulike syn innenfor dagspressen., og at det også
var en forskjell mellom avisenes og tidsskriftenes mottakelse av ungpikeboka.
Nedenfor skal vi se nærmere på de ulike idealene som gjaldt de to livsfasene
ungpiketid og voksen-kvinne-tid. I denne sammenhengen er dette er relevant fordi den ene
av rollene, i forhold til samtida, kan sees som mer utforskende enn den andre.

ULIKE IDEALER TIL ULIKE FASER
Jeg mener at de to motstridende synene, her kalt museum og laboratorium, langt på vei kan
forklares med at bøkene er blitt sett over ett uten å skille mellom de to ulike fasene i livet til
leserne og heltinnene. Som sagt i innledningen har jeg delt idealene i de utvalgte bøkene inn
i de ovenfor nevnte livsfasene. Årsaken til at jeg fant dette nødvendig var at idealene knyttet
til de to fasene viste seg å være nokså forskjellige.1
Skillet mellom de to livsfasene eller rollene er satt ved ekteskap. Vi kan si at
ungpikerollen hadde å gjøre med lesernes og heltinnenes nåtid som ugifte jenter, mens
kvinnerollen gjaldt deres framtid som gifte kvinner.
På mange måter kan det virke som de unge, ugifte jentene hadde friere tøyler enn de
ville få som voksne, gifte kvinner. Ikke minst fordi de som unge forsørget seg selv, mens de
som regel var forventet å bli forsørget av ektemannen når de ble gift.

1

Det er interessant at også Aune registrerte at det var forskjellige normer for gifte og ugifte kvinner. Aune
1997: 23: “Det kom ihverfall frem i noen noveller.” Hun tror at dette kan forklares med at kvinnen ved
giftemålet gikk inn i en bestemt og fastsatt rolle, mens at det som ugift kan se ut som det var videre rammer.
Men hun sier også at kildematerialet er for spinkelt til at hun kan uttale seg helt sikkert.
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Nedenfor skal vi se de to fasene og idealene knyttet til dem hver for seg. Hensikten
er å vise hva det var med bøkene som gjorde dem bevarende og hva det var som gjorde dem
utforskende.

Tradisjonelle kvinner
Den kvinnerollen som de fleste bøkene formidlet hadde mye til felles med den tradisjonelle
kvinnerollen. Ved første øyekast er derfor museum et bedre bilde enn laboratorium når det
gjelder bøkenes kvinnerolle.
Bøkene var preget av at det var en selvfølge at heltinnene skulle bli gift. Både for
Wiborg, Bøgenæs og til en viss grad for Saxegaard var idealet å være hundre prosent
kvinne. En hundre prosent kvinne var gift og skulle være hjemmeværende; hun skulle skape
et hjem, bli mor og bli forsørget av mannen. De bøkene som holdt denne rollen som et ideal
forfektet “arbeidets fordeling”, det vil si at mann og kvinne hadde ulike roller og oppgaver i
ekteskapet og at det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret var å foretrekke.
Kapittel fire viste dessuten at bøkenes kvinneidealer hadde lite til felles med den nye
frie kvinnen som røykte, var sterkt sminket og som kunne velge å la være å gifte seg for å
satse på en karriere. Det at kvinnerollen var så tradisjonell kan bygge opp under museumsmetaforen og synet på bøkene som konserverende.
Et trekk ved bøkene som derimot kan svekke museums-bildet til fordel for
laboratoriet, er at noen av disse ungpikebøkene tok opp og diskuterte en rekke spørsmål
rundt denne oppgavefordelingen innen ekteskapet. Som vi så i kapittel fire diskuterte
ekteparet Grete og Hans dette i Wiborgs Hundre prosent kvinne. Deres konklusjon var
riktignok at den tradisjonelle fordelinga var best, men bare det at Grete viste en kritisk
innstilling til situasjonen kan vise at en holdningsendring var i ferd med å skje.
Sammenlignet med de bladene og tidsskriftene Aune så på i sin hovedoppgave om
kvinneidealer i den samme perioden, lå disse ungpikebøkene et skritt foran, for i Aunes
kilder ble det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret akseptert uten diskusjon. Diskusjonen i
ungpikebøkene kan etter min mening sees som en gryende utforsking av kvinnerollen, noe
som taler for å se bøkene som et laboratorium.
Ravns bøker og den kvinnerollen disse formidlet passer dårlig inn i museumsmetaforen. Ravn var ikke enig med de tre andre forfatterne om at den ideelle kvinnerollen
var innenfor husets fire vegger. Hennes bøker var et unntak fra det ellers så utbredte idealet
i ungpikebøkene om å være hundre prosent hjemmeværende. Også i Ravns bøker var
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idealet å være gift, men det nye var at den gifte kvinnen både ville og kunne jobbe utenfor
hjemmet. Kvinnen skulle ikke behøve å være økonomisk avhengig av en annen. Etter dette
kan Ravns bøker sees som et laboratorium for utprøving av den nye kvinnerollen. De ulike
idealene gikk altså på tvers av de to forfattergenerasjonene.
En annen side ved bøkene som styrker laboratorium-metaforen er de ugifte kvinnene
som ble framstilt som forbilder for heltinnene, særlig i Saxegaards bøker. Dette var ofte
kvinner med høy utdannelse, gode jobber og med radikale meninger. Disse kvinnene hadde
mange fellestrekk med de unge, ugifte og selvstendige jentene i den ungpikerollen bøkene
formidlet. En mulig forklaring på dette kan være at de selv ikke var gift. Men selv om
heltinnene kunne beundre disse selvstendige og frie kvinnene, så var det fortsatt den mer
tradisjonelle rollen som gift kvinne de selv gikk inn i.

Moderne ungpiker
Giftemål ble framstilt som malen, det vil si det endelige målet i ungpikebøkene, og som
sagt var dette også normen i samtida. Men som det i samtida var blitt vanlig at stadig flere
fikk oppleve ungdomstida som en egen livsfase, var det også vanlig i bøkene at jentene
først hadde en ungpiketid. Det var denne tida de fleste bøkene handlet om.
Det er flere trekk ved heltinnenes ungpiketid som gjør det naturlig å se
ungpikerollen som mer moderne enn det kvinnerollen var. Heltinnene brukte tida før
ekteskapet på en mer aktiv måte enn tidligere. I denne fasen var det med andre ord mer rom
for å prøve ut ulike ting, det vil si til å eksperimentere, enn det var i rollen som gift kvinne.
På mange måter stemmer ungpikeidealene i bøkene med den usentimentale
ungpiken fra kapittel to og samtida; heltinnene var usentimentale og naturlige, sunne og
friske. Et annet likhetstrekk mellom bøkene og samtida var at kontakten mellom kjønnene
var usentimental. Dette var som vi så i kapittel to et relativt nytt trekk i samtida, som skilte
Greves ‘igår’ fra hans ‘idag’ tidlig på 1940-tallet. Av den grunn kan ikke bøkene sees som
et museum.
På grunnlag av disse bøkene er det vanskeligere å underbygge Greves påstand om at
det hadde skjedd en seksuell revolusjon. Bøkene var som vi har sett som regel svært
sømmelige. Dette var et sjangertrekk som skapte bråk i samtidas aviser dersom det ikke ble
fulgt, som tilfellet var i Saxegaards bok fra 1935. Slik sett var bøkene bevarende. Likevel
viser denne boka at noe var i ferd med å skje, at synet på hvor grensen for hva som var
sømmelig og ikke var i ferd med å bli rokket ved. Noe av det mest radikale med boka på
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dette området er at det nesten ble framstilt som OK at også jenter hadde gjort seg noen
seksuelle erfaringer før ekteskapet. Dette hadde tidligere vært, og var langt på vei fortsatt,
forbeholdt menn. Denne ene boka er et eksempel på at ungpikebøkene også kunne være
utforskende på andre områder enn det som gjaldt den gifte kvinnens stilling.
Som vi så i kapittel fire var heltinnene svært selvstendige. De bodde for seg selv og
de forsørget seg selv, og de hadde sjelden kontakt med foreldrene sine. Dermed ble også
voksenkontrollen i bøkene mindre enn det de som leste bøkene ville oppleve i sine egne liv.
Heltinnene var dessuten selvbevisste og opptatt av å realisere seg selv på ulike måter. Slik
sett kan ungpikerollen betegnes som svært utforskende og samsvarende med nye tendenser i
samtida.
Idealene i disse bøkene fra 1930-åra skiller seg både fra den tradisjonelle
ungpikerollen som var et ideal forut for perioden, og fra den ungpikerollen som
ungpikebøker fra 1960-tallet formidlet. Ungpikerollen i 1930-åras ungpikebøker var mer
utforskende enn både tida før og etter. De unge jentene i bøkene var ikke stille, forknytte,
bleke og svake slik vi så i kapittel to at jenter ble framstilt i Greves ‘igår’. Og selv om det
endelige målet i bøkene var ekteskap, som det også hadde vært før, så var ikke dette det
eneste heltinnene tenkte på fram til det skjedde. Men det er mer overraskende at heltinnene
i ungpikebøker fra 1960 åra var mindre selvstendige, mer hjelpeløse og mer avhengige av
hjemmet enn 1930-åras heltinner, noe som innebar en tilbakevending til et passivt
kvinneideal og som markerte slutten på sjangeren.2

HVORFOR VAR IDEALENE TIL DE TO FASENE ULIKE?
Ungpikerollen kan sees som en kontrast til det utbredte og tradisjonelle idealet om at en gift
kvinne skulle være hustru, husmor og mor. Det kan virke merkelig at de selvstendige og
selvbevisste heltinnene skulle tre inn i rollen som hjemmeværende kvinner med omsorg for
mann og barn. De ulike rollene kan nesten virke som to uforenelige motpoler. Hvorfor
hadde ungpikene mannlige egenskaper når idealet for kvinnerollen var å være hundre
prosent kvinnelig? Hvorfor hadde heltinnene så mye utdannelse i forhold til det som var
vanlig i samtida og i forhold til den rollen de skulle tre inn i som gifte kvinner? Og hvordan
kan det stemme at de selvforsørgende, stolte unge jentene plutselig skulle finne seg i å bli

2

Skjønsberg 1977: 60f.
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økonomisk uavhengige ved å bli forsørget av mannen? Ved å ta ulike faktorer med i
vurderingen er det ikke sikkert at forskjellen mellom rollene er så uforklarlig likevel.
Heltinnenes ungpiketid tilsvarer den livsfasen som ble et massefenomen etter første
verdenskrig; ungdomstida. Som vi så i kapittel en kan den nye livsfasen sees som et produkt
av flere samfunnsmessige endringer. En viktig faktor som utsatte de unges inntreden i det
voksne livet var en økt grad av utdannelse. Først gjaldt dette for det meste gutter, men som
vi så i kapittel en ble dette etterhvert også mer aktuelt for jenter. Mellomkrigstidas
vanskelige tider og begrensede jobbmuligheter bidro til dette. Det kunne ta lang tid før en
mann var i stand til å forsørge en kone og eventuelle barn. Derfor ble gjennomsnittlig
giftemålsalder høyere og derfor måtte stadig flere regne med å kanskje ikke bli gift i det
hele tatt. Dette gjorde det nødvendig for flere jenter å forsørge seg selv, enten hele livet
eller inntil et eventuelt ekteskap ble inngått. Et resultat av dette var at flere jenter tok en viss
utdannelse. Med dette fikk også jenter oppleve denne livsfasen mellom det å være barn og
det å være voksen.
Den nye livsfasen ga de unge en friere stilling. De hadde ikke ansvar i samme grad
som voksne, og fritida var en viktig del av det å være ung. På samme måte som oppfattelsen
fra slutten av 1800-tallet om at barndommen var en verdifull tid som ikke skulle
undervurderes, ble det etterhvert en oppfattelse av at det ikke var noen grunn til å haste inn i
de voksnes verden. Ungdomstida fikk en egenverdi, og det ble en alminnelig oppfatning at
det var tillatt, og sunt, for de unge å more seg.
I tidligere litteratur er det sagt at ungpikebøkenes jenter ventet på det avgjørende
møtet med det annet kjønn og at det som opptok dem mest var riktig form for opptreden
overfor unge menn.3 Det negative synet om at heltinnene var bundet opp i en ventetid i
bøkene er jeg uenig i, fordi de utvalgte bøkene og deres heltinner gir et annet inntrykk av
situasjonen.
Fasen kan kanskje kalles for en ventetid siden bøkene handlet om tida fram til et
ekteskap var i vente for heltinna. Likevel vil jeg si at dette uttrykket ikke er særlig
betegnende for heltinnenes ungpiketid. Begrunnelsen for dette har sammenheng med at den
ungpike- eller ungdomstida heltinnene i bøkene hadde både kan sees som en morsom tid,
som en modningstid og som en opprørstid.

3

Skjønsberg 1972: 46.
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Ungpiketida som en morsom tid
At ungpiketida var en morsom tid har sammenheng med samtidas aksept av ungdomstidas
egenverdi. Det var nærmest forventet at man skulle ha det gøy i denne fasen. Som ungpike
var det lov å være annerledes. Det ble stilt andre krav til en gift kvinne.
I kapittel to så vi at middelklassens ungdomstid ble betegnet som en morsom og
uskyldig tid. Hvordan passer dette med heltinnenes ungpiketid? Det er mange likhetstrekk
mellom bøkene og samtida når det gjelder de unge jentenes fritid. I bøkene som i samtida
ellers ble ungpiketida oppfattet som en tid som kunne fylles med ulike fornøyelser. Bøkenes
heltinner moret seg ute på livet sammen med sine venner. Og flere steder ble det påpekt
hvor viktig denne ungdomstida var. Både lærerinnen Else Dagen og enka Randi Johnsen
hadde blitt alt for fort voksne. De savnet den lystige ubekymrete tida og forsto hvor
verdifull en slik fase var for å kunne utvikle seg til et sunt og godt menneske.
Bøkene var ellers preget av at heltinnene, i samvær med unge på deres egen alder,
hadde det moro enten det var på offentlig eller privat dans eller det var på tur i marka. Som
sagt hadde nok heltinnene det litt friere enn virkelighetens unge jenter, men så var de da
også litt eldre enn målgruppen.
På ett punkt skilte heltinnenes situasjon seg ganske drastisk fra det å være ung i
samtida. I kapittel to så vi at middelklassens unge var fritatt fra arbeid. Dette var ikke
tilfelle for ungpikebøkenes heltinner. Det er mulig at også dette kan forklares med
heltinnenes alder, at de var noe eldre enn de unge det ble siktet til i tidligere litteratur.
Svaret på spørsmålet om heltinnene opplevde ungdomstida som en morsom og
uskyldig tid, blir delvis ja. Heltinnene hadde det morsomt, noe som også ble oppfattet som
viktig. Men samtidig levde de ikke utelukkende livets glade og ubekymrete dager. De hadde
også som vi har sett en god del ansvar. De forsørget seg selv og i tillegg hendte det at de
hadde ansvar for andre; blant annet var en av heltinnene mor, en annen var gift, en tredje
hadde ansvar for sine yngre brødre og en fjerde følte ansvar for farens misgjerninger. Ellers
kan vi si at ungdomstida deres var uskyldig i betydningen sømmelig, men ikke i
betydningen beskyttet, siden de voksne spilte en relativt liten rolle i bøkene.
Likevel, selv om bøkene endte med forlovelse, er det ikke riktig å si at heltinnenes
eneste mål var å bli gift. Vi har sett at de var opptatt av andre ting enn å gjøre seg til for
unge menn. Det er heller ikke riktig å si at heltinnene i disse bøkene var bundet, det vil si at
de var uten frihet og uten interesse for noe annet enn å bli gift. Min påstand er at bøkenes
heltinner tvert imot følte seg fri og at de opplevde ungpiketida som noe positivt.
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Ungpiketida som en modningstid
I kapittel fire så vi at heltinnene ofte var spesielle i forhold til andre unge piker.
Forklaringen på dette er nok at heltinnene var mer modne. Heltinnene var på vei inn i en
voksen tilværelse, og hadde etter alt å dømme kommet lenger i den psykiske utviklingen
enn de ‘andre ungpikene’. Dette kan igjen sees i sammenheng med at heltinnene skulle
være positive kvinnemodeller for de unge leserne.
Den modningsprosessen heltinnene gjennomgikk kan sees i lys av at bøkene var
komponert over dannelsesromanens lest, for i denne typen romaner er målet nettopp at
hovedpersonen skal gjøre framskritt i forståelse og modenhet. Heltinna modnes gradvis i
løpet av boka til et bedre menneske, og ikke minst til en bedre kvinne. Hun hadde for
eksempel lært å stå på egne ben, å bli mer fornuftig, å være mindre naiv, å være mindre
overflatisk, å ikke være misunnelig på andre, og å være seg selv, like seg selv og stole på
seg selv. Lærdommen kom gjennom å forsørge seg selv, gjennom å ha eller få ansvar og
gjennom å prøve og feile. Dette at heltinna gjennomgikk en slik utvikling, og derfor skilte
seg fra andre unge jenter, viser at det ble sett på som to forskjellige ting å være en ungpike
og å være en voksen kvinne.
Som vi har sett formidlet alle forfatterne et bilde av en selvstendig og fri ungpike. At
Ravn holdt den gifte yrkeskvinnen som ideal kan sees som et ønske om at jenta kunne
bringe denne selvstendigheten videre med seg i livet. Men hvordan kan det ha seg at
heltinnene var like selvstendige i bøkene til Wiborg, Bøgenæs og Saxegaard selv om idealet
for dem var at heltinna skulle være hjemmeværende?
En mulig årsak til at ungpikerollen var som den var kan sees i lys av samtidas
profesjonalisering av husmorrollen som ble nevnt i kapittel to. Profesjonaliseringen førte til
at det å være hjemmeværende ble likestilt med det å ha et yrke utenfor hjemmet, men det
førte også til at det ble stilt nye krav til husmorrollen. Dette så vi også tegn på i bøkene.
Heltinnene forsto at det var mye en husmor eller mor måtte kunne, og at det var lurt å skrive
ned den lærdommen de fikk av de mer rutinerte. At det ikke var enkelt å være hjemme så vi
tydelig i Hundre prosent kvinne, der Grete til sin egen fortvilelse ikke nådde opp til de
huslige kravene en kvinne skulle fylle. Tingene skulle ikke bare gjøres, de skulle også
gjøres på bestemte måter. Vitenskapen hadde inntatt alle områder, fra kosthold til
barneoppdragelse og klesvask.
Etter dette kan det rett og slett sies å ha vært nødvendig for jentene med en bred
bakgrunn. Det var både viktig at de visste å tilegne seg kunnskap og at de visste å behandle
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penger. Tida forut for ekteskapet kan derfor ha vært ment som en tid for å modnes til den
ansvarsfulle oppgaven.
Istedenfor å se ungpiketida som en ventetid kan den rett og slett sees som en
overgangsfase mellom det å være barn og det å være voksen. Hvis heltinnene ventet på noe,
så var det på å bli voksne.

Ungpiketida som en opprørstid?
Bøkene var som sagt komponert på samme måte som danneslesromanen med tre usynlige
faser; hjemme-ute-hjem. Det kan være fristende å sette dette sammen med synet på
ungpiketidas som en modningstid, og spørre om utefasen i bøkene kan sees som et slags
opprør eller en protest mot den kvinnerollen de var forventet å tre inn i.
Det er blitt sagt at ungpikebøkenes heltinner i 1930-åra ofte åpent ga uttrykk for at
de ikke var tilfreds med å bare sitte hjemme, og at noen gikk så langt at de bevisst
protesterte mot ungpikerollen.4 Dette forekom også i enkelte av de utvalgte bøkene.
Wiborgs Ellen Berring uttrykte et ønske om at hun, hvis hun var en gutt, ville ha blitt lege.
Og Bøgenæs` Kate sa flere ganger at hun ønsket at hun hadde vært en gutt fordi hun da
kunne gjøre det hun hadde lyst til; å ta landbruksskole. “Jeg syns en ung pike skulde ha lov
til å velge sin stilling selv [...]”, sa hun beklagende til en venninne. Men som vi har sett
endte også hun med å bli forlovet, og med det å gi opp planen om landbruksskole samtidig
som hun var glad for å være en jente.
De utvalgte ungpikebøkene fra 1930-åra formidlet ekteskapet som ideal. I de fleste tilfellene
var det den tradisjonelle kvinnerollen, den hundre prosent hjemmeværende, som var idealet,
men også den gifte yrkeskvinnen ble holdt som et ideal. Idealene knyttet til heltinnenes
ungpiketid viser at tida fram til ekteskapet ikke var en passiv ventetid. Ungpiketida var
snarere en tid preget av selvstendighet og oppfinnsomhet, hvor jentene skulle ha det
morsomt, men også være flittige, naturlige, friske, sunne, sporty og gode kamerater.

4

Skjønsberg 1977: 59.
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